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Sammanfattning 
 

Det här är ett kvalitativt forskningsarbete med en gestaltande del. Arbetet syftar till att 

förklara och förstå vad som kännetecknar det amerikanska kommersiella 

musikradioformatet på radiostationen Kiis FM i Los Angeles. Vidare använde vi oss av 

den förståelsen vi skaffat oss inom vårt problemområde, för att skapa en konstnärlig 

gestaltning, ett experiment som testar att formatkopiera ett kommersiellt 

musikradioformat i USA och översätta det till svenska. 

 

Problemområdet hamnar inom den amerikanska kommersiella musikradions format.   

För att kunna definiera vad som kännetecknar formatet har historisk bakgrund i 

kombination med forskning kring formatkopiering av kommersiella musikradioformat 

varit väsentligt. Vår huvudempiri har hämtats från en intervju med media strategen 

David G Hall vars erfarenheter och kunskaper inom den kommersiella 

musikradiobranschen varit av stor betydelse för vårt arbete. Utöver detta har vi även 

analyserat ett urval av amerikansk kommersiell musikradio, radiostationen Kiis FM i Los 

Angeles, och studerat formatet för att öka vår (och andra radiointresserades) förståelse 

för hur radioformat kan se ut och låta annorlunda. Man kan se den här studien som en 

byggsten i det större sammanhanget som senare kan komma att användas för mer 

generella slutsatser. Vårt syfte med arbetet har alltså inte varit att dra en generell 

slutsats utan att få förståelse för vårt problemområde inom formatkopiering i radio.  

 

Tolkningen är att mycket pekar på att det som kännetecknar det kommersiella 

musikradioformatet på radiostationen Kiis FM, Los Angeles, går hand i hand med 

kommersiella syften. Formatet innehåller många programpunkter på kort tid, kändis-

intervjuer, produktplaceringar och formatet har ett högt tempo. Förståelsen för formatet 

har vi tagit och direktöversatt till en svensk produktion, ett cirka tjugo minuter långt 

radioprogram, för att visa exakt hur motsvarigheten skulle kunna låta på svenska.  
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Begreppsförklaring (alfabetisk ordning) 
 
Ava eller avannons är en radio- och tv-term som används när ett program avslutas där 

man presenterar de medverkande och vem som producerat programmet. 

 

Kompressor är ett ljudbearbetningsverktyg som används för att ljudnivåmässigt trycka 

ihop en signal. En jämnare ljuddynamik skapas och kan man få en genomsnittligt högre 

ljudvolym. Framförallt kommersiella radiokanaler komprimerar sitt ljud mycket för att få 

en högre ljudvolym.  

 
PPM står för Portable People Meter och är ett system utvecklat av Arbitron för att mäta 

hur många som lyssnar (eller åtminstone exponeras) för enskilda radiostationer och Tv-

stationer. PPM bärs som en personsökare, och upptäcker dolda ljudtoner från en station 

eller ett nätverk som registreras varje gång den hittar en sådan signal. 

 
Puff är en kort sammanfattning av något som har hänt eller kommer att hända och 

syftar till att väcka intresse för - puffa för - att i radiosammanhang fortsätta lyssna. 

 
Påa eller påannons är en radio- och tv-term för annonsering eller inledande 

presentation av ett program eller inslag i en radio- eller tv-kanal. Den läses ofta av 

programpresentatören eller programledaren. 
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Inledning  
 
Det du håller i din hand och snart ska börja läsa är en forskningsresa från Piteå, 

Sverige, till USA och tillbaka. Vi har inte fysiskt packat våra väskor och flugit till USA, 

men allt genom forskningsprocessen har vi sett USA framför oss. Framförallt har vi 

riktat fokus mot radion med en huvudproblematik som syftar i att undersöka frågan: vad 

kännetecknar det amerikanska kommersiella musikradioformatet på radiostationen Kiis 

FM i Los Angeles? 

Genom att problematisera och definiera vad som kännetecknar radiostationen Kiis FMs 

format, gör vi sedan ett formatkopieringsexperiment som innebär en översättning av 

formatet till svenska. 

 

Vår huvudempiri är baserad på en kvalitativ forskningsintervju med media strategen 

David G Hall. G Hall arbetar med att hjälpa radiostationer världen över med att ta fram 

framgångsrika radioformat som ökar lönsamheten. Hans erfarenheter ser vi som 

hörnpelare för att vi ska kunna ta fram vår konstnärliga gestaltning. 

Utöver detta lyssnar och analyserar vi ett intervall av den kommersiella 

musikradiostationen Kiis FM, Los Angeles, för att förstå vad som kännetecknar 

formatet. 

 

Det här arbetet är ett samarbete mellan två personer och i det stora hela har arbetet 

skrivits tillsammans. Ansvarsfördelningen i arbetet ser ut så att det har varit en jämlik 

fördelning i rapporten och med den gestaltande delen. Winberg har haft ett 

huvudansvar för sammanfattning, inledning, intervju, metod och material. Sterlings 

huvudansvarsområden har varit problem, syfte, bakgrund och teori och genomförande 

av det gestaltande. Resultat, diskussion och reflektion har varit bådas ansvar.   
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Välkommen till radioproduktion i USA, en vetenskaplig uppsats med en gestaltande del 

som visar hur ett radioprogram på svenska skulle kunna låta om det vore formatkopierat 

från USA.  
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Problem, syfte och frågeställningar 
 

Problemområde och syfte 
 

Idén till här studien grundar sig i funderingar kring hur det amerikanska inflytandet har 

påverkat det svenska medieklimatet. Vi började diskutera hur vi uppfattar att den 

svenska radion låter idag och bland annat huruvida svenska programledare använder 

sig av angliserade uttryck och ord. Vi tyckte oss båda se en trend i den svenska 

radioproduktionen: en påverkan från USA. Från denna utgångspunkt växte ett intresse 

fram för det amerikanska radioformatet. Frågeställningar började växa fram och vi ville 

ta reda på vad som kännetecknar ett typiskt amerikanskt kommersiellt 

musikradioformat. Är det musikvalet? Handlar det om intervjupersonerna? Tempot? 

Eller handlar allting bara om pengar och kommersiella syften? Hur kan man sedan 

använda förståelsen för formatet och skapa en direktkopia, alltså formatkopiera ett 

radioformat från USA till Sverige? Är det ens möjligt?  
 

Vi tycker att det här är ett intressant område att undersöka för att formatkopiering i radio 

inte existerar i samma utsträckning som inom TV. Dagligen ser vi program på TV som 

är direkta kopior av amerikanska originalprogram, till exempel ”Idol” och ”Sveriges 

Mästerkock”. Inom radioproduktionsbranschen existerar inte detta formatkopierande på 

samma sätt utan det handlar mer om handböcker och guider som tolkas. Det är vanligt 

att media strateger och konsulter anlitas av radiostationer för att hjälpa till med att ta 

fram radioformat då detta inte är ett etablerat koncept som säljs på marknaden.  

 

Vi vill förstå vad som kännetecknar det kommersiella musikradioformatet i USA för att 

sedan testa att göra en direkt kopia, en formatkopiering, till svenska utan att göra några 

övergripande förändringar i formatet. Frågor som blir centrala att lösa i problemområdet 

är frågor som: hur ser körschemat ut, vilken roll har programledarna, vad har formatet 

för tempo och hur används kommersiella intressen. I arbetet använder vi oss av 
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kvalitativa metoder för att skaffa oss förståelse för hur formatet ser ut idag och sedan 

med hjälp av teori, tidigare forskning och historisk bakgrund, kunna dra slutsatser och 

göra tolkningar om varför det ser ut så. 

Syftet är att förstå vad som kännetecknar den kommersiella musikradions format i USA, 

begränsat till radiostationen Kiis FM i Los Angeles, och sedan kopiera och översätta ett 

intervall av radiostationen till svenska utan att göra det ”försvenskat”.  

 

Frågeställning 
Vi har två frågeställningar i vårt arbete och dessa är:   

Vad kännetecknar det amerikanska kommersiella musikradioformatet på radiostationen 

Kiis FM i Los Angeles? 

Går det att formatkopiera radiostationen Kiis FM i Los Angeles till svenska?  

 

Enskild fallstudie 
All vetenskap syftar till att ge kunskap om inte bara enskilda fall, utan även kunskap av 

en mer generell karaktär. Vetenskapen är bara intresserad av enskilda fall i den 

utsträckningen att det fallet ger kunskap om mer generella förhållanden. Det är däremot 

viktigt att skilja mellan två olika sätt att underbygga generaliseringar. Det första bygger 

på att forskaren studerar ett statistiskt representativt urval av en större population. Detta 

syftar till att urvalet så långt som möjligt blir en kopia i miniatyr av hela den population 

som forskaren vill dra slutsatser om. (Ekström & Larsson, 2010)  

Inom medie- och kommunikationsforskning är det vanligare att forskningen läggs upp 

som enskilda fallstudier. Dessa fall kan inte hävdas vara statistiskt representativa i stora 

sammanhang, men det kan ändå gå att göra generella tolkningar av resultaten. 

Enskilda fallstudier används för att successivt utveckla teorier som beskriver 

grundläggande egenskaper i språket, i den sociala interaktionen, i sociala 

organisationer och i samhällssystem. (Ekström & Larsson, 2010)  

 

Vår studie är en enskild fallstudie. Detta innebär att vi genom att intensivt studera det 

amerikanska kommersiella musikradioformatet, med en huvudsaklig empiri tagen från 
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en kvalitativ forskningsintervju, i kombination med analyser på det inhämtade empiriska 

materialet vill få en förståelse för vad som kännetecknar det kommersiella 

musikradioformatet på radiostationen Kiis FM i Los Angeles, USA. Studien kan ses som 

en mindre byggsten i det större sammanhanget som senare (eventuellt av någon annan 

forskare) kan användas för att dra generella slutsatser.  

Orsaken till att vi valt att hämta vår huvudempiri ifrån en kvalitativ forskningsintervju är 

för att det i vårt enskilda fall förväntas ger oss tillräcklig förståelse inom området för att 

kunna svara på våra frågeställningar och nå målet med syftet.  
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Bakgrund och teori 
 
Vårt forskningsområde är det amerikanska kommersiella musikradioformatet och vi 

anser därför att det är viktigt att få en bakgrund i varför det amerikanska radioformatet 

ser ut som det gör idag. Vi har valt att koncentrera oss på just musikradio i USA, ett val 

baserat utifrån vår huvudempiri som kommer ifrån media strategen David G Hall.  

I vår bakgrund och teori vill vi ge läsaren en förståelse för hur det amerikanska 

radioklimatet har utvecklats och hur det ser ut idag. Vi kommer även att ge en kort 

bakgrund till den statliga radions (Public Service radions) uppkomst och verkan. Detta 

för att öka förståelsen för vårt forskningsområde och för att läsaren ska kunna följa med 

genom hela forskningsresan, från början till gestaltning. Utöver detta berättar vi också 

om några teorier kring radioformat.  

Till bakgrunden och teorin hör även tidigare forskning på området. I det avsnittet får 

läsaren ta del av en artikel som berör kopiering av kommersiella musikformat mellan 

Sverige och Baltländerna. 

 

Amerikansk radio 
 

Historisk bakgrund 
Från radions begynnelse i USA har radiostationer haft sin räckvidd inom ett lokalt 

nätverk och inte regionalt på grund av kostnaderna. Federal Communications 

Commission (FCC) är den myndighet i USA som delar ut licenser och kontrollerar det 

innehåll som finns på samtliga radiostationer. De ser även till att radiostationerna följer 

de få regler som finns. Dessa regler påverkar markant vad radiostationerna får och inte 

får göra/säga. Allt innehåll ska spelas in, vara tablålagt och föras i en logg som är 

överskådlig. Radiostationen är också tvungen att säga vilken radiostation de är och vart 

den sänder någonstans (vilken frekvens), det ska göras minst en gång i timmen, så 

nära helslag som möjligt. (Norberg, 1996) 
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Det finns även en regel som hör till att inte vara oanständig i det talade språket. Det 

innebär att FCC har satt förbud mot specifika ord som: shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, 

motherfucker, och tits. (Norberg, 1996) Dessa kallas för de sju förbjudna orden i 

amerikansk etermedia, och ska ses som en regel för att bibehålla ett vårdat och 

professionellt språk. Detta kontrolleras i praktiken genom att lyssnare kan kontakta FCC 

om de anser att radiostationen har använt ett oanständigt språk. FCC vidtar sedan 

åtgärder i form av böter eller indragen licens. Bötesbeloppen kan variera mellan $2,500 

och $20,000 men även upp mot $250,000 i specifika fall.  

I den amerikanska konstitutionen står det även att det inte ska finnas någon statlig 

inblandning i programmering eller innehåll, bortsett från FCCs kontroll på viss 

språkanvändning. (Intervju, G Hall) Detta innebär att programledare har laglig rätt att 

göra reklam i direktsändning, som en del av innehållet, även om det måste framgå att 

personen i fråga eller radiostationen får betalt för uttalandet. (Norberg, 1996) 

 

Public Service-radio i USA 
Den absolut största delen av amerikansk radio är privatägd av större företag för 

kommersiella bruk, men det finns även en public service radio.  

Public service radions historia ser kortfattat ut som följer. År 1945 delade FCC ut tjugo 

radiofrekvenser till public service radio på FM-nätverket för att starta upp radiokanaler 

på. Eftersom det inte fanns några pengar, drevs de flesta av dessa radiokanaler av 

lokala universitet. Public service radio blev drivande på riktigt först 1967 då ett förslag 

röstades i genom, vilket bland annat innebar att public service radio skulle tilldelas ett 

ekonomiskt bidrag för att kunna bedriva sin verksamhet. (Crisell, 2006) Samtidigt blev 

allt vanligare att sända på FM-nätet istället för AM. Med bristande kunskap om 

strategisk programmering och med begränsade finansiella resurser skickade den 

statliga radion bara ut hälften så stark sändningssignal som den kommersiella radion, 

vilket ledde till sämre räckvidd och publikomfång. I dagens public service radio i USA så 

är innehållet en blandad form av musik, prat och underhållning, men enligt väldigt 

många lyssnare uppfattas public service radio som nyhetsprogram. (Crisell, 2006)  
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Act of 96 - en lagförändring med stor påverkan 
År 1996 gjordes den första stora översynen av telekommunikations (telekom) lagen på 

nästan 62 år. Målet med den nya lagen var att låta vem som helst få vara delaktig i 

vilket slags kommunikationsaffärer som helst. Alltså att låta vilket 

kommunikationsföretag som helst ”tävla” på vilken marknad som helst mot andra 

kommunikatörer. (Ahlkvist, 2001) 

Det här innebar en stor förändring i det amerikanska samhället, det var första gången 

som internet var inkluderat som sändningsmedia (Tv, radio). Bland annat innebar 

förändringen av lagen att det blev tillåtet för ägandeskap av multimedia företag. Dessa 

företag kan, efter Telecommunications Act of 1996, distribuera sändningar, kabel-TV, 

radio, tidningar, bokpublicering, videospel och olika online tjänster i samma företag. 

(Ahlkvist, 2001) 

 

I USA ledde the Act of 96 till ett ägarbyte bland många av de kommersiella 

radiostationerna, de “tvingades” bort från självständiga och små företag och hamnade 

rakt i händerna på de stora företagsjättarna. (Ahlkvist, 2001) Totalt finns det idag 

omkring 7000 radiostationer (mestadels kommersiella) som konkurrerar om publikens 

intressen, marknaden är väldigt mättad och det gör det svårt för nya aktörer att slå sig 

in. (Intervju, G Hall) (Crisell, 2006)  

Resultatet av kommersialiseringen och att nya aktörer fått svårt att slå sig in, är ett 

fenomen som kallas “lightning has struck”. Uttrycket speglar det amerikanska 

radioformatet idag och med det menas att kommersiella radiostationer är hårt pressade 

av ekonomiska skäl vilket resulterar i att radiokanaler programmeras efter ett redan 

fungerande koncept. Detta innebär ofta att många radiostationer låter likadant, och 

ingen vågar sticka ut ur mängden med risk för att inte lyckas (ekonomiskt). (Intervju, G 

Hall)  

Samtidigt uppstår det en paradox då radiokanaler “kopierar” format för att få 

lyssnarsiffror, mediestrategen David G Hall förklarar fenomenet såhär: A radio station 

plays lovesongs at night and has great ratings, so all of a sudden, a thousand other 

radiostations all over the United States starts playing lovesongs at night, and then they 
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don’t understand why they don’t get great ratings, that happens all the time. (Intervju, G 

Hall) 

 

Regler för kommersiell musikradio i Sverige 
Till Kulturdepartementet i Sverige hör Myndigheterna för radio och TV (ersatte den 1 

augusti 2010 Granskningsnämnden för radio och TV). Syftet för myndigheten är att 

verka för yttrandefriheten och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet i radio 

och tv. I Myndigheten för radio och TV (The Swedish Broadcasting Authority) ingår 

uppdraget att besluta om tillstånd, avgifter och registrering. De har även tillsyn över 

radio och tv-sändningar. (http://www.radioochtv.se/Om-oss/, 2012-10-13) 

I Sverige finns det en lag som säger att man inte får otillbörligt gynna kommersiella 

intressen i kommersiell radio. När man talar om kommersiell radio menar Myndigheten 

för radio och TV analog och digital radio som inte finansieras med radio- och tv-avgiften. 

(http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Reglerna/Kommersiell-radio/, 2012-10-13)  

Det finns inga krav på saklighet, opartiskhet eller respekt för privatlivet i svensk 

kommersiell radio.  

”Otillbörligt gynnande: det är förbjudet att otillbörligt gynna kommersiella intressen. 

Bestämmelsen innebär att program inte får uppmuntra till köp eller hyra eller framhäva 

en vara eller tjänst på ett otillbörligt sätt. Syftet är bland annat att förhindra smygreklam. 

Ett gynnande av ett kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av ett 

informations- eller underhållningsintresse.” (http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Reglerna 

/Kommersiell-radio/, 2012-10-13) 

Övriga regler som gäller är att annonser endast får sändas högst 12 minuter i sträck 

under en timme samt att det ska finnas en tydlig annonssignatur före och efter 

annonserna som tydligt markerar att det är reklam. Reklam är ett ord som signaturen 

bör innehålla. (http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Reglerna/Kommersiell-radio/, 2012-10-

13) 

När det gäller sponsring får alla programtyper sponsras, bortsett från de som i huvudsak 

handlar om nyheter eller nyhetskommentarer. Program får däremot inte sponsras av 

företag som tillverkar eller säljer alkohol och tobak. Vid sponsring ska det alltid anges 
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vem som har sponsrat och meddelandet får inte innehålla uppmaning till konsumering 

av produkter eller varor. (http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Reglerna 

/Kommersiell-radio/, 2012-10-13) 

 

Kommersiell musikradio i USA 
Det finns olika typer av kommersiell musikradio i USA. De utmärker sig efter huruvida 

de riktar sig mot en nischad grupp med snävare musikval, eller om syftet med 

musikkanalen är att tilltala den stora massan med ett mycket bredare musikbibliotek. 

(Ahlkvist, 2001)  

När en kommersiell musikradiostation ska programmeras (bland annat då valet av 

musik ska göras) finns det olika åsikter bland musikredaktörer och programmerare om 

hur man ska tänka. Överlevnaden för en radiostation i USA handlar om lyssnarsiffror, 

därför måste programmerare ofta kompromissa från sin personliga musiksmak för att 

tillgodose publikens behov. För de som arbetar efter den kommersiella filosofin är inte 

radio ´raketforskning eller hjärnkirurgi´, allt som behövs är en vilja att ge publiken det 

den vill ha och den enda grupp människor som betyder något är nya potentiella 

lyssnare på den lokala marknaden. (Alhkvist, 2001)  

En programmerare på en kommersiell musikradiostation i USA förklarar filosofin kring 

radio såhär: That's the thing with radio, it's really easy. You get people in a room, you 

ask them what they want on the radio, they tell you and then you put it on and you win. 

(Ahlkvist, 2001)  

All musik som spelas på de kommersiella musikradiostationerna är researchad. De låtar 

som roterar är de bästa låtarna som stationen kan spela, för att det har lyssnarna sagt. 

(Alhkvist, 2001)  

 

Lyssnarundersökningar 
Att mäta lyssnarbeteenden har alltid varit en intressant aspekt för hur radiostationer ska 

programmeras för att tillgodose publikens behov. I USA har lyssnarundersökningar, likt 

Sverige, länge utformats av traditionella telefonintervjuer där marknadsundersöknings- 

företag med hjälp av enkäter försökt ta reda olika faktorer kring lyssnarnas behov. År 
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1992 utvecklade företaget Arbitron ett mätverktyg som heter PPM (Personal People 

Meter) vilket innebär att utvalda privatpersoner tilldelas en mottagare som känner av 

vilka radiostationer som personen lyssnar på. Mätverktyget har gjort att programmering 

och innehåll i amerikansk radio har förändrats. Utan att gå in på specifika detaljer i vad 

som har ändrats i radiostationernas format, så bygger mätverktyget helt och hållet på 

lyssnarbeteenden och resultatet visar alltså ett hundraprocentigt lyssnarorienterat 

innehåll. (Intervju, G 

Hall)(http://www.arbitron.com/portable_people_meters/ppm_randd.htm, 2012-04-10) 

 

Radioformat  
 

I början på 90-talet introducerades termen ”radioformat” i de nordiska länderna, som ett 

resultat av att de nordiska länderna tog hjälp av radioproducenter och konsulter från 

USA. Termen format innebär inom kommersiell musikradio ett sätt att designa sin 

station. Genre, musikstil och innehåll (eller bristen på innehåll) är viktiga punkter som 

formaten skapas kring. 

(http://lup.lub.lu.se/luur/downloadfunc=downloadFile&recordOId=1332434&fileOId=1332

435, 2012-05-27)  
 

Det finns olika element hos programledare som bidrar till vilket format en radiostation 

har. Olika pratstilar (snabbt, långsamt, coolt) anpassas till musikgenren för att radions 

format ska upplevas tydligt och trovärdigt. Även om programledarens röst och ton är 

väsentliga, så är det musiken på radiostationen som sätter tempot. Detta innebär hur 

lång tid det går mellan varje låt eller hur många låtar som spelas på rad. En 

programledare kan då använda sig av låtarnas slut och början för att skapa tio till 

tjugosekunders intervaller för att behålla tempot i 

programmet.(http://lup.lub.lu.se/luur/downloadfunc=downloadFile&recordOId=1332434&

fileOId=1332435, 2012-05-27)  
 



Luleå Tekniska Universitet    Examensarbete 
KKL, Campus Piteå     Medie- och kommunikationsvetenskap 
2012/05 
 

17 

Det är också viktigt att bryta av med jinglar och prat för att publiken inte ska slappna av. 

Kommersiella musikradiostationer är uppbyggda efter ett format där lyssnaren måste 

vara aktiv för att kunna uppfatta/uppmärksamma reklamen. För att behålla lyssnarens 

uppmärksamhet kan stationen också välja att spela musik med olika tempo efter 

varandra, exempelvis en melodisk låt som följs av en rytmisk. Detta kan öka publikens 

uppmärksamhet. På det här sättet undviker kommersiella musikradiostationer att bli en 

monoton flödesradio i bakgrunden, utan att tappa sitt ”originalformat” med tempo, musik 

och identitet. 

(http://lup.lub.lu.se/luur/downloadfunc=downloadFile&recordOId=1332434&fileOId=1332

435, 2012-05-27)  
 

När kommersiella radiostationer sänder ut nyheter och trafikmeddelanden bör stationen 

försöka få lyssnaren att spetsa öronen lite extra för att få ökat lyssnarfokus. Detta gör 

man genom att använda sig av korta, effektfulla och syntetiska ljud. För att inte skapa 

allt för stora kontraster till stationens resterande innehåll och format, används ofta 

bakgrundsmusik för att behålla tempot och tydligare definiera innehållet. 

(http://lup.lub.lu.se/luur/downloadfunc=downloadFile&recordOId=1332434&fileOId=1332

435, 2012-05-27)  

 

Det finns en hel del olika radioformat som beskriver vilken typ av musik som den 

kommersiella musikradiostationen spelar. Inom varje format finns det ofta nischade 

format som riktar sig mer specifikt mot en utvald målgrupp. Några vanliga format inom 

den kommersiella musikradion är: 

•  Contemporary hit radio (CHR) är en uttalad topp 40 bästa poplåtarna just nu. 

Vanligt inom CHR är att musiken förkortas och anpassas efter ett högt tempo. 

Målgruppen är 15 – 30 år.  

•  Adult Contemporary Formats (AC) tilltalar en målgrupp där lyssnaren är över 30 

år och musiken behålls som den skapades av artisten. Det finns olika typer av 
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AC med inriktningar mot olika genres, till exempel senaste musiken, modern, 

gammal eller romantiskt musik.  

•  Urban Format (UF) är ett radioformat som riktar sig främst mot en yngre publik 

med musik som rap, hiphop, house och soul. 

(http://radiostationworld.com/directory/radio_formats/, 2012-05-27) 

 

Det finns ett stort utbud av kommersiella musikradiostationer i USA och det finns fler 

formattyper än de vi nämnt ovan. Syftet med formatradio är helt enkelt att 

radiostationerna ska kunna sända ut ett enhetligt utbud till sin publik dygnet runt. Ett 

annat mål med att kunna definiera radions format är att lyssnaren inte ska behöva vänta 

en vecka på sitt favoritprogram. Bara genom att slå på radion så vet lyssnaren vilken 

radiokanal de lyssnar på. (http://www.onair.nu/document/grn080609.pdf, 2012-05-27)  

 

Kiis FM, Los Angeles  
I det här arbetet fokuserar vi på att känneteckna och förstå det format som den 

kommersiella musikradiostationen Kiis FM i Los Angeles, USA, har. Det är en 

contemporary hit radio (CHR) som ägs av Clear Channel Media and Entertainment. Kiis 

FM är en de mest lyssnade CHR-formaterade radiostationerna i USA. Radiostationens 

dagliga tablå består av olika shower/program och Djs som spelar musik, bland annat 

morgonprogrammet ”On Air med Ryan Seacrest”. (http://www.kiisfm.com/main.html, 

2012-05-27) 

 

Medielogik 
 
Vårt syfte och försök att förstå det amerikanska kommersiella radioformatet som en del i 

samhället, har en egen logik att gå efter. Medielogik handlar om att se och tolka olika 

format av kommunikation samt en underförstådd tro att vi kan kommunicera 

händelserna i våra liv genom olika medieformat. Medielogiken följer samhällets normer 

och utvecklingen av media sker i samband med samhällets intressen. Inom 
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medielogiken finns en förutsättning som innebär att både sändaren och mottagaren tar 

olika medieformat för givet. Detta då båda parter vant sig och lärt sig vad olika format 

symboliserar och betyder. Medielogik handlar bland annat om förståelsen för samspelet 

mellan media och samhället. (Altheide & Snow, 1979) 

Inom medielogik utgår man ifrån två stycken analysmodeller. Ett är mediernas 

grammatik (språkbruk och ordval) och den andra är normerna som används för att 

definiera innehållet. Tillsammans skapar dessa element en representation av hur 

mediets format ser ut. Genom att definiera mediets språkbruk och ordval så kopplas tid, 

rytm, tempo, verbal och icke verbal kommunikation samman för att skapa förståelse för 

formatet. (Altheide & Snow, 1979) 

När det handlar om att definiera normerna för mediet krävs en förståelse för att vissa 

saker tas för givet. Tillexempel, en radiostation är medveten om lyssnarens dagliga 

rutiner och anpassar därför innehållet efter lyssnarens vardag. Man tar mediet till 

lyssnaren genom att följa rutinerna på en social nivå, radion väcker dig på morgonen, 

följer med dig till jobbet och gör detta med varierande format (Temporary hit radio etc.). 

Till skillnad från TV, producerar radio sitt innehåll efter en mer ”normal” vardag för 

lyssnaren. TV blandar drama, nyheter och komedi medan radion följer ett exakt 

tidschema. Lyssnaren använder radion som en klocka och innehållet anpassas därefter. 

På morgonen och eftermiddagen, då det är rusningstid, presenterar radion kontinuerligt 

vad klockan är för lyssnaren. (Altheide & Snow, 1979) 

På samma sätt är också innehållet skapat efter lyssnarens rutin, på morgonen följer 

radion med från det lyssnaren vaknar, äter frukost och åker till jobbet. Ett högre tempo 

och snabbare underhållning präglar formatet. På samma sätt kan radion på 

förmiddagen vara mer avslappnad för att sedan på eftermiddagen gå upp i tempo igen. 

De här olika formaten är inte bara till för att anpassa sig efter lyssnarens rutiner, utan 

hjälper även till att fastställa dessa rutiner. Underförstått handlar det alltså om att 

lyssnaren anpassar sig efter radion och tvärtom. En ytterligare faktor som spelar in för 

fastställa formatet är musiken och presentatören (programledaren). Med dessa verktyg 

som bas anpassas innehållet efter den tänkta målgruppen genom till exempel genre, 

presentatörens egenskaper och programmets innehåll. (Altheide & Snow, 1979) 
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Lyssnaren använder radion av många olika anledningar men de flesta använder radion 

som ett sekundärt medium. Detta är radions största utmaning och det är just därför som 

många olika typer av format har skapats. Via radio skapas förändring i 

musikunderhållning, personligheter växer fram och lyssnare kan bli beroende av radio i 

sökandet av legitim information och underhållning. (Altheide & Snow, 1979) 

 

I USA skedde en enorm utveckling av radion efter andra världskriget. Detta ledde till 

förändrade produktionsvillkor. Antalet stationer ökade markant vilket skapade fler 

alternativ för lyssnaren. Den ökade konkurrensen om lyssnaren gjorde att stationerna 

också ”tvingades” utveckla sina format. En kommersiell miljö började växa fram vilket 

också påverkade skapandet av radioformaten. Idén om lyssnarsiffror är ganska simpel. 

Med fler lyssnare kan stationen också tjäna mer pengar på annonsintäkter. (Altheide & 

Snow, 1979) 

Föga oförväntat ledde den kommersiella utvecklingen till formatkopiering. Det innebar 

att mindre framgångsrika radiostationer granskade sina mer framgångsrika 

konkurrenter. Om en framgångsrik station hade ett visst musikformat, tempo och en 

”unik” personlighet hos programledaren så dröjde det inte länge innan många inom 

samma genre lät likadant.  (Altheide & Snow, 1979) 

 

Tidigare forskning  
 
Fredrik Stiernstedt är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns 

högskola och Baltic and East European Graduate School, Stockholm. I en artikel skriver 

han om kommersiell musikradio runt Östersjön ur ett produktionsperspektiv. Syftet med 

artikeln är att genom exemplet kommersiell musikradio, och mer specifikt mediebolaget 

Modern Times Groups (MTG) radiooperationer i Sverige, Estland och Lettland, studera 

hur det kan gå till när radioformat sprids och planteras på nya marknader. Följande text 

ses som tidigare forskning inom vårt eget forskningsområde, att formatkopiera för  

radiostationer.  
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Kommersialism och massmedierna  
Stiernstedt reflekterar i början av sin artikel Klonerna anfaller? Exporten av svensk 

musikradio till Estland och Lettland om det faktum att det i mångt och mycket är samma 

ägare som kontrollerar de kommersiella (eter)medierna i regionen och att det också 

innebär att utbudet i de olika länderna präglas av relativ likhet. En likartad program- 

import sker också från till exempel USA och Storbritannien.  

Stiernstedt menar att radiomediet, liksom de övriga massmedierna, under de senaste 

decennierna, har utvecklats i riktning mot en ägarkoncentration och rationalisering. 

Studier av utvecklingen inom radiobranschen i Australien, Storbritannien, Kanada, 

Frankrike och Sverige påvisar en “amerikanisering” av radioprogrammen. Ofta anses 

detta innebära en ökande homogenisering och standardisering av såväl utbud som 

produktionssätt. (Stiernstedt, 2011) 

Forskaren Hugh Chignell pratar om en kommersiell föreställning som säger att “radio is 

a business like any other”. Detta har i sin tur lett till en formaterad produktion med 

begrepp som “marketing”, “branding” och “audience demographics” som grundpelare. 

(Stiernstedt, 2011) 

 

Radioformatet för kommersiell musikradio 
I radiosammanhang brukar man tala om format som “kanalformat”, till exempel Beautiful 

Music, Urban, Top 40 eller Contemporary Hit Radio. Kanalformaten representerar mer 

eller mindre väldefinierade modeller eller principer för urval och inramning av ett 

specifikt innehåll som genomsyrar kanalen som helhet och skapar en eftersträvad 

kanalidentitet. Dessa format kopplas samman med specifika målgrupper, och att 

programmera ett givet format blir på så sätt att samla in och leverera ett visst 

publiksegment till annonsörer. Framväxten av format i radio hänger alltså ihop med 

kommersialisering och omreglering och behovet att leverera publiker till annonsörer. 

(Stiernstedt, 2011) 
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En skillnad jämfört med Tv:ns format, vilket precis som radions hänger ihop med 

behovet av att leverera en publik till annonsörer, är att radioformatens regler inte är lika 

specifikt definierade som inom Tv-branschen. Inom radiobranschen finns ingen 

marknad där man kan köpa/sälja utstuderade format/programkoncept, utan formaten 

definieras främst i handböcker för radioproduktion. Detta leder till att det i princip är fritt 

fram för vem som helst att använda, applicera och kopiera radioformat. En liten 

brasklapp är att formaten ofta förmedlas med hjälp av konsulter (ex David G Hall) som 

tar betalt för sina tjänster. (Stiernstedt, 2011) 

 

Selector - de kommersiella musikradiokanalernas “hemliga vapen” 
Programformatet för musikradio baseras, vilket namnet avslöjar, framförallt på musik. 

Valet av låtar som hamnar på spellistan är centralt och detta regleras delvis av 

formatets gränser, men också av andra saker som skivindustrins intressen och 

publikens smak.  

 
De flesta kommersiella radiostationer (omkring 85 % av alla radiostationer över hela 

världen) använder sig av en och samma teknologi för att skapa spellistor, det flödet av 

musik som sänds ut i radion. Musikläggningsprogrammet heter Selector och ser till att 

låtar varken spelas för ofta eller för sällan, eller så att artister och genrer krockar. En 

programmerare lägger in låtar i Selector, skriver in meta-data om låtarna (ex. genre och 

andra siffror som ger låtarna ett numeriskt värde) och ställer sedan in manuellt vilken 

rotation låtarna ska ha (hur ofta de ska spelas). Sedan är det alltså Selectorns uppgift 

att göra en spellista. Det här är ett sätt att centralisera produktionen, men man tar 

samtidigt bort möjligheten för programledaren/disc-jockeyn att själv påverka 

musikvalen. Paradoxalt nog är ett av syftena för kommersiella musikradiostationer att 

skapa en ljudidentitet som möjliggör igenkänning och identifikation. Det är alltså viktigt 

att möjliggöra en “avslappnad och inte alltför beräknad stil, det ska verka som om 

programledaren sitter och väljer sina spontana favoriter”, som den assisterande 

musikchefen på Rix FM uttrycker det. (Stiernstedt, 2011) 
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För att förklara hur man med hjälp av musikläggningsprogrammet, kan “kopiera” 

radioformat mellan länder, förklarar Stiernstedt: 

“Det är alltså genom detta förfarande, ett script materialiserat genom musikläggnings- 

programmet, som gör att man kan upprätthålla en relativ stabilitet i radions sound – inte 

bara över tid, utan också mellan olika platser, nationella och kulturella kontexter, 

musikkulturer etc. De enskilda låtarna, vad man fyller spellistan med i Estland och 

Lettland skiljer sig naturligtvis från vad man fyller spellistan med i Sverige. Men 

repetitionsgraden i de mest populära låtarna, den planlagda känslan av spontanitet och 

det övergripande soundet i kanalerna präglas ändå av likhet.” (Stiernstedt, 2011) 

Med detta menar Stiernstedt att man möjligtvis kan tänka sig att en radiostation till och 

med kan byta format, med andra ord att delvis byta genre på radiostationen, men 

samtidigt bibehålla stationens sound. 

 

Formatkopiering  
En av utmaningarna när det svenska företaget MTG skulle applicera sitt koncept i 

Baltikum var att producenterna där visade motstånd i samarbetet. De ville känna att det 

var de själva som hade initiativet och kontrollen, att det var de baltiska producenterna 

själva som aktivt valde att kopiera en “framgångsmodell från Sverige”. Det var viktigt att 

undvika känslan av att “här kommer svenskarna och lär oss hur man ska göra”.  

För att det skulle fungera att “kopiera” programformatet från Sverige till Baltikum, 

gjordes därför en “Baltikumisering” av formatet. De tog den svenska modellen och 

försökte lägga in lokala värderingar.  

På så sätt blir det ett slags kulturell imperialism eftersom att medieproduktion är en 

kulturell och tolkande praktik. I Stiernstedts artikel handlar det om att nå en gemensam 

förståelse för formatet, formatets funktion och att förstå internationaliseringen av “tekno-

rationella” (format som styrs med hjälp av tekniska program som Selector) 

produktionslogiker. (Stiernstedt, 2011) 
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Stiernstedts artikel har på ett sätt ämnat till att problematisera och bidra till forskningen 

om radions kommersialisering och formatexport, och i synnerhet till forskningen om 

“amerikaniseringen” av de postsovjetiska medielandskapen.  

 

Metod och material 
 
Valet av metod är centralt i all forskning. Med rätt metod kan man lyckas få ut relevanta 

svar, medan den som felaktigt använder sig av metoder kan få helt missvisande 

resultat. Vi som forskare är en del av det medieklimat vi försöker urskilja och förstå, och 

de metoder som presenteras här anser vi hjälper oss att få fram den största möjliga 

förståelsen för vår problematik. Vi har valt ett kvalitativt forskningssätt som syftar till att 

klargöra ett fenomens karaktär/egenskaper. Frågor som vad fenomenet betyder och 

vad det handlar om är centrala. (Widerberg, 2002)  

 

Vetenskapligt förhållningssätt 
Det är viktigt att definiera vilket vetenskapligt förhållningssätt man har som forskare. Det 

handlar om hur man uppfattar människan, världen, vetenskapen och vad som betraktas 

som kunskap. Vårt förhållningssätt är hermeneutiskt och översätts som en tolkningslära. 

Inom hermeneutiken studerar man, tolkar och försöker förstå sitt problem. Motsatsen till 

hermeneutiken är positivismen, som innebär kvantitativa och statistiska 

hårddatametoder där synen är mer konservativ. Godtyckliga resultat förväntas vara 

mätningsbara på ett eller annat sätt (med siffror, diagram eller procentsatser o s v) 

(Widerberg, 2002). Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem. 

Forskarrollen är mer öppen, “subjektiv” och engagerad. Hermeneutiker menar att det 

går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt 

liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar. 

(Patel & Davidson, 2011)  

 

Som forskare närmar vi oss vårt forskningsobjekt utifrån vår egen förförståelse, de 

tankar, intryck, känslor och kunskap som vi har sedan tidigare. Istället för att dessa 
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symboliserar ett hinder, ses förförståelserna som en tillgång för att tolka och förstå vår 

problematik. Man försöker se forskningen ur ett helhetsperspektiv där man pendlar 

mellan att se delarna och helheten för att få en så fullständig förståelse som möjligt. Då 

vi tolkar texter, exempelvis transkriberat intervjumaterial, börjar vi med att först läsa hela 

intervjun och försöka förstå helheten av denna, för att sedan läsa olika delar av texten 

var för sig för att skaffa sig förståelse av dem också. Pendlingen mellan att se delar av 

arbetet och sätta det i perspektiv till helheten, i kombination med att variera mellan 

subjektiv och objektiv synvinkel är viktiga verktyg i tolkningen. Målet är att nå fram till en 

så god förståelse av problemet som möjligt. (Patel & Davidson, 2011)  

 

Den kvalitativa forskningen är en fortlöpande analysprocess. Hela tiden tolkas ny 

information som sätts i samband med varandra, sökandet efter mönster skapar mening 

och betydelse. Eftersom att vi som forskare är en del av det vi studerar blir vårt språk 

och vår förståelse av samhället lika med samhällets språk och förståelse. Därför är det 

viktigt att identifiera forskarens roll, forskningsrelationen och forskningssubjekten. 

(Widerberg, 2002)  

 

Vid valet av metod har vi ställt oss frågor som vad är det vi vill veta, vilken kunskap 

söker vi och hur får vi den kunskap vi söker. Eftersom att vårt problem handlar om att 

tolka och förstå så är det kvalitativa synsättet det bästa. När man pratar om human, - 

beteende, - och samhällsvetenskaperna så är studieobjekten lika med samhället, 

kulturen och människan, det vill säga ett studieobjekt som befinner sig i ständig 

förändring. Detta innebär att det blir svårt att finna en slutgiltig och “riktig” teori som 

beskriver problemet. (Patel & Davidson, 2011)  

 

Vi skulle vilja kategorisera vårt sätt att forska som induktivt. Induktion innebär att 

forskaren snarare följer upptäckandets väg, istället för att utgå i från tidigare vedertagen 

teori. Istället studeras då forskningsobjektet utifrån den insamlade informationen och 

den “egna” empirin. Från verkligheten samlas empiri som sedan av forskaren bearbetas 

till en teori. Risken med det här förhållningssättet är att man egentligen inte vet något 
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om teorins räckvidd eller generalitet, eftersom att den baserar sig på ett empiriskt 

underlag som är typisk för en speciell situation, tid eller grupp av människor. (Patel & 

Davidson, 2011)  

 

Kvalitativ forskningsintervju  
 

Kvalitativa forskningsintervjuer kan utföras och användas på olika sätt. De kan ha ett 

förberedande forskningssyfte med målet att samla in och skaffa grundläggande 

information om forskningsområdet (Andersen, 1994). De kan också utgöra en 

huvudsaklig metod i forskningsprocessen (Ekström & Larsson, 2010). I vår forskning blir 

den kvalitativa forskningsintervjun en central metod där tolkningen av texten bidrar till 

vår möjlighet att förstå vår problematik.  

 

David G. Hall  
Den viktigaste (och enda) kvalitativa intervjun i vårt arbete är med media strategen 

David G Hall. G Halls erfarenhet inom radiobranschen världen över gör att hans 

kunskaper och reflektioner är betydande för vår förståelse. G Hall har samlat lärdomar 

och kunskaper från branschen i över 25 år, och han har arbetat aktivt med 

radiostationer världen över i omkring 17 år. I ett tidigt stadium bestod hans arbete av 

forskning kring lyssnarbeteenden, som senare utvecklades till konsultarbete åt olika 

radiostationer. G Hall hjälper således radiostationer med programmering och 

formatering. Med sin erfarenhet som utgångspunkt hjälper han alltså radiostationer att 

ta fram en identitet och att utveckla ett framgångsrikt programkoncept.  

Utöver den mängd radiostationer som G Hall har arbetat med i USA så har han även 

arbetat som konsult i bland annat México, Madrid, London, Lissabon, Lima, Warszawa, 

Auckland och Stockholm. (http://davidghall.com/, 2012-04-23) 

 

Upplägg, struktur och genomförande 
Upplägget av den kvalitativa metoden som vi använt oss av vid vår intervju med G Hall 

är att intervjun fick formen av ett samtal kring några breda frågor och ett tema för att 
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kunna definiera det amerikanska kommersiella musikradioformatet. Denna typ av 

intervju kallas då för samtalsintervju. När väljer man då en kvalitativ intervjumetod? 

Varför väljer vi detta? Eftersom att vi studerar ett redan inträffat fenomen så önskar vi 

förklara och belysa en viss problematik. Den intervjuade “konstruerar aktivt sin sociala 

värld” och skapar “berättelser om händelser och människor” vilket ger forskaren en 

“autentisk insikt i folks erfarenheter” (Widerberg, 2002). Eftersom kvalitativ forskning 

handlar om analyser och därmed tolkningar, använder vi oss av G Hall för att synliggöra 

hur vår förförståelse påverkar tolkningarna av hans uttalanden. (Widerberg 2002) 

 

Strukturen på en intervju kan variera. Man kan göra öppna, halvstrukturerade eller 

strukturerade intervjuer. Öppna intervjuer innebär att man har ett fåtal breda frågor där 

den intervjuade får berätta och ge ett samlat svar. Den halvstrukturerade formen är 

temamässigt upplagd och baseras på de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån. 

(Ekström & Larsson, 2010) Personliga intervjuer är i många fall öppna eller 

halvstrukturerade och upplagda efter studiens teman, vilket det är i vårt fall. Vi använder 

oss av en halvstrukturerad intervjuform genom att planera intervjun efter vår 

tematisering för att försöka förstå problematiseringen som vår forskning utgår från. 

Upplägget på vår intervju med G Hall har planerats utifrån Ekström & Larsson (2010) 

där de skriver att samtalsintervjuer ofta är upplagda utefter ett begränsat antal teman. Vi 

strukturerade frågorna under rubrikerna bakgrundsfrågor, djupare förståelse och för 

egen lyssning. Dessa tre teman/kategorier innehåller ett antal frågor som syftar till att 

öka förståelsen för vår forskningsfråga. Frågornas struktur är varierande i form av: 

inledande frågor, uppföljningsfrågor, specificerande frågor, direkta frågor och tolkande 

frågor.  

 

Samtalsintervjuer kräver ett personligt möte mellan forskaren och intervjuaren (Ekström 

& Larsson, 2010), men eftersom vår intervjuperson är amerikan och befinner sig i USA 

blir det omöjligt att ha ett “verkligt” möte. Det faktum att intervjun sker på telefon innebär 

att vi förlorar delar av den sociala interaktionen, tolkningar av kroppsuttryck och andra 

symboler som kan påverka vår textanalys av det transkriberade intervjumaterialet. 
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När den kvalitativa intervjun analyseras finns det flera olika förslag på hur man kan gå 

tillväga. En analysmodell av de som nämns av Ekström & Larsson (2010) är att man 

kan söka efter mönster, vilket är det mest centrala analysmomentet i kvalitativ forskning. 

Alternativt kan man notera relationer mellan variabler och på så sätt spekulera över hur 

olika variabler och begrepp är relaterade till varandra. Man kan också bygga upp en 

logisk bevisföring där man söker integrera analysens kategorier, hypoteser och teman 

till en helhet. För oss handlar det mycket om att se trender och mönster för att få en 

förståelse för vårt problem och sätta detta i kontext med vår gestaltning. Dialogen 

mellan intervjuare och intervjuad ger grund för en gemensam förståelse där 

“intervjuaren och respondenten förhandlar fram en förståelse av den studerade frågan”. 

(Ekström & Larsson, 2010)  

Varje kvalitativ intervju kräver ett efterarbete som i vårt fall inleds med att göra ett 

sammandrag av de tankar och reflektioner som uppkommit efter intervjun. En 

transkribering av materialet skapar möjlighet för kvalitativ textanalys. (Widerberg, 2002) 

 

Kvalitativ textanalys 
 

För att kunna bearbeta vår kvalitativa intervju har vi valt att göra en kvalitativ textanalys 

av det transkriberade materialet. Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en 

text där citat från intervjuer och/eller anteckningar varvas med egna kommentarer och 

tolkningar (Patel & Davidson, 2011). Textanalys är en tolkning där de övergripande 

principerna fungerar mer som riktlinjer än absoluta regler. Tolkning gäller subjekt-

subjektsrelationer. Innebörden måste tolkas mot ett större (text-, samtals-, livs-, eller 

kultur-) sammanhang. Tolkningen bör inte ha inre motsättningar mellan del och helhet. 

Tolkningen sker mot bakgrund av avsändarens syfte och situation, och bör inte ha inre 

motsättningar mellan del och helhet. (Wallén, 1993) Under tolkningsprocessen pendlar 

man mellan textens delar och texten i sin helhet (Svensson & Starrin, 1996).  

 

Tolkningsmodell 
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Under vårt tolkningsarbete har vi jobbat fram en egen tolkningsmodell som är inspirerad 

av den hermeneutiska skolan med ett kvalitativt förhållningssätt. Vi syftar hela tiden att 

förstå det amerikanska kommersiella musikradioformatet så till den grad att vi kan ta 

fram ett format som vi sedan kan använda för att göra vår gestaltning. Orsaken till att vi 

då valt att ta fram en egen tolkningsmodell är för att vi inte tyckte att någon nuvarande 

modell skulle kunna hjälpa oss nå den förståelse som krävs.  

 

Direkt när intervjun med G Hall var färdig skrev vi var sin egen reflektion med spontana 

reaktioner och funderingar, som bakgrundmaterial för förståelsen. Denna reflektion gick 

vi sedan igenom innan vi påbörjade det första steget i vår tolkningsmodell.  

Det första vi gör när vi tolkar och försöker förstå transkriberingen av den kvalitativa 

intervjun med G Hall är att få en överblick. Vi markerar de områden som vi upplever 

som relevanta och försöker sedan se ett mönster i de markerade områdena. 

Arbetssättet blir sedan att ställa frågor till texten: vad finns det för likheter i de 

markerade områdena? Vad säger svaren om intervjupersonen? Hur påverkar vår egen 

förförståelse tolkningen av svaret? Vad kännetecknar det amerikanska kommersiella 

musikradioformatet?  

När vi har gått igenom alla dessa steg i vår tolkningsmodell har vi fått fram en förståelse 

för hur det amerikanska kommersiella musikradioformatet ser ut baserat på G Halls 

erfarenheter och kunskaper på ämnet. Nästa steg är då att testa dessa tolkningar mot 

verkligheten.  

 

Analys av lyssningsmaterial 
Steg två i tolkningsprocessen är att med en liknande tolkningsmodell som beskrivits 

ovan, lyssna på ett urval av amerikansk radio skickat till oss av G Hall.  

Metoden blir då att först lyssna på materialet, göra en övergripande individuell reflektion 

och skriva ner våra första intryck.  

Steg två blir att börja ställa frågor till materialet. Vad kan vi tolka om studiomiljön (antal 

medverkande programledare och position)? Vad är det för tempo på programmet? Vad 

har programledarna för egenskaper? Hur används reklam? Hur låter intervjusituationer? 
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Hur används jinglar? Hur används musik? Hur är programmet uppbyggt (körschema)? 

Kopplat till dessa frågor kan vi transkribera scener eller citat som gestaltar vad vi tolkar. 

Dessa scener/citat refereras till en tid i CD-bilagan som tillhör rapporten.  

Genom att besvara frågorna ovan kan vi få en tydligare bild och förståelse av helheten 

för det amerikanska radioformatet inom kommersiell musikradio, och mer specifikt 

radiostationen Kiis FM, Los Angeles.   

Dessa två fallstudier ligger då som grund för att vi ska kunna ta fram vad som 

kännetecknar det amerikanska kommersiella musikradioformat på radiostationen Kiis 

Fm, Los Angeles.  

 

Gestaltning  
 

Det återkommande syftet med vår forskning är att få så pass stor förståelse för vad som 

kännetecknar det amerikanska kommersiella musikradioformatet för att kunna göra en 

konstnärlig gestaltning. Gestaltningen är alltså ett formatkopieringsexperiment där vår 

insamlade empiri och tolkningar prövas. 

Metoderna för att få fram verktygen för att kunna göra gestaltningen är de som 

beskrivits tidigare i kapitlet. När analyserna av våra enskilda fall är klara, blir nästa steg 

att testa förståelsen genom att skapa ett körschema och producera radioprogrammet.  

 

Begränsningar 
 
Den första begränsningen i det här vetenskapliga arbetet faller inom ramarna för valet 

av amerikansk radiostation som vi via internet faktiskt kommer åt och kan lyssna på.  

Det kan vara upphovsrättsskyddat material eller att lyssningen av annan orsak inte går 

att komma åt från Sverige. Vi hänvisar vårt val av lyssnat och analyserat amerikanskt 

radiomaterial till media strategen David G Halls tips på “typisk amerikansk” radio. G Hall 

har spelat in ett begränsat, slumpmässigt valt, intervall av amerikansk radio och skickat 

materialet till oss. (Intervju, G Hall) Detta då den radiokanal G Hall föreslog inte gick att 
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komma åt från Sverige. Vi valde att använda oss av G Halls hänvisningar då hans 

kunskaper och erfarenheter inom branschen väger stort för att vi ska få förståelse för 

vårt forskningsområde.  

Vårt forskningsområde hamnade inom den kommersiella musikradion i USA för att vi 

själva är intresserade av kommersiell musikradio och framförallt hur formatkopiering kan 

fungera i radio. Förståelse för området grundar sig sedan på tolkningar från media 

strategen David G Hall, som i kontext med bakgrund och teori har gett en bra förståelse 

för vårt problemområde. Vår viktigaste empiriska källa är G Hall, som vi aktivt valt att 

använda oss av för att begränsa oss inom ett mer specifikt område där spetskompetens 

finns att hämta (från G Hall) och tolka. 

 

För att lyckas få fram en godtycklig förståelse för vårt problemområde har vi begränsat 

oss till att fokusera på ett antal uttryck vid analys av det transkriberade 

lyssningsmaterialet. Dessa uttryck valde vi för att vi som forskare och radioproducenter 

upplever dessa som väsentliga inom radioproduktion.  

 

En begränsning vid tolkningen av lyssningsmaterialet, är att vi bara har haft tillgång till 

ett intervall på ca 20 minuters radio. Detta kan innebära ett hinder när vi tolkar och 

försöker förstå hur den kommersiella musikradiostationen Kiis FM, Los Angeles, USA, 

är formaterad. Ytterligare lyssning hade kunnat ge oss en djupare förståelse för vad 

som kännetecknar formatet.  

 

En till begränsning är det faktum att vi valt att främst basera vår forskning på den 

kvalitativa intervjun med media strategen David G Hall. Detta motiveras som ett enskilt 

fall med ett mål att ta fram en konstnärlig gestaltning. Den konstnärliga gestaltningen 

blir inte nödvändigtvis bättre om vi skulle göra tio kvalitativa intervjuer. En intensiv 

studie inom vårt enskilda fall kan ses som en mindre byggsten för eventuell påföljande 

forskning inom ämnet.  
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Resultat 
 

Här redovisar vi det resultat som vi har fått fram med hjälp av våra metoder. Textanalys, 

kvalitativ analys etc., alla tolkningar vi gör kring vad som kännetecknar det amerikanska 

kommersiella musikradioformatet.  

 

Kvalitativ textanalys av intervju med David G Hall 
 

Vi började vår kvalitativa textanalys med att gå igenom våra individuella reflektioner 

som skrevs direkt efter intervjun. Därefter markerade vi de områden i texten som vi fann 

intressanta och värdefulla för att förstå det amerikanska kommersiella 

musikradioformatet. Sedan ställde vi frågor till texten och resultatet av analysen 

redovisas här. Frågorna som ställdes till texten är: Vad finns det för likheter i de 

markerade områdena? Vad säger svaren om intervjupersonen? Hur påverkar vår egen 

förförståelse tolkningen av svaret? och Vad kännetecknar det amerikanska 

kommersiella musikradioformatet?  

 

Likheter 
De områden som vi har markerat har alla att göra med det amerikanska radioformatet. 

Vi valde att sålla bort frågor och svar som hade att göra med det svenska radioklimatet i 

jämförelse med det amerikanska. Detta då vår huvudfråga syftar till att förstå vad som 

kännetecknar det amerikanska kommersiella musikradioformatet, snarare än att förstå 

hur det amerikanska formatet har påverkat det svenska radioformatet och dess publik. 

 

Frågorna som vi ställt till G Hall och som vi väljer att analysera och titta närmare på är 

de som berör hur han skulle definiera amerikansk radio, vad han anser att den 

amerikanska radion kom på när det handlar om format, frågor som berör 

programstruktur (musik, programledare, reklam, intervjuer, tempo) och kommersialism. 
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Det mönster vi kan se i G Halls svar på de ovannämnda frågorna är att i grunden 

handlar det om att tilltala så stor publik som möjligt. USA har haft den kommersiella 

radion längre än den nästan obefintliga statliga radion och G Hall menar att det i grund 

och botten handlar om pengar och kommersialism. Media och konsumentens behov hör 

ihop och det gäller att tilltala så många som möjligt. Få radiostationer prövar därför 

något innovativt, utan använder sig av ett format som visat sig vara lönsamt i 

majoriteten av fall. G Hall beskriver ett format som är baserat på resultat utifrån 

lyssnarundersökningar. Han vill inte påstå att det är ett amerikanskt format, samtidigt 

som han anser att amerikanerna var först med ett framgångsrikt radioformat. G Hall 

menar att radioformatet han i sin yrkesroll “säljer”, inte ska ses som ett amerikanskt 

format eftersom att formaten präglas av det land och kultur som radiostationen verkar i. 

Formatet är på så sätt, enligt G Hall, internationellt. Ett exempel är följande citat ur 

intervjun: 

 

“Rix FM maybe sounds seventy percent the same as an American radio station like for 

example KiiS FM in Los Angeles but not on purpose, not because somebody at Rix FM 

said “we should sound like KiiS FM”, the principles are the same, that’s all. A Swedish 

citizen did audience research in Sweden and happened to find that the needs in 

Stockholm and Sweden are seventy percent the same as in Los Angeles. Is that 

American influence or is it that listeners that listen to radio seems to listen for the same 

reason regardless of where they are.” 

 

Dessa ser vi som likheter i G Halls svar och vi kan se ett mönster som pekar mot ett 

format baserat på lyssnarundersökningar och kommersialism. Ett citat som förklarar 

överskådligt hur det amerikanska radioklimatet ser ut är följande: 

 

“There are a total of about seven thousand radio stations, so you can see that we are 

very competitive. So seven thousand radio stations and they are all commercial, and all 

depend on either listeners donating money directly to the station or advertisings buying 

advertisement and of course, the more people the station reaches the more can the 
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station charge for these advertisements, that’s why we are so competitive. And 

unfortunately there is, three big companies that own pretty much everything, Clear 

Channel, CBS and Qumulus.” 

 

Analys av intervjupersonens svar 
Eftersom att G Hall är vår huvudsakliga empiriska källa för att förstå vad som 

kännetecknar det amerikanska kommersiella musikradioformatet (Kiis FM, Los 

Angeles), så är det viktigt att vi håller en viss distans till det G Hall säger. Vårt kritiska 

förhållningssätt är inte mot G Hall personligen, utan mot det formatet som vi diskuterar 

och reflekterar över.  

Orsaken till att vi valt att använda oss av G Hall som huvudsaklig källa är för att vi finner 

hans erfarenheter och kunskaper som trovärdiga och värdefulla för vår forskning.  

Det vi kan se i G Halls svar är återkommande syftning till ett framgångskoncept och 

format inom radio som faller tillbaka på lyssnarundersökningar. G Hall har en förståelse 

för exempelvis hur svensk radio fungerar, men menar samtidigt att om Sverige hade 

haft liknande lyssnarundersökningar (PPM) som används i USA, hade dessa visat att 

de kommersiella radiostationerna i Sverige är mer framgångsrika än vad 

undersökningar i Sverige idag visar. G Hall:  

 

”When Personal People Meters starts in Sweden you will notice that people don’t listen 

to Public Radio as much as they think they do and that will create more opportunities for 

success in commercial radio. What people are going to see is that right now it looks like 

twenty five percent is listening to P1 every day and when Personal People Meters 

starts, you will see it’s like seven percent. And that’s going to create tremendous 

opportunities for commercial radio.” 

 

Det är ganska självklart att G Hall svarar så här, det är det som är G Halls jobb som 

mediestrateg, och G Halls argument för det radioformat han ser som framgångsrikt, har 

han sålt in till radiostationer i hela världen i omkring 17 år. 
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Den radio som vi lyssnar på och analyserar har vi fått ifrån G Hall och självklart finns det 

där en paradox: vi använder oss av G Halls format, och ser sedan i fall det passar in på 

den radio som G Hall skickar till oss.  

 

Vår egen förförståelse  
En av oss har under drygt ett års tid bott i USA. Uppfattningar och förutfattade meningar 

från den perioden finns med i bagaget när vi tolkar och försöker se mönster i den 

kvalitativa intervjun. Till exempel har vi en förutfattad mening om att reklamavbrotten i 

amerikansk radio spelas väldigt ofta och att programledarna ständigt strävar efter att 

synas, höras och få så mycket uppmärksamhet som möjligt. Erfarenheten speglar även 

den musikrotation och kommersialism som G Hall pratar om, samt bristen av 

rikstäckande radio. 

Bortsett från detta så hade vi i vår absolut första tes med oss i bakhuvudet när intervjun 

genomfördes, att det svenska radioklimatet har blivit påverkat av det amerikanska 

radioformatet. Forskningen utvecklades bort i från den tesen, men eftersom våra tankar 

kring det amerikanska radioklimatet började i den tesen så präglades många frågor mer 

eller mindre undermedvetet av tesen.  

Som sagt, denna ursprungliga tes genomsyras i en hel del av frågorna och G Hall vill 

inte hålla med oss om påståendet, vilket blir en intressant vändpunkt. Däremot så säger 

G Hall emot sig själv lite grann då han inte vill kalla formatet för amerikanskt, men 

samtidigt säger att amerikanerna var först med formatet:  

 

“There are certain things that I’ve found that are pretty universal in the way people use 

radio. When a radio station understands those things and does those things, they can 

get more people to listen to their radio station, that doesn’t say that it is the American 

way. Maybe the Americans figured them out first, but I don’t think it’s fair to say if 

stations do those things, then they’re doing it the American way, they just doing it 

necessary to get people to listen to their radio station, it is universal, doesn’t matter 

what the station are, what format it has or in what country or culture.” 
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Ända från vår uppväxt har vi varit omgivna av amerikansk TV, film och musik. Mycket av 

det som visas på TV idag är amerikanska produktioner och filmer från den amerikanska 

marknaden får stor plats på de svenska biograferna. I Sverige dubbas heller inte film på 

andra språk (bortsett från barnfilm) och automatiskt får vi en uppfattning om USA och 

det amerikanska samhället. Denna omedvetna förförståelse finns också med i våra 

tolkningar. 

 

Kännetecken inom det kommersiella musikradioformatet i USA  
Som tidigare nämnt, finns det omkring 7000 radiostationer i USA varav praktiskt taget 

alla ägs av ett fåtal olika bolag. Det kommersiella och vinstdrivande syftet är väldigt stort 

och det handlar om att få så många lyssnare som möjligt, för att kunna höja priserna på 

annonser och öka intäkterna. På grund av detta har den amerikanska musikradion 

fastnat i ett visst format just för att det visat sig framgångsrikt. Just därför, vågar heller 

ingen radiostation vara innovativ eller pröva något nytt med risken att förlora pengar.  

G Hall: 
 

“Because radio is very corporate in the United States, most radio stations are owned by 

publicly traded companies that can’t afford to take a risk and can’t afford to invest time 

in developing a new product.” 

 

Vi tolkar det som att det amerikanska kommersiella musikradioformatet innehåller 

mycket reklam och att programledarna också gör direktreklam i sändning. Publiken är 

medveten om att programledarna får betalt för att göra reklam, men det blir ändå 

trovärdigt hos publiken om de redan har ett förtroende för programledaren. G Hall 

menar att publiken antar att programledaren inte skulle göra reklam för en viss produkt, 

om han/hon trots allt inte trodde på produkten. G Hall säger:  

 

“So in the United States a host could say “I own a Toyota and I love my car, if you want 

to get a great car that is not too expensive and doesn’t use too much gasoline you have 

to get a Toyota” and he would be paid to make that announcement and it’s called an 
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endorsement. You do not have that in Sweden, it is against the law there so that really 

makes advertising different.” 

 

Programledaren för ett radioprogram i USA måste fylla tre kriterier. De måste ha 

livserfarenhet, vara underhållande och humoristisk samt våga säga det som alla tänker 

på, men inte vågar säga själva. Intervjuformen i amerikansk kommersiell musikradio 

baseras på att kända personer bjuds in för korta intervjuer. Tidslängden bör inte vara  

mer än fyra minuter. G Hall:  

 

“Even an interview with a star would not be longer that 3-4 minutes. Because in the 

United States we realize that when you’re listening to the radio, especially when you’re 

in a car, you don’t have a lot of time and you don’t have a lot of attention and a thirty 

minute interview would never happen in the United States” 

 

Kommersiell musikradio i USA är väldigt fokuserad på sociala medier och att få 

lyssnarna engagerade med hjälp av sociala medier. Varje gång mikrofonerna är på så 

finns en press på programledaren att säga någonting som kommer att gynna lyssnarna 

och det handlar inte om programledaren själv. G Hall: 

 

“They realize the power of Facebook and they realize that the more they integrate with 

Facebook the more listeners can stay in touch with the radio station. Here’s a fact for 

you: In the United States a thirty year old woman spends more time on Facebook in one 

day that she spends with her favorite radio station in one week, so that radio station 

better become her best friend on Facebook if it has any hope of staying under her radar 

to win her attention.” 

 

Amerikanska kommersiella musikradiostationer har ett musikbibliotek som består av 

mellan 100 och 200 låtar som roterar. Orsaken till att stationerna använder sig av få 

låtar som spelas oftare, är att chansen ökar för att de låtarna som spelas ska bli 

publikens favoriter. 
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I analysen har vi fått fram kännetecken för det amerikanska kommersiella 

musikradioformatet. Kännetecknen baseras på de tolkningar vi gjort ur den kvalitativa 

intervjun med G Hall.  

 

Kvalitativ lyssningsanalys - amerikanskt radiomaterial  
 

Under den kvalitativa lyssningsanalysen har vi ställt följande frågor till materialet: Vad 

kan vi tolka om studiomiljön? Vad är det för tempo på programmet? Vad har 

programledarna för egenskaper? Hur används reklam? Hur låter intervjusituationer? 

Hur används jinglar? Hur används musik? och Hur är programmet uppbyggt 

(körschema)?  

Programmet som vi har lyssnat på och analyserat heter Kiis FM. Det är en kommersiell 

musikradiostation i Los Angeles med medieprofilen Ryan Seacrest som varumärke. Kiis 

FM är starkt förknippat med Ryan Seacrest, som förutom att vara programledare för Kiis 

FM bland annat varit programledare för American Idol. 

(http://www.kiisfm.com/main.html, 2012-05-07) 

 

Första intryck 
Vårt första intryck efter att ha lyssnat igenom materialet är att det går väldigt snabbt. 

Programledarna pratar fort och det känns privat/personligt och spontant. De kan ena 

sekunden prata om frukost för att sedan slänga in en mening om en kändis som de ska 

intervjua i studion, för att sedan fortsätta prata om frukost, utan att guida lyssnaren 

särskilt mycket genom resonemanget. Vi upplevde att programledarna avbröt varandra 

ofta, de snabba ämnesväxlingarna gjorde det rörigt och, i våra öron, 

osammanhängande. Just eftersom att det går så snabbt är det (för oss) svårt att hänga 

med på allt som sägs.  

Det låter också som att det finns en hög kompressor på mikrofonerna, vilket innebär att 

det finns många ljudkällor som ligger på en hög nivå, och kompressorn jobbar hårt för 

att komprimera ljudet och skapa ett starkt utgångsljud.  
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Det är väldigt mycket jinglar som används som korta brytare, även dem upplevs väldigt 

komprimerade. Radiostationen spelar starka jinglar med mycket ljud i snabba sekvenser 

som berättar att “nu är det trafik” eller “du lyssnar på Kiis FM”.  

Samtalsämnena berör kändisar, ekonomi, TV-program och fest. Musiken är top-hits.  

Vi upplever också att på-annonserna är väldigt snabba och konkreta om vad som 

kommer härnäst, det känns som att på-annonserna används flitigt för att locka 

lyssnaren att stanna kvar med fraser som “big announcement coming up”.  

 

Studiomiljön 
Det är två programledare i studion, Ryan Seacrest som håller i showen och hans 

kvinnliga side-kick. Det verkar också vara fler personer i bakgrunden varav en utav dem 

är delaktig i början av ljudklippet.  

Utöver detta hör vi också en kvinna som ger trafikuppdateringar, en kvinna som ger en 

kort nyhetssammanfattning och en livereporter som under programpunkten “Manny on 

the streets” rings upp och är med i sändning en kort stund.  
 

Tempo 
Vi upplever att tempot i programmet är väldigt snabbt. Programledarna pratar väldigt 

fort och radiostationen spelar upp många jinglar på rad, som innehåller mycket olika ljud 

på en gång vilket bidrar till att programmet upplevs snabbt. En bidragande faktor till att 

vi upplever att tempot i programmet är väldigt högt, kan också bero på att engelska inte 

är vårt modersmål. 

 

Olika programsegment (studioprat, intervju, nyheter, trafik, väder) är korta och intensiva, 

intervjuerna varar i några minuter och likaså prat som de har i studion. Det är inte en 

lugn stund utan hela programmet har ett högt tempo med mycket variation.  

Bakom nyheter, trafikmeddelanden och vissa programpunkter ligger det en pulserande 

ljudmatta vilket gör att programmet upplevs ännu snabbare. 
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Följande stycke ur radioprogrammet tycker vi visar vad vi menar med att tempot är 

snabbt. De pratar i mun på varandra, många olika personer är delaktiga och det känns 

mer spontant än strukturerat.  

 

CD-bilaga, 00:04 - 00:43 

Pgm 1: 102, 7 Kiis Fm, oh jees  

Sidekick: Wow 

Pgm 1: (... säger något som vi inte hör på sidekickens wow) … Burk were just here from 

“Dance with the Stars” and eh 

Sidekick: Wooow, is that flan?  

Pgm 1: And eh we brought in some great eh Cuban breakfast for them this, oh my god, 

for them this morning now it’s here. You know th...  

Sidekick: Are these banana chips? 

Pgm 1: You know what I learned from Jamie Oliver’s food revolution? 

Sidekick: Hmm 

Pgm 1: Brown foods are fattening. There are a lot of brown foods on that plate 

Sidekick: Oh maan. There’s some.. 

Pgm 1: What’s on there?  

Sidekick: There’s some white chicken in there, looks like some chicken-rise. Ehh 

3rd person from the background: Potato ball. 

Pgm 1: Sorry Heather what’s that, come on to the mike, here you go 

3rd person: Potato ball  

Pgm 1: Alright 

3rd person: ...and plantine chips... 

Pgm 1: Oh I want that 

3rd person: ...chicken and rise... 

Pgm 1: ...I want that... is that a sandwich?  

3rd person: ..ehm yes and.. 

Pgm 1 säger samtidigt: I want a sandwich right now 

3rd person: ...I think there’s ham and cheese in that... 
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Programledarnas egenskaper 
Det är Ryan Seacrest som är huvudprogramledare och “stjärnan i showen”. Vi tolkar det 

som att många av dem som lyssnar på Kiis FM i Los Angeles, lyssnar just för att det är 

Ryan Seacrest som är huvudprogramledare. Lyssnarna gillar honom som person och 

har ett förtroende för honom. Samtidigt som jinglarna marknadsför hela stationen (Kiis 

FM), så kan lyssnarna vinna biljetter till en konsert på Ryan Seacrests egen hemsida. 

Seacrest blir alltså ett eget varumärke på radiostationen.  

 

CD-bilaga, 15:26 - 15:32 

Pgm 1: Don’t forget, if you wanna see One Direction in the audience at S n’ L 

(förkortning för TV-programmet Saturday Night Live) got your shot at 

RyanSeacrest.com.  

 

Ryan Seacreast har ett personligt uttryck. Språket upplevs som vardagligt och det 

känns som att han verkligen är lyssnarens bästa vän. Programledaren säger vad han 

tycker, han är underhållande och humoristiskt samt har livserfarenhet, åtminstone inom 

branschen som programledare inom både TV och radio. Seacrest talar med 

självförtroende och har en stabil röst.  

Det är Seacrest som leder hela programmet framåt, det är också han som i 

intervjusituationer ställer frågorna och styr intervjuerna. Sidekicken lägger mest in små 

skratt här och där och kommer med egna kommentarer, hon tar inte så mycket plats i 

programmet utan är mest delaktig i bakgrunden.  

 
Reklam 
I det bifogade materialet saknas det reklamavbrott då G Hall klippte bort reklamen i 

syfte att förminska filen då han mejlade ljudet till oss. Detta innebär att vi inte kan 

analysera specifika reklamsekvenser och det gör också att vi inte kan producera egen 

reklam i vår gestaltning. Vi väljer därför att lyfta reklam som görs i direktsändning från 

programledaren Ryan Seacrest (ett slags produktplacering) och reflekterar över det.  
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Det bästa konkreta exempel är den kubanska frukosten som radiostationen blir bjuden 

på den morgonen.  

CD-Bilaga, 01:17  

Pgm 1: Tropicana Cuban Bakery in Downey brought us this, I don’t mean to slow the 

show down. 

Sidekick: No 

Pgm 1: We have a mayor announcement coming out... 

 

...Och där går de vidare med programmet. Det vi kan höra är alltså en snabb 

produktplacering där de förklarar varifrån “den goda kubanska frukosten” kommer ifrån 

och vart bageriet finns. Seacrest säger det med en lite ironisk ton, “jag menar inte att 

sänka tempot på programmet, men jag måste säga det här, sen kan vi gå vidare”. 

Därmed förstår vi som lyssnare att det handlar om produktplacering och reklam, vilket 

inte nödvändigtvis påverkar lyssnarnas förtroende för varken programledaren eller 

showen.  

 

Intervjusituationer 
CD-bilaga, 08:28 - 09:48 

Pgm 1: It’s 102.7 Kiis FM, Give Me Everything, that is Pitbull and Neo! On air, Ryan 

Seacrest in Hollywood, Adam Levine ladies and gentlemen, what’s up Adam Levine? 

Oh, connecting to Adam Levine’s headquarters. 

Someone on the phone: Guys sorry we just lost Adam, let me get him right back for you. 

Pgm 1: We cannot loose him 

Phone: You guys all set to go?  

Pgm 1: No, this is great, who’s this? 

Phone: This is Chris, I work with Adam’s 

Pgm 1: Chris, you’ll know all the answers to the questions. 

Chris: (Laughter)  

Sidekick: (Laughter)  

Pgm 1: What do you do for Adam? 
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Chris: I work in the management office. 

Pgm 1: How many tattoos does he have? 

Chris: I don’t know. 

Pgm 1: Ehh, are you wearing a robe?  

Chris: I wish, one sec, just let me grab him for you okey? 

Pgm 1: Alright 

Chris: Okey, here we go. 

Pgm 1: Not enjoying our conversation?  

Chris: Wonderful, you know I talk for hours if.. (avbruten av Pgm 1) 

Pgm 1: You know what, we’re out of time, all right, grab him 

Chris: One sec, okey 

Pgm 1: So that is the advanced Adam Levine individual  

Sidekick: Yeah 

Adam: Hey Ryan your on with Adam 

Pgm 1: Oh, Adam Levine  

Adam: what uuuuuuuup?  

Pgm 1: I was just asking Chris all your questions, it was great 

Adam: (Laughter)  

Pgm 1: How are you brother? 

Adam: I’m good, how are you? 

Pgm 1: Everything is good, ehh Sisseney are filling in for Alan so that will be the voice 

you hear.  

Sidekick: Hi 

Adam: Hello 

Pgm 1: I Saw your dad 

Adam: Oh yeah? 

Pgm 1: Did you hear that? I saw your dad at the Lakers game 

Adam: Oh nice 

Pgm 1: He came up and gave me this huge hug, this man with a beard came up to me 

and gave me this big hug and I’m trying to figure out, who’s this guy hugging me? 
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Adam: (Laughter) He’s a wonderful man 

Pgm 1: He’s a great guy, he said that you’re not wearing his t-shirts though 

 

Sedan fortsätter intervjun ett tag till, dem pratar om Adam Levines jobb och Seacrest 

frågar hur han hanterar att ha så många saker på gång samtidigt. Vidare pratar dem om 

Adam Levines nya skiva, titeln på skivan diskuteras och hur den låter. Intervjun med 

Adam Levine är uppdelad i två och den första delen avslutas med att de gör reklam för 

släppet av Adam Levines nya skiva och sedan annonserar Seacrest ut att de snart ska 

tävla ut biljetter till en konsert med Maroon 5 (ett band som Adam Levine är medlem i) 

och sedan spelas det jinglar som följs av reklam. Intervjun pågår i ganska exakt fyra 

minuter.  

 

Det vi kan se är att det finns ett stort kommersiellt syfte med intervjun. Radiostationen 

vill ha med kända gäster (artister, Tv-kändisar etc.) för att få fler lyssnare, och kända 

personer vill vara med i radio för att få reklam för sig själva/sin produkt och det skapas 

en cirkel där de blir beroende av varandra. Seacrest får intervjua Adam Levine, och som 

“tack” för att Adam Levine ställer upp på en intervju, uppmanar Seacrest lyssnarna att 

skriva upp datumet för Adam Levines släpp av den kommande skivan i kalendern.  

När vi lyssnar på intervjun får vi känslan av att Seacrest och Adam Levine har lite av en 

kompisrelation. Tolkningen av samtalet resulterar i att kändisarna känns mycket 

närmare lyssnaren. Tonen i intervjun liknar mer ett vänskapligt samtal och prestigen i att 

intervjua en känd artist mattas ner. Som lyssnare känner vi oss mer delaktiga och 

välkomna in i samtalet just för att dem känns närmare, istället för att en känd person 

svävar på moln högt över lyssnarens huvud.  

 

Det ställs inga komplicerade frågor. Lättsamhet är ett ord som beskriver bra hur  

intervjun upplevs, det är två kompisar som inte pratat på ett tag som kollar av hur läget 

är och vad som är på gång i varandras liv.  

För att gå tillbaka till början av intervjun så uppstår en (troligtvis) oväntad situation. 

Seacrest ringer upp Adam Levine, men det är inte Adam Levine som svarar utan hans 
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manager Chris. Istället för att bli stressad, tar Seacrest situationen med ett lugn och gör 

det till en fördel att Chris svarar istället för Adam Levine. Intervjun inleds med ett samtal 

mellan Seacrest och Chris, ett smått förvirrat samtal som i slutändan resulterar i 

ytterligare en spänningsuppbyggare, “snart får vi höra Adam Levine”, och lyssnaren 

som vill höra Adam Levine i radion stannar kvar. Samtalet med managern Chris varar 

inte längre än någon minut och det första Seacrest säger till Adam Levine är: jag höll 

precis på att ställa alla mina frågor till Chris. Humoristiskt och underhållande tar han tag 

i “missödet” att det inte var Adam Levine som svarade i telefonen.  

Intervjun är snabb och personlig. På fyra minuter får lyssnaren relativt ytligt men också 

relevant information. Mycket information hinner förmedlas på kort tid vilket gör att de 

fyra minuterna känns längre.  

 

Mellan de två delarna av intervjun spelas en rad jinglar, två olika programpunkter, 

reklamavbrott, trafikmeddelande, jinglar och sedan ytterligare en programpunkt som 

följs av en låt med en artist som gästar studion dagen efter. Det är först efter den låten 

som Seacrest annonserar ut att Adam Levine är med dem, en låt till spelas och sedan 

fortsätter intervjun med honom.  

 

Del två av intervjun med Adam Levine berör frågor som rör Adam Levines roll som jury i 

TV-programmet The Voice och Adam Levines gästspel i TV-serien “American Horror 

Story”. Dem pratar också om något som skrivits på sociala medier (twitter) om Adam 

Levine och Justin Bieber. Frågorna är alltjämt avslappnade, bland annat börjar de kort 

prata om Adam Levines kläder i programmet The Voice och huruvida hans tatueringar 

ska synas eller inte.  

Avslutningsvis gör de reklam för ett event där Adam Levine ska framträda med sitt band 

Maroon 5, och uppmanar lyssnarna att stanna kvar för att man kan vinna biljetter dit. 

Tidslängden på den andra delen av intervjun är även den nästan exakt fyra minuter.  
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Jinglar 
Alla jinglar som finns med i materialet är väldigt komprimerade, det innebär att ljudet är 

pressat till de yttersta för att antingen fungera som brytare eller som information för en 

ny programpunkt.  

Ett exempel på hur jinglarna används:  

CD-bilaga 12:31 - 12:53 

Pgm1: Hang on, we are gonna get the answer in a sec, Free money now 

Jingle: On air with Ryan Seacrest - Kiis FM pays your bills. 

Pgm1: Jose Mada, that is who we’re looking for here, you got 30 minutes to call us back 

Jose. We pay your bills!  

Jingle: Not you? - Kiis FM pays your bills again at 9.10. - You guys ready? - On air with 

Ryan Seacrest - Kiis FM 

Pgm1: Går vidare med nästa programpunkt.  

 

Det vi kan tolka kring jinglarnas funktion i den kommersiella musikradiostationen Kiis 

FM är att de är väldigt synkroniserade, informativa och relevanta för programmets 

struktur. I vissa fall upplever vi att det snarare är jinglarna som guidar lyssnaren genom 

programmet än programledaren själv. Jinglarna blir ett viktigt verktyg för att hålla tempot 

uppe och locka till fortsatt lyssning. Tidslängden på jinglarna varierar och kan vara 

alltifrån några få sekunder till ungefär 20 sekunder.  

Det som vi kan se som gemensam nämnare för jinglarna är att de är antingen reklam 

för programledaren, kanalen eller reklam för en specifik programpunkt.  

 

Musik 
I och med att vårt lyssnade material saknar hela låtar så kan vi inte analysera denna 

fråga på djupet. Det vi kan tolka är däremot början och slutet av låtar, vilket ger oss en 

uppfattning om vilken musikprofil som radiostationen använder sig av.  

Låtarna är top-hits som ska spegla lyssnarens favoriter. Programledaren är snabb med 

att av-annonsera låtarna på outrot för att inte tappa tempo. De pratar också på låtarnas 

intro om ett sådant finns, men inte när artisten börjar sjunga i låtarna.  
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Eftersom vi har tillgång till ett så pass begränsat tidsintervall av lyssningsmaterial, kan vi 

inte tolka något om låtarnas rotation (hur ofta de spelas), musikens verkliga funktion 

eller hur de använder sig av musiken ur ett långsiktigare perspektiv.  

 

Programmets uppbyggnad (körschema) 
Utifrån det tidsintervall vi har tillgång till har vi valt att göra ett körschema där vi sätter 

rubriker på programmets innehåll för att få en struktur. Vi anger längd på varje 

programpunkt samt kortfattat beskriver innehållet. 

Längd som vi anger på musik och reklam är inte relevant att ange, då vårt 

lyssningsmaterial inte ger oss verkliga tider på dessa områden. Körschemat nedan är 

vår utgångspunkt när vi ska formatkopiera den kommersiella musikradiostationen Kiis 

FM och översätta till svenska.   

 

Körschema  
Tiden anges i sekunder där exempelvis 00:15 betyder 15 sekunder.  

 

Start på programmet:  

Låt  

Studio 04:04- prat om frukosten som de blir bjudna på. Programledare, side-kick plus en 

till kvinna deltar i samtalet. Direktreklam om frukosten. På-annonserar om ett stort 

uttalande, samt berättar vad klockan är och går vidare. En ljudmatta börjar höras i 

bakgrunden.  

Programpunkt Shout it Out Lyssnare har ringt in och spelat in hälsningar på en 

telefonsvarare/inspelning i studio. Lyssnarnas hälsningar varvas med fortsatt prat om 

frukost och samtal mellan programledaren och side-kick. På-annonserar kommande 

programpunkter och gästen som ska intervjuas.  

Jingel som gör reklam för programmet. 

Reklam 

Jingel 00:03 för nyheter.  
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Nyheter 01:10 Top of The Hour News. Presenterar sig själv. Berättar om USAs största 

lottovinst, en spårad husfest, Hunger Games som toppar biolistan. Bollar över till en 

annan kvinna för en trafikuppdatering.  

Trafik 00:43 Om en motorcykelolycka och övrig uppdatering om hur det ser ut på 

vägarna. Avslutas med att göra reklam för sig själv och kanalen, “This is Kiis FM with 

Ryan Seacrest”.  

Studio 00:10  Side-kick ger väder.  

Studio 00:53 Programledaren berättar om det stora uttalandet som de har lockat med 

tidigare.  

Jingel 00:15 Reklam för kanalen.  

Reklam  

Jingel 00:05 Reklam för kanalen 

Låt  

Studio 00:18 Programledaren och side-kick puffar för kommande programpunkter. I 

bakgrunden börjar introt till nästa låt.  

Låt  

Studio 00:07 Avannonserar låten. Intervju med känd artist.  

Intervju 04:00  

Jingel 00:05 För programpunkten Kiis FM Pays Yours Bills.  

Studio 00:05 Annonserar vem som vunnit Kiis Fm Pays Your Bills. 

Jingel 00:08 Reklam för programpunkten Kiis FM Pays Your Bills som återkommer igen 

senare.  

Studio 00:36 Programledare ger över ordet till Side-kickens programpunkt Up The 

Sleese. Berättar om något nytt (“skvaller”) som hänt.  

Jingel 00:05 Reklam för programmet som berättar att programmet är tillbaka om 60 

sekunder.  

Reklam   

Jingel 00:14 Reklam för att man på Kiis FMs hemsida kan få tillgång till den senaste 

musiken och musikvideor.  

Jingel 00:08 Trafikjingel.  
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Trafik 00:45 Av-annonserar med sitt namn samt gör reklam för kanalen och 

programmet.  

Jingel 00:06 För programpunkten Manny On The Streets.  

Studio 00:06 På-annonserar Manny on the streets.  

Programpunkt Manny on the streets 00:30 Reporter live på telefon står på en specifik 

gata och delar ut gratisbiljetter till lyssnare som lyckas hitta honom.  

Studio 00:30 Programledaren gör reklam för att vinna biljetter på RyanSeacrest.com. 

På-annonserar låten med att göra reklam för att det är just den artisten som gästar 

studion kommande dag.  

Låt  

Studio 00:10  Programledaren av-annonserar låten samt påpekar igen att artisten 

gästar studion kommande dag. Berättar även att intervjun med kändisen de pratade 

med tidigare snart fortsätter.  

Låt  

Studio 00:14 Gör reklam för att man kan vinna biljetter till ett event kl. 07.35. På-

annonserar intervjun med kändisen som fortsätter.  

Intervju 03:40  

Studio 00:18 Programledaren och Side-kick gör reklam för vad som kommer i 

programmet härnäst.  

Jingel 00:05 Reklam för kanalen.  

Reklam  

Jingel 00:06 Reklam för kanalen 

Studio 00.05 På-annonserar låten 

Låt 

Jingel 00:05 

Reklam 

 

Ljudklippet slut.  
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Sammanfattning analyserat material  
 
För att försöka koppla samman den teori vi har med analysen så kan vi se ett antal 

återkommande teman. Det handlar mycket om kommersialism, äganderätt av 

multimedia företag, formatkopiering och en centraliserad produktion som med hjälp av 

tekniska verktyg formateras så att liknande kanalidentiteter skapas.  

 

Vi ser ett samband mellan Act of 96 och det G Hall menar när han pratar om “lightning 

has struck”-effekten. Act of 96 ledde först till att det blev lagligt med massmediaföretag, 

som i sin tur i stort sett slukade marknaden. Mindre privatägda (radio)företag blev 

uppköpta och konkurrensen mellan “jättarna” hårdnade. Utrymmet för kreativitet och 

innovativt tänkande minskade. Visade sig ett programformat vara framgångsrikt dröjde 

det inte länge innan allt lät likadant.  

 

Tolkningen av det amerikanska (media)klimatet inom kommersiell musikradio är att alla 

är mer eller mindre beroende av varandra. Det pågår ett evigt kretslopp där 

radioproducenter, annonsörer, skivbolag och kändisar/artister hjälps åt för att tjäna så 

mycket pengar som möjligt.  

För att radiokanalen ska bli framgångsrik krävs det att en tänkt målgrupp vill lyssna. För 

att den tänkta målgruppen ska vilja lyssna krävs en programledare som är 

underhållande och har erfarenhet, att musiken motsvarar målgruppens förväntningar 

och att gästerna är kända av någon anledning. För att radiokanalen ska kunna erbjuda 

detta till lyssnarna, krävs annonsintäkter och att reklambolag ser en vinst i att köpa 

annonsplatser. Och för att en artist/kändis ska vilja gästa radiokanalen, krävs att denne 

får något i utbyte – reklam och (positiv) publicitet.  

 

Det är också intressant att reflektera över det som Stiernstedt pratar om i sin artikel. I 

likhet med USA, menar han att det i mångt och mycket är samma ägare som 

kontrollerar de kommersiella (eter)medierna i regionen och det innebär också att 

utbudet i de olika områdena präglas av relativ likhet. Ägarkoncentrationen och 
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rationaliseringen har lett till ett likartat programformat som mer eller mindre går att 

applicera framgångsrikt oavsett land.  

En förutsättning för att denna programapplicering ska vara genomförbar tror vi däremot 

är att det i de olika länderna ändå finns en liknande grundförutsättning för hur samhällen 

verkar och fungerar. Ett visst typ av tecken- och tolkningssystem finns som en tyst 

överenskommelse i de olika länderna, vilket möjliggör mottaglighet av likartade 

(radio)format med ett framgångsrikt resultat.  

 

Den största bidragande faktorn till utvecklingen inom radiobranschen ser vi beror på 

den ekonomiska och den kommersiella faktorn. De kommersiella radiostationerna är 

hårt pressade av ekonomiska skäl vilket resulterar i att fler och fler radiokanaler kopierar 

koncept som visat sig fungera. Ett koncept som G Hall påstår är internationellt, medan 

Stiernstedt i sin artikel pratar om programkopiering av ett ursprungligt amerikanskt 

radioformat.  

 

I teorin om radioformat skriver vi om hur radiostationer använder sig av bland annat 

vassa syntetiska ljud för att få lyssnarnas uppmärksamhet innan en nyhetssändning 

eller trafikuppdatering. Det handlar om att ha ett varierat och snabbt skiftande innehåll i 

programmet för att publiken inte ska slappna av. Då vi lyssnar på Kiis FM är det svårt 

att slappna av helt, just för att det hela tiden sker förändringar i sändningen. Kiis FM 

undviker på det här sättet att bli en monoton flödesradio i bakgrunden, men behåller 

samtidigt sin identitet. Vi som lyssnar på Kiis FM blir hela tiden påminda om vad vi 

lyssnar på för kanal. Vidare kan vi ge exempel på teori inom radioformat som blir 

verklighet i Kiis FM. Programledarna pratar på låtarnas intro och outro under ett 

tidsintervall mellan tio till tjugo sekunder, bakgrundsmusiken är närvarande för att 

minska kontrasten mellan den nyss spelade musiken och prat. Programledarnas röster 

är anpassade efter musikens och radiostationens tempo.  

 

Det som då kännetecknar detta amerikanska, kommersiella musikradioformat är först 

och främst, som forskaren Hugh Chignell benämner det, att “radio is a business like any 
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other”. En formaterad produktion baserad på nämnare som “marketing”, “branding” och 

“audience demopraphics”. (Stiernstedt, 2001) 
 

I sin artikel skriver också Stiernstedt om musikläggningsprogrammet Selector. Detta 

tolkar vi som en ytterligare faktor bakom formaterings-trenden inom radiobranschen 

världen över. Omkring 85 % av alla radiostationer över hela världen använder sig av en 

och samma teknologi för att skapa spellistor på sina radiostationer, alltså Selector. Valet 

att använda sig av samma teknologi bidrag ytterligare till en centraliserad produktion, ett 

radioformat som mer eller mindre låter likadant, som G Hall, vilket vi tidigare nämnt, 

uttrycker det: “lightning has struck”. 

 

För att koppla samman detta till en mer innehållsriktad sammanfattning så skulle vi tolka 

att G Halls uttalande om programledarens egenskaper (erfaren, underhållande och 

vågar säga vad han/hon tycker) stämmer överens med det lyssningsmaterial som vi har 

analyserat. Utöver detta hör vi att tempot är högt och det finns en väldigt tydlig 

kommersiell riktlinje i radioprogrammet. Vår teori som ligger till grund för 

kommersialismen stämmer överens med verkligheten i vårt lyssningsmaterial. Trots att 

vi inte fått fullständiga reklamavbrott att analysera, märks det tydligt när reklam ska 

sändas och tänket hos programledaren upplevs kommersiellt. De gör reklam för 

produkter de blir bjudna på, artister som ska ha konserter och biljetter som det ska 

tävlas om.  

 

Det genomgående syftet under analysprocessen har hela tiden varit att tolka tillräckligt 

mycket för att kunna känneteckna hur det amerikanska radioformatet, inom kommersiell 

musikradio, låter och ser ut. Vi anser att den kvalitativa intervjun och efterföljande 

analyserat material gett oss den förståelse för vårt forskningsområde som krävs för att 

kunna utföra den konstnärliga gestaltningen.  
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Genomförande av det gestaltande 
 

Den konstnärliga gestaltningen består av ett radioprogram på ca 20 minuter. 

Tidslängden är vald för att vi anser att det är en bra längd för att få med de element som 

vi tolkat som kännetecken för den amerikanska kommersiella musikradion. Låtar i 

programmet är förkortade dels för att slutprodukten ska ta mindre plats rent 

utrymmesmässigt på en CD-bilaga, samt för att det inte fyller någon förklarande funktion 

att ha med hela låtar. Alltså, att ha med hela låtar skulle inte nödvändigtvis hjälpa till för 

att öka förståelsen för det radioformat vår gestaltning är skapad efter. Vi har därför valt 

att ha med början och slutet av låtarna.  

Jingelpaketet har vi fått tillgång till från en kontakt på en svensk kommersiell 

musikradiostation, som av en slump använder sig av samma jingelpaket som den 

radiokanal vi har analyserat och lyssnat på, Kiis FM, Los Angeles.  

Gestaltningen medföljer på en CD-bilaga.  

 

Planering och genomförande 
 

Vi har utgått i från det körschema som vi tog fram utifrån det analyserade 

lyssningsmaterialet och skrivit manus vid varje programpunkt. Sedan kontaktade vi 

personer (studenter på skolan) som vi ansåg skulle kunna passa in som jingelröster, 

nyhetsuppläsare, trafikpresentatör, intervjuperson och så vidare. När personerna var 

utvalda och bokade började vi med att spela in jinglarna, då vi tolkar jinglarna som en 

drivande faktor för att behålla det höga tempot som vi tolkar att den kommersiella 

musikradion i USA har. Vi ville ha dessa klara först för att få en bättre känsla för hur vi 

ville att resterande personer skulle låta (tempo och ton) när exempelvis nyheter och 

trafik spelades in.  

 

Jinglarna spelades in med en manlig och en kvinnlig röst. Vi fick vi tillgång till ett 

ljudarkiv med bra ljudeffekter för att kunna skapa professionella jinglar med ett sound 
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som påminner mycket om den amerikanska kommersiella musikradion. När jinglarna 

var färdiga började vi att spela in resterande material av programmet. Reklamen består 

av svensk radioreklam som redan finns, vi valde alltså att inte producera egen reklam.  

 

Vi skrev även ett manus till intervjun där frågor och tänkta svar från intervjupersonen 

skrevs ner. När vi gjorde intervjun använde vi manuset mer som en utgångspunkt än 

som strikt manus.  

 

När allt var inspelat blev det dags att redigera materialet, lägga på effekter (så som 

kompressor och ljudmattor) och sedan slutligen klippa ihop alla delar till ett färdigt 

program.  

 

Reflektion  
 

Vi har med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder skaffat oss den förståelse som 

krävdes för att kunna genomföra den konstnärliga gestaltningen. Den största 

utmaningen har varit att skapa ett program som låter precis som vårt lyssningsmaterial i 

ton, tempo och sound utifrån de tekniska tillgångar som LTU har att erbjuda. Vi har 

tidigare nämnt att en av anledningarna till att vi upplever tempot så högt, skulle kunna 

vara att vi inte har engelska som modersmål. Då svenska är vårt modersmål, har det 

känts som att vi redan pratar snabbt, och konstlat att försöka prata snabbare. Vi gjorde 

där en kompromiss, med ett kommersiellt tänk i bakhuvudet och ett högt tempo i 

programmet så pratade vi automatiskt lite snabbare än vanligt, men inte så pass snabbt 

att det låter som när man snabbspolar gamla kassettband.  

 

Ett av våra största problem vid planeringen av programmet var hur vi skulle lösa det 

med jinglar. Vi ville få tillgång till ett bra jingelpaket där ljuden påminner så mycket som 

möjligt om den amerikanska kommersiella musikradion. De ljudeffekter som finns på 

LTUs datorer är alldeles för gamla och omoderna, dem låter inte ens i närheten likt vårt 

lyssningsmaterial och därför ville vi verkligen hitta något annat. Efter mycket om och 
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men fick vi tag i det jingelpaket som hörs i gestaltningen. Tillgången till det jingelpaketet 

gjorde att programmet verkligen fick chansen att efterlikna det radioprogram som vi har 

analyserat.  

 

Eftersom intervjupersoner i kommersiella musikradiostationer i USA oftast är någon typ 

av kändis, ville vi också ha någon typ av kändisintervju. Istället för att skapa en 

“låtsatskändis” valde vi att använda oss av Jonas Ring, en student på LTU som börjat 

bli stor på Youtube. Vi valde honom för att vi vet att han är duktig på att prata, han är 

underhållande och har massor med följare på sin youtube-kanal. Vi är medvetna om att 

hans kändisskap är begränsat, majoriteten av våra tänkta lyssnare vet nog inte vem han 

är eller vad han gör. Däremot ville vi undvika att hitta på någon kändis och tyckte att 

Jonas Ring passade väldigt bra i vårt program. Vår uppgift blev då att få majoriteten av 

våra lyssnare intresserade av honom som person, och att låta hans personlighet ta 

plats i intervjun. Detta gjorde vi genom att låta honom berätta mycket själv och att 

lämna mycket utrymme för spontanitet.  

Intervjun i sig blev bra och vi anser att den har liknande spontan känsla som vi kan höra 

i lyssningsmaterialet. Den börjar med lite oplanerad förvirring och skratt, och slutar med 

beatbox. Det är inte en intervju efter handböcker i radioproduktion, och det var precis 

det som var vårt mål med intervjun.  

 

En viktig punkt att reflektera över är valet att spela in programmet i små pusselbitar som 

sedan i ett redigeringsprogram klippts i hop till ett färdigt program, istället för att spela in 

allt live i kronologisk ordning. Det här valet gjorde vi för att kunna göra ett professionellt 

program med möjligheter att ändra och spela om olika sekvenser i fall vi skulle vilja. 

Detta tillvägagångssätt tar bort en viss del av den spontanitet och oväntade händelser 

som skulle kunna inträffa i en livesituation. Vi ansåg ändå att möjligheten att kunna göra 

om och ändra (om det skulle behövas) vägde tyngre än att spela in allt live. Detta för att 

gestaltningen skulle få så stor chans som möjligt att bli en kopia av det amerikanska 

kommersiella musikradioformatet. Vi är inte vana att jobba med det här formatet och 

ville då kunna arbeta så mycket som möjligt med detaljer, ljud och effekter. 
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En annan punkt att lyfta upp är valet att ha med engelska ord och uttryck i jinglar och 

program. Vad fyller det för funktion att behålla vissa amerikanska uttryck och fraser i vår 

gestaltning på svenska? Till exempel har vi med frasen “are you ready to party” i en av 

jinglarna. När vi spelade in materialet till programmet så spelade vi in både svenska och 

engelska versioner av det mesta. I redigeringsfasen kändes det som att helhetsintrycket 

och soundet på programmet upplevdes mer kommersiellt då vi använde en del 

amerikanska uttryck. En orsak till detta tror vi skulle kunna vara att Sverige till viss grad 

är påverkat av amerikanska influenser. En kommersiell internationell spridning bland 

annat via internet och sociala nätverk kan ligga till grund för vår känsla att vår 

gestaltning upplevs mer kommersiell med amerikanska uttryck. Personliga förförståelser 

präglade alltså vår skapandeprocess och slutresultatet.  

 

Reklamen är också något som är värt att reflektera över. I och med att vi i vårt 

lyssningsmaterial inte hade fullständiga reklamavbrott, blev det svårt att analysera och 

få en uppfattning av hur reklamen låter i den amerikanska kommersiella 

musikradiostationen Kiis FM, Los Angeles. Då det är ett väldigt omfattande arbete att 

producera egen radioreklam, valde vi att använda oss av redan befintlig svensk 

radioreklam och att klippa in den i vårt program. Vi valde att klippa in reklam i vår 

gestaltning trots att reklamen är frånvarande i vårt lyssningsmaterial därför att vi är 

medvetna om att reklamen finns där och vi ville kopiera formatet så långt det är möjligt. 

 

Sammanfattningsvis är vi nöjda med vår gestaltning. Vi anser att det följer det 

körschema vi tagit fram efter den förståelse vi skaffat oss om vad som kännetecknar 

den amerikanska kommersiella radiostationen Kiis FM, Los Angeles. Känntecken som 

hur intervjuer är uppbyggda, tempo, ton och jinglarnas utformning och funktion har varit 

högst väsentliga för att vår gestaltning skulle kunna skapas. I vårt program är det 

många programpunkter på kort tid, tempot är högt, musiken speglar de låtar man kan 

höra på lyssningsmaterialet och de kommersiella syftena är tydliga. Det enda vi inte 

anammat i så stor grad som vi hade önskat är användningen av sociala medier och att 

försöka skapa en interaktion med lyssnarna via exempelvis Facebook. G Hall pratar 
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mycket om att radiostationer måste bli bästa vänner med sina lyssnare på Facebook, 

just för att lyssnarna spenderar så mycket tid där. Att hänvisa till vår Facebook och att 

skapa en kontakt på det sättet är något som hade kunnat ta ännu större plats i vår 

gestaltning.  
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Diskussion och resultatreflektion 
 

Det du håller i din hand och snart har läst klart har varit en forskningsresa från Piteå, 

Sverige, till USA och tillbaka. Allt genom forskningsprocessen har vi sett USA framför 

oss med en huvudproblematik som syftar i att undersöka frågan: vad kännetecknar det 

amerikanska kommersiellt musikradioformatet på radiostationen Kiis FM, Los Angeles?  

 

Vi har ifrågasatt, analyserat och dragit slutsatser allt i genom arbetet. Genom att 

problematisera och definiera vad som kännetecknar det amerikanska kommersiella 

musikradioformatet på vår valda radiostation, har vi sedan lyckats skapa en gestaltning 

som visar detta. Vi har alltså genomfört en formatkopiering av ett amerikanskt 

kommersiellt musikradioprogram. Radioprogrammet är nästintill 100 % direktkopierat 

och översatt till svenska från vårt lyssningsmaterial. Det här kan man se som både en 

fördel och en nackdel. Nackdel för att vi inte valde att anpassa och ”försvenska” vår 

slutprodukt, ett steg i produktionen som kan ses som en självklarhet. Kanske 

förväntades det att vi skulle använda oss av våra nya kunskaper inom radioformatering 

och produktion i kombination med våra förkunskaper på området, och översätta det 

kommersiella musikradioformatet i USA till ett koncept som faktiskt skulle kunna fungera 

på riktigt i Sverige. Vi ville däremot inte skapa en försvenskad produkt då vi ansåg att 

det skulle låta ganska exakt som de kommersiella musikradiostationerna vi redan har i 

Sverige (ex. Rix FM). Detta pratar även G Hall om då han säger att Rix FM redan idag 

låter till cirka 70 % som en kommersiell musikradiostation i USA. Vi såg inte poängen 

med att skapa något som redan finns.  

 

Vårt syfte har varit att testa att göra en programkopiering från ett amerikanskt 

kommersiellt musikradioformat, utan att anpassa det efter huruvida vi tror det skulle 

vara framgångsrikt i svensk radio eller inte. Skulle då den typ av radioformat som 

gestaltningen visar på att fungera i Sverige? Då vi satt och arbetade med gestaltningen 

kändes det emellanåt som att vi höll på att göra en parodi på amerikansk radio. Det 

låter i våra radioöron som ett överdrivet koncept och vi är tveksamma på om den typen 
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av radioformat skulle fungera på den svenska radiomarknaden idag. Vi skrattar lite åt 

vår egen produktion, kanske för att ens fördomar om amerikaner och USA bekräftas. 

Detta ser vi som den stora fördelen med vårt val att formatkopiera till det yttersta. Vi har 

lärt oss att arbeta med ett annat format än vi är vana vid och bara framtiden kan säga 

om det kommer låta såhär i svensk kommersiell musikradio. I Sverige idag finns 

Myndigheterna för radio och TV, en myndighet som hör till Kulturrådet. Deras uppdrag 

är att se till att radio och TV i Sverige följer de bestämmelser som finns, till exempel att 

kommersiell musikradio idag inte får använda sig av produktplacering eller på annat sätt 

gynna vinstdrivande aktörer (bortsett från tydligt annonserad reklam och sponsring). 

Den kommersiella tonen som så tydligt präglar det amerikanska kommersiella 

musikradioformatet är alltså i dagsläget inte ens lagligt möjlig i Sverige. Men, den 

tydliga påverkan som USA har på det svenska samhället gör att vi faktiskt kan tänka 

oss att det inte dröjer så lång tid innan det tydliga kommersiella tänket kopieras och 

appliceras även i svenska radiomedier.  

Om vi hade valt att göra en gestaltning anpassad efter dagens svenska kommersiella 

radioklimat, hade vi inte kunnat dra den slutsatsen eller skaffa oss den erfarenhet som 

det här arbetet har gett oss.  

 

Valet av metod är centralt i all forskning och med rätt metod kan man lyckas få ut 

relevanta resultat. Vi anser att valet att använda oss av kvalitativa metoder har hjälpt 

oss att nå förståelse för vårt problemområde. Vi är nöjda med valet av metoder och 

tillvägagångssätt och tycker att analyserna och tolkningarna som vi har gjort med hjälp 

av våra metoder, har gett oss en god förståelse för den kommersiella musikradions 

format i USA, närmare bestämt radiostationen Kiis FM i Los Angeles. Det kan ses som 

att vi har bristande teorier att stödja vårt resultat på, men eftersom vårt sätt att forska 

har varit induktivt så har vi följt upptäckandets väg istället för att bara utgå i från tidigare 

vedertagen teori. Problemområdet har studerats utifrån den insamlade informationen 

och vår egen empiri. Vi anser att den teori och den bakgrund vi har i arbetet är bärande 

och som i analyserande tolkningar kan sättas i större sammanhang inom vårt 

problemområde.  
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Vår enskilda fallstudie kan, vilket vi tidigare nämnt, ses som en byggsten för vidare 

forskning inom området. Vi har fått en förståelse för den amerikanska radions historia 

som tydligt berättar för oss att lagförändringen Act of 96, som gav laglig rätt att bedriva 

multimediaföretag, gav kommersiella syften en ordentlig skjuts. Mängder av mindre 

privatägda produktionsföretag slukades av stora jättar som sedan mer eller mindre 

började massproducera olika media. Radions överlevnad i USA handlar till stora delar 

om hur mycket annonsintäkter de kan få, och annonsintäkter får de om 

lyssnarundersökningarna visar goda resultat. Våra tolkningar säger då att de 

kommersiella musikradiostationerna inom samma genre i USA låter mer eller mindre 

likadant, just för att det någonstans i USA visade sig att det formatet fick goda resultat 

på lyssnarundersökningar. Plötsligt gjorde alla likadant och det är det formatet som vi i 

det här arbetet har fått en ökad förståelse för och sedan gestaltat, fast på svenska.  

 

Det har varit intressant att sätta sig in i ett annat radioformat och ett så pass 

kommersiellt tänk som vårt forskningsområde går hand i hand med. Inget lämnas åt 

slumpen, allt är uträknat och planerat för att ge så bra resultat i lyssnarundersökningar 

som möjligt, för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Det pågår ett evigt 

kretslopp mellan producenter, artister, skivbolag, kommunikations- och reklambyråer 

och publikens efterfrågan och behov.  

 

Vår förförståelse och förutfattade meningar om det amerikanska samhället präglar med 

största sannolikhet våra tolkningar och vårt slutresultat. Detta behöver inte betyda att 

våra tolkningar och vårt resultat är felaktigt eller mindre giltigt, men det är ändå en faktor 

som har påverkat hur vi har arbetat och sett på vårt empiriska material.  

 

Vårt syfte med arbetet har inte varit att dra en generell slutsats om det amerikanska 

kommersiella musikradioformatet, utan syftet har hela tiden varit att få förståelse för vårt 

problemområde. Med huvudsaklig empiri tagen från en kvalitativ forskningsintervju i 

kombination med analyser på det inhämtade empiriska materialet var vårt mål att öka 
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vår förståelse för hur radioformat kan se ut, låta annorlunda och kopieras. Vi har tidigare 

motiverat valet av att koncentrera oss på en enda kvalitativ intervju genom att påstå att 

vi inte har trott att fler intervjuer nödvändigtvis skulle hjälpa oss i vår jakt på förståelse. 

Var det här rätt resonemang? Vi anser att valet att bara använda oss av en intervju har 

gett oss den förståelse som krävts i vårt arbete för att nå slutresultatet. Att göra flera 

intervjuer hade inte nödvändigtvis hjälpt oss att nå samma slutresultat.  

Om man reflekterar ytterligare över valet av intervjuperson kan vi se en röd tråd mellan 

flera komponenter. Vår bakgrund och teori handlar om den amerikanska radiohistorian, 

hur utvecklingen har sett ut och vi har gjort tolkningar kring varför det är så kommersiellt 

som det är. G Hall pratar om kommersialiseringen och det faktum att den hårda 

konkurrensen gör att få företag i USA vågar tänka annorlunda med risk för ekonomisk 

förlust. Stiernstedt skriver i sin artikel om formatkopiering inom radio, vilket är den tjänst 

som G Hall sysslar med när han arbetar som konsult åt radiostationer världen över. Allt 

insamlat material hör i stora drag samman med varandra och många av de tolkningar vi 

har gjort har också visat sig stämma överens med vårt lyssningsmaterial.  
 

Till detta hör också frågan om man kan ta ett fungerande radioformat, applicera det i ett 

nytt samhälle och få det att bli framgångsrikt utan att anpassa det till det nya samhället. 

Vi har gjort en formatkopiering på just det sättet, och tror att en förutsättning för att det 

skulle fungera på riktigt i svensk kommersiell etermedia, är en anpassning efter det 

rådande samhällsklimatet. Utan att reflektera över vad som skulle gå hem hos en tänkt 

målgrupp har vi producerat ett radioprogram, en kopia av ett framgångsrikt koncept 

taget från USA. Den typen av formatkopiering är så enkelt gjord inom TV-branschen, 

varför känns det inte lika naturligt att göra samma sak i radio? Varför kan vår gestaltning 

upplevas lite som en parodi på den amerikanska kommersiella musikradion?  

Det var inte förens på 90-talet som det började talas om radioformat i Norden. Vi tror att 

formatbegreppet inom radio när det handlar om att definiera stationer som Urban 

Format eller Contemporary Hit Radio, inte är mer än just en definition av radiostationens 

ytliga identitet. Det är inget säljbart format så som ”Idol” eller ”Top Model”, det som är 

säljbart är vad man gör med formatbegreppen, och det är vad media strateger och 
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konsulter arbetar med. Vi tror att orsaken till att formatkopiering inom radio inte fungerar 

på samma sätt som inom TV-branschen, är för att publiken har en annan slags relation 

till radiomediet. Radion blir lätt personlig och intim, lite som din bästa vän till 

frukostkaffet och det blir då svårt att sälja ett hårt styrt format där spontanitet och 

kreativitet försvinner.  

 

En av orsakerna till att vårt radioprogram kan upplevas lite som en parodi tror vi också 

kan handla om att det är en ”låtsats-produktion”. Om allt hade varit på riktigt och om vi 

hade varit programledare för det största morgonprogrammet i kommersiell musikradio i 

Sverige, finns det en möjlighet att programmet hade upplevts annorlunda. Då hade vi 

som programledare haft ett förtroende hos en definierad publik, intervjun hade kunnat 

vara med en ”riktig” kändis och vi hade tävlat ut riktiga konsertbiljetter. Helhetsintrycket 

hade då kunnat bli en mer trovärdig produktion, istället för ett lokalt förankrat 

kommersiellt musikradioprogram kopierat efter ett amerikanskt format.  

 

Förslag till vidare forskning  
 

Det finns en hel del förslag på hur man hade kunnat vidareutveckla det här arbetet. 

Många av de begränsningar som vi har haft kan ses som förslag till vidare utveckling. 

Den första begränsningen berörde valet av amerikansk kommersiell musikradiostation 

varifrån vi har hämtat lyssningsmaterialet. Om den begränsningen inte hade funnits, 

hade forskaren kunnat lyssna och analysera flera källor av amerikansk kommersiell 

musikradio och därmed fått en bredare och bättre förståelse för formatet.  

 

Ett annat förslag är att åka till USA och observera hur kommersiella musikradiostationer 

arbetar. En observerande del i forskningen hade kunnat generera mer kunskap i hur 

exempelvis musikläggningsprogrammet Selecor används i praktiken, hur 

musikrotationen planeras och väljs ut, vad som diskuteras på olika 

planerings/produktionsmöten och hur det kommersiella tänket präglas på själva 

stationen.  
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En annan intressant väg att låta den här forskningen ta är om man skulle skapa en 

jämförande studie mellan Sverige och USA, och främst titta på huruvida Sverige 

påverkas av USA och varför/varför inte. Detta skulle kräva en djupare definition av de 

båda ländernas radioformat och mediaklimat samt en förståelse för vad amerikanisering 

är.  

 

Det sista förslaget till vidare forskning inom området kommersiellt musikradioformat i 

USA är att göra flera intervjuer med konsulter inom branschen. Ytterligare intervjuer 

med personer med liknande erfarenheter och yrke som G Hall, hade kunnat ge 

förståelse för om det som G Hall påstår är mer hans egen uppfattning, eller om fler inom 

samma bransch delar hans åsikter om vad som kännetecknar det amerikanska 

kommersiella musikradioformatet.  

 

Sammanfattning  
 

Vi har med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder och ett hermeneutiskt förhållningssätt 

lyckats skaffa oss en stor förståelse för vad som kännetecknar den amerikanska 

kommersiella musikradiostationen Kiis Fms format. På så vis har vi kunnat producera 

en konstnärlig gestaltning som visar ett formatkopieringsexperiment.  

 

I det här forskningsarbetet har vi haft två frågeställningar. Vad kännetecknar det 

amerikanska kommersiella musikradioformatet på radiostationen Kiis FM i Los 

Angeles?och Går det att formatkopiera radiostationen Kiis FM i Los Angeles till 

svenska?  
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har fått svar på våra frågor. Vår 

amerikanska kommersiella musikradiostation, Kiis FM, är ett företag likt vilket annat. De 

måste tjäna pengar för att klara av att bedriva sin verksamhet, och pengar tjänar de 

främst på annonsintäkter. Till följd av detta innehåller programmen mycket reklam, 
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programledarna gör produktplaceringar i direktsändning och det är ett högt tempo. 

Programledarna måste fylla tre kriterier. De ska ha livserfarenhet, vara 

underhållande/humoristiska och våga säga det alla tänker på men själva inte vågar 

säga högt. Intervjuerna är omkring 3-4 minuter långa och är någon form av 

kändisintervju. Det är en lättsam ton, programmen är inte komplicerade och det händer 

väldigt mycket på kort tid. Den enda publik som är intressant är den eventuella publik 

som finns i området. Strävan efter att locka nya lyssnare bidrar till det höga tempot och 

det är ständigt nya saker som sker i programmen. Dessa kännetecken har bidragit till att 

vi har fått den förståelse som krävts för att kunna producera vår gestaltning, alltså ett 

radioprogram på svenska kopierat efter ett amerikanskt kommersiellt musikradioformat.  
 

Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till ökad förståelse för det amerikanska kommersiella 

musikradioformatet hos andra radiointresserade. Vi hoppas också att du som tagit del 

av det här arbetet fått en god inblick i vårt forskningsområde och blivit inspirerad att 

producera/lära dig mer om hur olika radioformat kan låta, utformas och kopieras.  
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Bilagor 
 

Transkribering kvalitativ intervju David G Hall 2012-03-14 
 
De blåmarkerade områdena är de citat vi har uppmärksammat i steg ett då vi 
genomförde den kvalitativa analysen på intervjun. Q står för question (fråga) och A står 
för answer (svar).  
 
 
Q: How would you define/describe American Radio? 
 
A: I think everything in media and consumer goods in the United States are related. 
What happens is they are very dependent on appealing the most number of people 
possible, and it’s a very competitive marketplace in radio. Radio stations do everything 
that they can to figure out how many people they can attract bye what we call the lowest 
common denominator, so that kind of explain the whole thing. Very few Radio stations 
in the United States that really try anything different or try to innovate anymore, 
unfortunately, because they are really just trying to get the most number of people to 
listen in a crowded market. 
 
Q: How would you describe the Swedish Radio environment? 
 
A: Well it seems like it is different certainly because you have State radio in Sweden 
which is so strong, and commercial radio in Sweden which is relatively new for the last 
twenty years or so. It is a very different environment in Sweden certainly because of that 
and it will be very interesting to see over the next few years how the commercial radio 
works out compared to the state radio because State radio never really needed to care 
very much how many people were listening or liked what they were listening to 
compared to the commercial radio in Sweden needs to just like the commercial radio in 
the United States. 
 
Q: How would you say that Swedish and American radio differs? 
 
A: There is no comparison between Swedish state radio and anything in American radio 
at all because the United States does not have state radio, right of the top there is that. I 
think MTG and SBS are in the position of being able to take advantage of many of the 
things that American radio has learned and figure out the hard and expensive way over 
the last forty years. I think also they are in good position to do new things and innovate 
which American radio isn’t really doing now and I think it can put them in a position 
where they’re different, and in many ways better than American radio while relying on 
basic thing that American radio figured out.  
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Q: What did the American radio figure out? 
 
A: Music rotation, audience research, positioning and imaging. So for example, a State 
radio that plays music in Sweden probably plays far more than a thousand songs in its 
library. The American radio station that has the most number of songs in its library 
probably has no more than about three hundred, and most American radio stations has 
between a hundred and two hundred songs rotating. So one of the things that I think 
commercial radio in Sweden has learned from American radio is to have far smaller 
music libraries of songs that are much more likely to be the audience favorites, and 
rotates more frequently. Another thing, I think Swedish State radio doesn’t really need to 
care about telling you that you are listening to it, they just assume that you know you’re 
listening to it and know where it is. It is funny, because if you are getting into a taxi and 
you say: “Can we listen to P1?”, sometimes they don’t know where it is because they 
never ever say where they are on the dialer and especially before digital radio. So State 
radio in Sweden never need to worry about giving its address so to speak, commercial 
radio in Sweden has to be much more focused on that because they have to get you to 
remember that you’re listening to Rix FM or Mix Megapol and not P4 or P3. You’re 
proclamatie is to listen to Rix FM but then remember that you are listening to P4 or P3 
because that’s what you’ve always done before Rix FM came along. 
 
Q: Would you define American Radio to constantly telling people which channel they 
are listening to? 
 
A: Yes, and that is one thing that commercial radio in Sweden has learned from 
American Radio. What’s amazing is that now Sweden will introduce Personal People 
Meter so that will change a little bit, but before PPM and in the system that you are 
currently have for ratings in Sweden, If a radio station constantly says what they are so 
that you can remember what you’re listening to, only about fifty five percent of the 
people listening will actually remember what they’ve been listening to. So you can say 
eighty six times an hour that you’re listening to Rix FM and only fifty five percent of the 
people will ever remember that they heard it even with that. So imagine what those 
percentage are for state radio where they never say that you’re listening to P1 or P3. 
 
Q: Do you think commercialism or cultural imperialism affect Swedish Radio? 
 
A: I don’t really know since it’s not in English, I will tell you though, I’ve been in this 
business now for seventeen years, I’ve been consulting radio stations with programming 
and I’ve done it in a number of countries, certainly in the United States, Mexico, Poland, 
New Zeeland, Peru, Sweden, United Kingdom, Irland, France, Portugal and in Spain. 
There are certain things that I’ve found that are pretty universal in the way people use 
radio. When a radio station understands those things and does those things, they can 
get more people to listen to their radio station, that doesn’t say that it is the American 
way. Maybe the Americans figured them out first, but I don’t think it’s fair to say if 
stations do those things, then they’re doing it the American way, they just doing it 
necessary to get people to listen to their radio station, it is universal, doesn’t matter 
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what the station are, what format it has or in what country or culture. I think a lot of times 
because the United States did audience research and had commercial radio a hundred 
years before Sweden did, or almost, I think it is easy to look at those things and say: 
“well that’s just the American influence”. But it isn’t really, because those things were 
done elsewhere to. 
 
Q: But if you had to define who made this concept first, would you say it was the 
Americans? 
 
A: I think the Americans did it first, because we’ve had three things, number one, we’ve 
had commercial radio the longest, probably longer than any other country that I can 
think of. Number two, we have had a lack of State Radio the longest, in fact we’ve never 
had State Radio in two hundred fifty years of existence and a hundred years of 
existence of radio. Number three, we have built into our constitution that there shall be 
no government interference in programming or content issues what so ever except for 
obscenity, I can go on the air on American Radio and say “fuck” and get in big problem. 
I can also go on the air in American Radio and say “Hitler was right, we should have 
killed all the Jews” and by law, I would not get in problem by saying that. So because 
we’ve had those three things the longest in American Radio, then I think it’s safe to say 
that listener focused programming started in the United States and spread out from 
there. But again, I just don’t think it is fair to say it’s an American thing because I have 
enough of experience in enough other countries where they kind of figured it out on their 
own. One of the things that I am very careful of in my consultant business is that I never 
try to go in and say “This is the way we do in the United States”, because every country 
is different and every culture is different and so are people. Even though I never do that, 
all these places still ultimately kind of come to the same basic understanding of how 
programming works, that we’ve had in the United States for longer. 
 
Q: How does that programming work? 
 
A: It works fine, but I think I have a great example that would demonstrate what I mean.  
There is a company in Europe that does research called Radio Intelligence that is based 
in Stockholm, a Swedish company. The owner is a guy named Peter Waak, who has 
worked in radio in Europe his whole career, he’s first half of his career he was in 
Sweden and then he ended up like the president of RTL in Luxemburg and France and 
now he has his research company. He does no business in the United States, he has 
never had a single client in the United States and what he does for a living and Radio 
Intelligence is that they go and do audience research and they talk to the audience for a 
radio station to find out what that audience wants to hear on the radio, and they help the 
radio station understand what the needs of the audience are and how to meet those 
needs. Rix FM is a product of Radio Intelligence which is a Swedish Company run by a 
guy in Stockholm, it doesn’t really have any real influence from the United States. Rix 
FM maybe sounds seventy percent the same as an American radio station like for 
example KISS FM in Los Angeles but not on purpose, not because somebody at Rix FM 
said “we should sound like KISS FM”, the principles are the same, that’s all. A Swedish 
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citizen did audience research in Sweden and happened to find that the needs in 
Stockholm and Sweden are seventy percent the same as in Los Angeles, now is that 
American influence or is it that listeners that listen to radio seems to listen for the same 
reason regardless of where they are. Actually I talked to Peter Waak just the other day 
and I asked him, have you learned French jet? But he hadn’t, even though, he put on 
what is the biggest or the second biggest radio station in France, he just went to the 
audience and asked what they wanted to hear on the radio and then gave it to them 
through RTL, which is now one of the biggest radio stations of all of Europe. Maybe the 
way to say it is “It’s not the American influence, it’s the audience influence” because if 
you ask the listeners what they want to hear, and they will listen to you more, and they 
will tell their friends because they love your radio station, it’s not an American thing. 
 
Q: What do you think of American Intervention in Swedish Media? 
 
A: I don’t think it started with radio, I don’t think it has much to do with radio at all. I think 
it started in movies because you watch a lot of English movies with subtitles, you don’t 
have dubbing in Sweden. So I think it started fifty years ago with movies and subtitles 
and I think it has a lot with the fact that Swedes speak and understand English 
extremely well so it’s very easy to borrow phrases and expressions from English which I 
think we can see from the movies long before you could hear on the radio. I’m going to 
be honest with you, which I think goes against what you guys are thinking and I’m sorry 
for that, when I was working in Sweden and started to listen around to Swedish radio, I 
was surprised on how little English it was given how well everybody speaks English. 
You guys speak English as fluently as anybody from Canada do, it’s unbelievable, and 
yet on radio in Sweden none of that exists, maybe there are phrases from time to time 
but for as well you speak English, you all preserve Swedish on the radio and that 
amazes me. You don’t do that in movies or tv shows, but not in radio and that’s 
interesting to me. 
 
Q: How would you define how the American radio sounds? 
 
A: For the most part it sounds pretty boring, because it doesn’t experiment, it doesn’t try 
to do new things, it doesn’t try to do something that hasn’t been done before, it only 
does what has been done before and has worked, which is very sad. I have an 
expression for that and I hope you can understand it. I always say that American radio 
goes to “Where lightning just struck”, and that makes it boring. A radio station plays 
lovesongs at night and has great ratings, so all of a sudden, a thousand other 
radiostations all over the United States starts playing lovesongs at night, and then they 
don’t understand why they don’t get great ratings, that happens all the time. I put on a 
radio station in Los Angeles in the late 1980s as the position line I called it “more 
stimulating talk radio” and when I first put that on the air people, my colleges, from other  
news, spoken word radiostations called from all over the united States and said “that’s a 
stupid line, what the hell does that mean? More stimulating talk radio, why don’t you say 
“the voice of LA” or “the place where people can come to talk” and stuff like that” But I 
stayed with it and I worked there for fifteen years and I got the station to number one, 
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and it’s still number one in Los Angeles, and wouldn’t you know, now there are probably 
five hundred spoken word radio stations in the United States that all have the word 
stimulating in their position. 
 
Q: Why is it that no one is trying to do anything different? 
 
A: Because radio is very corporate in the United States, most radio stations are owned 
by publicly traded companies that can’t afford to take a risk and can’t afford to invest 
time in develop a new product. Radio1 in Sweden could never happen in the United 
States, putting a radio station together like that from scratch with crazy people like 
Aschberg and Gert Fylking would never in a million years happen in the United States. 
No one would ever take that risk that MTG takes with that station. 
 
Q: Why do you think MTG takes that risk? 
 
A: Because I think they feel that they have the opportunity and that public radio doesn’t 
serve the audience as much as they could or should and that there is another way of 
doing talk radio. 
 
Q:  How does an American station sound in tempo? 
 
A: Well the tempo in American radio is pretty varied, which depends on the format. You 
have stations that play soft music that doesn't go very fast, and CHR or top40 stations 
that go really fast. But it’s also very varied depending on the hosts in these types of 
radio stations. In rock-radio and soft-hits radio the tempo of the radio host is very slow 
but in talk radio it’s faster and in top-radio or CHR-radio it’s the fastest. And with talk 
radio I mean something like Radio1 in Sweden with no music at all. 
 
Q: What about the contents and subject matters that are mostly talked about on the 
radio? 
 
A: In music-radio it is very social-media focused and listener focused, there is an 
enormous pressure every time you open a microphone to say something that’s going to 
be a benefit to the listener and never really about yourself. In talk radio it kind of goes 
three ways, there’s an awful lot of political talk, rightwing political talk in the United 
States right now but I think that’s going away but it’s been there for a while. Number 
two, talk about helping people like the economy and how to keep your job and how to 
pay of your credit card and how to buy a house, you know advice and information that 
are extremely practical and useful for people. And the third is that there is also a lot of 
local talk which is just about local issues and such. But on the music-stations there is all 
about social-media, you can’t listen to an CHR station without hearing Facebook every 
single time they open their microphone. 
 
Q: Why do you think that is? 
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A: Because they realize the power of Facebook and they realize that the more they 
integrate with Facebook the more listener can stay in touch with the radio station. 
Here’s a fact for you: In the United States a thirty year old woman spends more time on 
Facebook in one day that she spends with her favorite radio station in one week, so that 
radio station better become her best friend on facebook if it has any hope of staying 
under her radar to win her attention. 
 
Q: How would you describe that American radio commercials sounds? 
 
A: I think American radio commercials suck, but American television commercials are 
on the other hand really good. In the United States we have a class of commercial 
available to us that you do not have in Sweden. It’s a very profitable kind of commercial 
that is a product endorsement. So in the United States a host like Gert Fylking could say 
“I own a Toyota and I love my car, if you wanna get a great car that is not too expensive 
and doesn’t use to much gasoline you have to get a Toyota” and he would be paid to 
make that announcement and it’s called an endorsement. You do not have that in 
Sweden, it is against the law there so that really makes advertising different. 
 
Q: Do the audience in the United States know that they are getting paid to say 
something like that? 
 
A: Yes 
 
Q: But how do they trust the people that they hear? 
 
A: We have to disclose that they are paid to say that, so the trust comes with the show. 
Lets say, Aschberg as an example: Aschberg spends his whole morning doing the 
show, every day, and you really come to really like the way he sounds on the radio, he 
speaks the truth and he says thing that are politically incorrect that public radio would 
never say but that are true about Swedes or whatever so you become to trust him and 
he has a lot of credibility with you and then when he says “buy a Toyota” even though 
you know he’s paid to say that you’ll listen and it will mean something to you because 
you figure Aschberg would not sell you a Toyota if he didn’t believe in it even though he 
is being paid to do so. It’s controversial though, I can understand why Sweden doesn’t 
do it. 
 
Q: Moving on, still on the sound, what do you think about how the Jingles sound in the 
United States compared to Sweden? 
 
A: I think they sound better in Sweden, I think they are fresher, I think that is a “lightning 
just struck concept” in the United States. In Sweden people produce jingles not based 
on what everyone else jingles sounds like and I think in the United States everyone 
wants jingles that sounds like somebody else’s jingles. 
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Q: Is there a different way of using interviews in American radio than in Swedish radio? 
 
A: Yes, I think Sweden has too many guests and they’re too boring, that’s one place 
where I actually think where you could use a little American influence (laughter). Again 
because I think radio in America has been so competitive for so long, kind of like a 
music station in Sweden would play a thousand records and think it’s not too many, on 
an American station they would play two hundred records and still think it’s too many. 
It’s kind of the same thing on the interview-side, in Sweden nobody would think twice 
about interviewing somebody for thirty minutes who isn’t really involved in a story but 
just knows about it and in the United States that would never happen. Even an interview 
with a star would not be longer that 3-4 minutes long. Because in the United States we 
realize that when you’re listening to the radio, especially when you’re in a car, you don’t 
have a lot of time and you don’t have a lot of attention and a thirty minute interview 
would never happen in the United States but you guys don’t understand that, not jet, but 
you will.  
 
Q: If you would create a format or you would make a really easy schedule of this is 
American radio, if you do this, it sounds American, how would you easily describe that? 
 
A: That’s a good question, I would put on a rock station that sounds like an American 
rock station, it has a very unique sound that has never been done in Europe or 
anywhere else. So if you were to ask me to put on an American sound radio station in 
Sweden that’s what I would put on. 
 
Q: And how does that sound? 
 
A: The DJs speak very low and very slow, they never talk over the music, they always 
let the song play from the begging to the end and it’s a freeform quality. It doesn’t sound 
produced, it doesn’t sound researched. There is nothing like the music station where 
they talk about Facebook it’s really more just about the music it’s more pure in that way. 
For an example: Led Zeplin is an English band, in the seventies, even though it was 
four people in the band, there were really two people who drove the band. The lead 
singer Robert Plant and the guitarist Jimmy Page, so what an American rock station 
would do is they would play the song “That’s the way” by Led Zeplin, one of the most 
popular songs, and before the song they will tell a story for a minute about how Robert 
Plant and Jimmy Page were at Jimmy Pages grandmothers house out on the 
countryside somewhere in England and they were walking and they were talking and 
they together sort of figured out that the subject of their conversation could be a song 
and they sat down by a little river and just had a picnic and wrote a song and it ended 
up being one of the most popular rock songs ever. And that’s how it started, and that’s a 
great story, so on a radio station like RixFM they would never tell that story in a million 
years, they would not take the time to tell that story. But on an American rock station it 
would be all about that story, it’s much more about the music. Some of the biggest radio 
stations in the United States use this format with music from the seventies, eighties, 
nineties and some current stuff, nothing older than from the seventies. The personalities 
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on these types of station aren’t that important, of course they matter but it’s more about 
the music. 
 
Q: What do you think is the biggest difference between radio hosts in the United States 
and Sweden? 
 
A: Radio hosts in Sweden do not yet know that it can be all about them, but in the 
United States, except from like the rock station and some other formats, but in music 
radio and spoken word radio it’s all about what the host and what the host thinks. 
Robert Aschberg doesn’t know yet that it’s all about him, he thinks it’s about his guests. 
So generally if you have a great host with a big personality it’s generally a big chance to 
succeed. 
 
Q: What qualification does the audience ask for from a radio host? 
 
A: That’s a great question, they seek three things. First of they need to have life 
experience, number two you have the ability to say things that people think but don’t 
normally say, and third you have to have a great sense of humor, you have to see 
things like absurd and to not be afraid to have fun with things. You can think that all of 
these three topics are American influence but then on the other hand when a listener 
describes somebody that is funny in Sweden, it’s universal. Universally people who 
listen to radio wants somebody who says something that people don’t usually say 
 
Q: In Sweden we have a morning show, and something called midday and afternoon 
and evening show, but how does the schedule work in the United States? 
 
A: In the United States it’s changing right now because of Personal People Meters, it 
used to  be that the morning radio was the far more important show and then midday 
was the second most important show because people listen at work, especially to music 
radio and afternoon was third. Now with Personal People Meter we actually see that 
more people actually listen in the afternoon than any time during the day so now 
afternoon becomes the most important one and the midday is the second most 
important one and the morning, which we use to think was heaven, is now only the third 
most important one. In August, when Sweden gets Personal People Meter you would 
see the same thing. 
 
Q: If you would rate how important radio is as a medium in the United States, on a scale 
from one to ten, how important is radio to the listeners? 
 
A: Nine, especially good talk radio is in the foreground. And I can see the difference 
from Sweden where it’s mostly a background medium since you’ve never had a talk 
radio before Radio1. 
 
Q: In what way do you think the subject affects the listeners? 
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A: I think the more the host talk about things that people think but don’t normally say, 
the more people pay attention and the listeners keeps coming back. And I think the 
more politically correct the host for a show is, people might still come back as in public 
radio in Sweden, but they don’t pay attention. Public Radio is actually one of those 
things you can listen to in the background even though it’s spoken word, but there is not 
a single spoken word radio in the United States you can listen to in the background, it 
would be too distracting. Public Radio which is very politically correct sort of goes in 
through one ear and out the other, you can have it in the background and it doesn’t 
bother you. 
 
Q: In what direction do you think Swedish Radio are heading to? 
 
A: You guys think it will become even more influenced from the United States but I think 
it’s going to be more commercial. When Personal People Meters starts in Sweden you 
will notice that people don’t listen to Public Radio as much as they think they do and 
that will create more opportunities for success in commercial radio. I would hope that it 
will lead to more owners so that it’s not just MTG and SBS but more local owners, but I 
think that’s going to happen. What people are going to see is that right now it looks like 
twenty five percent is listening to P1 every day and when Personal People Meters starts 
you will see it’s like seven percent. And that’s going to create tremendous opportunities 
for commercial radio. But that will also improve P1, because they will say “holy shit”, 
people don’t listen nearly as much as we thought they did, we better do something 
about that if we’re going to continue to get state funding. But that is also interesting 
because the only NTT in Sweden that is against Personal People Meters in Sweden is 
Public Radio, and they have fought hard against bringing Personal People Meter to 
Sweden and that’s because in every other country where there is State Radio and were 
Personal People Meter came in, including Norway, State Radio just took a huge hit, 
because people don’t listen as much as they say they do. Knowing that and seeing that 
has made State Radio in Sweden to fought against Personal People Meter. You will see 
Public Radio go way down in listening and then you will see Public Radio start to get 
better because they will have to. But in the meantime you will see other commercial 
radio station start to pop up which I think is a good thing. 
 
Q: Do you think the future of American radio stations is going to stay pretty much the 
same or are they going to innovate? 
 
A: There is a trend in American radio right now which is that the big companies that own 
all these radio stations are having hard time making money, so they sell some of their 
radio stations. Those radio stations are not being bought by other big companies, rather 
by individual owners. So right now it looks like we’re going to have a lot more individual 
owners, like families or small companies in a town where they put on a new, different 
programming so there’s a trend towards that and I hope it will continue where they can 
be innovative and different. 
 
Q: And how many radio stations are there in the United States? 
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A: There is a total of about seven thousand radio stations, so you can see that we are 
very competitive. So seven thousand radio stations and they are all commercial, and all 
depend on either listeners donating money directly to the station or advertisings buying 
advertisement and of course, the more people the station reaches the more can the 
station charge for these advertisements, that’s why we are so competitive. And 
unfortunately there is, like I said, three big companies that own pretty much everything, 
Clear Channel, CBS and Qumulus not so much unlike Sweden where the commercial 
companies MTG and SBS own everything. 
 
Q: In our research we’re going to listen to an American radio station and try to translate 
it into Swedish, by the way it sounds, the tempo, how the jingles sound and what music 
they play. All of this to see what it would sound like, and for us to know how far we can 
use American radio. 
Our question to you is, do you have any specific radio stations to suggest that we can 
listen to that you know is successful in the US? 
 
A: In music you might want to translate Z100 in New York, I don’t think you can listen to 
it from Sweden. It’s like I said, a music station that going to be pretty similar to Rix FM 
and Mix Megapol and it is one of those lightning struck-stations, Z100 is a station that 
really figured out how to do things very well, and most other music stations in the United 
States that plays popular music tries to copy Z100 so you might as well listen to Z100 to 
see how similar or not it is compared to Swedish radio. There are also a couple of talk-
radio stations that you can listen to, WUN in Chicago is a very good local news-talk 
station so it would be very comparable with Radio1 in Stockholm, not in programming 
but as an commercial, none state talk-radio that talks about things going on in one city, 
and KYRO in Seattle is another example that would make the same comparison to 
Radio1. Especially because KYRO is one of these stations that innovate, they don’t do 
what everyone does, they don’t copy, so you might want to compare KYRO against 
Radio1 or something. 
You probably won’t have problem streaming the talk radio-stations because they don’t 
have music licenses to protect, but if you have a problem streaming Z100 and if you let 
me know, I would be happy to record when I come back to the United States and record 
an hour or two of Z100 and put it up on my website so you guys can hear it that way. 
 
Q: That would be great! Is there any other station that you would recommend? 
 
A: Yes, if you want an example on American radio that hasn’t reached Sweden or 
Europe I would listen to an American rock-station called WDRV. That’s one of these 
stations that I told you about before where everything is about the music, they do not 
talk fast nor about Facebook and they are just more focused to have good content 
about the music. 
  
 


