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Abstract  
Title: Webbradion – ett nytt medium 
 
The purpose of this essay is to study the role of web radio in Sweden. To fulfill the purpose 
we have done a case study of two Swedish radio stations: Sveriges Radio AB, which is a 
public service station, and a commercial station called Mix Megapol. By interviewing two 
persons from each station and analyzing the contents of their web sites, we have tried to see 
how the relationship between radio, Internet and web radio looks like. Thus, our method is 
qualitative. We have come to many conclusion of which some are: The new medium web 
radio borrows qualities from the traditional radio. At the same time the radio borrows qualities 
from the Internet to be able to resist competition from the newer medium. The web sites that 
offer web radio contain a lot of functions that allows the users to listen interactivly. We have 
also been able to find differences between the public service station and the commercial 
station when it comes to web radio. Financial aspects lead to different conditions for the two 
types of radio stations.  
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Abstrakt  
Titel: Webbradion – ett nytt medium 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka webbradioverksamheten i Sverige. För att uppfylla detta 
syfte har vi gjort en fallstudie av två svenska radiokanaler: Sveriges Radio AB, vilket är en 
public service-kanal, och den kommersiella kanalen Mix Megapol. Genom att intervjua två 
personer från vardera kanalen och analysera innehållet på deras webbplatser, har vi försökt att 
reda ut hur förhållandet mellan medierna radio, Internet och webbradio ser ut. Vår metod är 
på så vis av kvalitativ art. De slutsatser som vi har kommit fram till är bland annat följande: 
Det nya mediet webbradio lånar egenskaper från den traditionella radion. Samtidigt lånar den 
traditionella radion egenskaper från Internet för att kunna konkurrera med de nya digitala 
medierna. Webbplatserna som tillhandahåller webbradio innehåller många interaktiva 
funktioner. Vi har också kunnat urskilja skillnader mellan public service-kanalen och den 
kommersiella kanalen när det gäller webbradioverksamheten. Ekonomiska aspekter leder till 
olika förutsättningar för de två typerna av radiokanaler.  
 
 
Nyckelord - webbradio, radio, Sveriges Radio AB, Mix Megapol och interaktivitet 
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1  Inledning 
 

-Jag skulle ta datorn för där finns liksom allt…man kan läsa böcker genom datorn man kan…så här chatta,  

 man kan spela spel, man kan titta på TV genom datorn, man kan lyssna ungefär som på radion, man kan 

                     lyssna på musik…och stora tidningar det står ju liksom i datorn. 

                     (Kille i årskurs 9)1  
 
Internet är ett ständigt växande nätverk. Som personen i citatet ovan påpekar kan man göra 
väldigt många olika saker om man är uppkopplad mot Internet, och den digitala tekniken 
håller helt på att förändra villkoren för de äldre medierna. De traditionella medierna - press, 
radio och TV - har fått ett nytt sätt att förmedla sitt innehåll till allmänheten via Internet. 
Samtidigt gör Internet det möjligt för allmänheten att söka information och underhållning vid 
sidan om de traditionella medierna.2 
 
Webbradion är en av de många saker man kan använda Internet till.3 Det är inte längre 
nödvändigt att ha en radioapparat i närheten för att lyssna på radio, det går lika bra med en 
dator som är uppkopplad mot Internet. På grund av detta förutspås ett nytt användarmönster 
växa fram genom webbradion, inte minst på våra arbetsplatser.4 Som medieteknikstudenter 
finner vi det intressant att undersöka webbradion som en ny medieform. 
 
En huvudsaklig anledning till varför vi tycker att webbradion är så intressant är den 
traditionella radions popularitet. Åtta av tio svenskar i åldern 9-79 år lyssnar på radio varje 
dag. Om man tittar på den tid som befolkningen använder på alla typer av medier är radion 
det mest utnyttjade och står för 23 procent.5 Radiomediet har genomgått en konstant och 
snabb utveckling under de senaste åren och har trots nya medier som TV, bio, och musik i 
inspelad form bibehållit sin popularitet.6 Vi är därför nyfikna på att se hur webbradion tas 
emot av befolkningen. 
 
En förutsättning för webbradioutvecklingen är det IT-samhälle som har växt fram, och som vi 
idag lever i. Internet har blivit ett begrepp, ”att surfa på nätet”, och Sverige har legat långt 
fram när det gäller IT-utvecklingen. I slutet av 1999 hade över 50 procent av den svenska 
befolkningen en Internetuppkoppling i sin bostad.7 

                                                 
1 Peter Dahlgren red. (Ulrika Sjöberg), Internet, medier och kommunikation (Lund: Studentlitteratur, 2002), 39. 
2 Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier. Press, radio och TV i förvandling, 7:e upplagan (Falun: 
Albert Bonniers Förlag, 1999), 281. 
3 Med webbradio menar vi radio som sänds över Internet. 
4 Peter Dahlgren, red. (Ulrika Sjöberg), Internet, medier och kommunikation (Lund: Studentlitteratur, 2002), 48. 
5 Sveriges Radio AB, broschyr, 37. 
6  Carole Fleming, The Radio Handbook, 2:a upplagan (London: Routledge, 2002), 1. 
7 Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier. Press, radio och TV i förvandling, 7:e upplagan (Falun: 
Albert Bonniers Förlag, 1999), 278. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka webbradioverksamheten i Sverige. Det 
övergripande målet är att skapa förståelse för relationen mellan radion, Internet och 
webbradion som medier. I syftet ingår även att undersöka vilka olika funktioner de 
webbplatser som tillhandahåller webbradio har, samt att förmedla radiokanalernas egna tankar 
om webbradio. Vi vill även undersöka huruvida det finns några skillnader mellan en public 
service-kanal och en kommersiell radiokanal när det gäller webbradion.  
 
Vi har utarbetat fyra frågeställningar som ska vägleda oss i undersökningen: 
 

1. Hur kan man utifrån olika teorier beskriva förhållandet mellan medierna radio, 
Internet och webbradio? 

2. Påverkar webbradion den FM-sända radions innehåll? 
3. Uppmuntrar webbplatserna som tillhandahåller webbradio lyssnarna till interaktivitet?  
4. Går det att urskilja några skillnader mellan en kommersiell radiokanal och en public 

service-kanal när det gäller webbradioutvecklingen i Sverige?  
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3 Metod 
 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka webbradioverksamheten i Sverige på ett så djupt 
plan som möjligt är undersökningen av kvalitativ art, vilket lämpar sig bra om man är ute efter 
att skapa djup förståelse i komplicerade frågor. Med en kvalitativ metod kan man undersöka 
skillnader och avvikelser inom de frågor som ställs i undersökningen.8 Att vi valt att använda 
oss av en sådan metod beror på att vi vill få fram så utförliga resultat som möjligt. En 
kvantitativ metod hade varit bättre lämpad om det handlade om att få fram statistiska resultat.9 
En av den kvalitativa metodens svagheter är dock att det är oklart i vilken mån metoden kan 
uppfylla de vetenskapliga kraven på validitet (frånvaron av systematiska mätfel) och 
reliabilitet (frånvaron av slumpmässiga mätfel).10 
 
Den kvalitativa metod som vi har valt kan beskrivas som en fallstudie eftersom vi endast 
undersöker två radiokanaler. En fallstudie är studier av ett fåtal ”fall” (undersökningsobjekt), 
som man sedan försöker förstå och förklara vart och ett för sig.11 Fallen väljs inte ut 
slumpmässigt.12 Den största nackdelen med fallstudier är att generaliserbarheten blir relativt 
låg.13 Resultatet blir därför inte generell kunskap i den bemärkelsen att man kan uttala sig om 
vanligt förekommande attityder och beteenden. Man kan däremot vinna generell kunskap om 
mer grundläggande egenskaper och strukturer.14  
 
Vi har kommit fram till att de två fallen bäst undersöks med hjälp av två olika metoder: 
 

1. Personliga intervjuer: Vi har intervjuat personer i ansvarsposition hos de 
radiokanaler som undersöks i uppsatsen. Syftet med intervjuerna är att få reda på vad 
radiokanalerna själva tycker och tänker om webbradion. 

2. Innehållsanalys av webbplatser: De webbplatser som publiceras av radiokanalerna 
har grundligt undersökts. Syftet med innehållsanalyserna är att titta på hur 
webbplatserna är uppbyggda, samt att undersöka vilka funktioner som 
webbradiolyssnarna kan ta del av. 

 
 

                                                 
8 Mats Ekström och Larsåke Larsson red., Metoder i kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2000), 
50. 
9 Ibid., 11. 
10 Karl Erik Rosengren och Peter Arvidson, Sociologisk metodik, 4:e upplagan (Falköping: Almquist & Wiksell, 
1997), 18.  
11 Ibid., 13. 
12 Mats Ekström och Larsåke Larsson red., Metoder i kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2000), 
16. 
13 Karl Erik Rosengren och Peter Arvidson, Sociologisk metodik, 4:e upplagan (Falköping: Almquist & Wiksell, 
1997), 13. 
14 Mats Ekström och Larsåke Larsson red., Metoder i kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2000), 
16. 
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3.1 Val av radiokanaler 
 
En del av uppsatsens syfte är att försöka urskilja eventuella skillnader mellan en kommersiell 
radiokanal och en public service-kanal i fråga om webbradioutvecklingen i Sverige. Sveriges 
Radio AB var ett självklart val då det är Sveriges enda public service-kanal. När det gäller 
valet av en kommersiell radiokanal blev det den kanal som vi lyckades få kontakt med först. 
Vi kontaktade alla de rikstäckande kommersiella radiokanalerna i Sverige via e-post, och Mix 
Megapol var den första som vi fick svar ifrån.  
 
Vi har valt att endast undersöka radiokanaler som både sänder via FM-nätet och via Internet. 
Anledningen till detta är att en del av syftet med uppsatsen är att undersöka hur den 
traditionella radion har påverkats av att kanalerna även börjat sända via Internet. 
 
 
3.2 Litteratur och material 
 
Internet är nuförtiden, liksom radion, ett väletablerat och omskrivet medium, och det har 
därför inte varit svårt att hitta lämplig litteratur angående dessa medier. Webbradion däremot 
är fortfarande ett så pass nytt fenomen att det inte finns så mycket tryckt litteratur om denna 
medieform. På detta område har vi därför till stor del fått förlita oss på den information som vi 
har fått från våra respondenter. Vi har avsiktligt letat efter så nyutgiven litteratur som möjligt 
för att få den mest aktuella bilden av medieutvecklingen. Ett problem i sammanhanget är dock 
den snabba digitala utvecklingen och att litteratur snabbt blir inaktuell.  
 
Vi har även tagit del av en broschyr och information som de två radiokanalerna har publicerat 
på sina hemsidor. Källkritik är en viktig aspekt i vetenskapliga sammanhang, inte minst när 
det gäller material som finns publicerat på Internet. Vi har därför försökt att i största möjliga 
mån vara kritiska mot de källor som vi har använt oss av.  
 
 

3.3  Personliga intervjuer 
 
Vi har gjort fyra stycken personliga intervjuer, med två respondenter från vardera 
radiokanalen. Tanken var att vi skulle intervjua personer med stor inblick i radiokanalens 
webbradioverksamhet och med god allmän kunskap om radiokanalen. Respondenterna 
kontaktades via e-post med ett kort brev där vi förklarade vilka vi var och vad vi ville ha hjälp 
med. Många av personerna som vi kontaktade svarade aldrig eller hade inte tid att ställa upp 
på en intervju, och vi var därför tvungna att kontakta andra personer. De fyra respondenterna 
blev till slut följande: 
 

1. Jaël Waern, programchef för Sveriges Radio AB P4:s rikskanal 
2. Urban Rybrink, producent/innehållsutvecklare på Sveriges Radio AB:s avdelning Nya 

Medier 
3. Rickard Keilor, musikproducent och programledare på Mix Megapol 
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4. Karl Linné, Internetansvarig för Bonnier Radio AB:s stationer där Mix Megapol ingår 
 
Respondenterna fick själva bestämma dag, tid och plats för intervjun, eftersom de hade tagit 
sig tid till att hjälpa oss. Intervjuerna utfördes i Radiohuset respektive DN-skrapan, det vill 
säga på vardera persons arbetsplats, under veckorna 49 och 50. Vi tyckte att valet av platserna 
var bra eftersom det är viktigt att den som intervjuas känner sig trygg i miljön. Det är också 
viktigt att miljön är så ostörd som möjligt och eventuella telefoner stängdes därför av.15  
 
Intervjuerna kan sägas vara av semistrukturerad karaktär. Med detta menas att vi från början 
hade bestämt vilka frågor som vi skulle ställa, men att vi dessutom ställde följdfrågor som 
kändes relevanta under intervjuns gång (se Bilaga 1 för intervjufrågorna).16 Vi lät 
respondenterna tala så mycket som möjligt utan att bli avbrutna, och svaren som vi fick var 
därför inte alltid relevanta för vårt syfte. I redovisningen av intervjuerna har vi dock endast 
tagit med de resultat som vi bedömer vara relevant i sammanhanget. 
 
Varje intervju tog cirka 25 minuter att genomföra. En bandspelare användes för att få med så 
mycket som möjligt av det som respondenterna sa, och vi kontrollerade först med 
respondenterna att det gick bra att samtalet spelades in. Om det är två personer som intervjuar 
och den som intervjuas är ensam finns risken att respondenten känner sig i underläge.17 För att 
undvika detta var det bara en av oss som ställde frågor, medan den andra skötte bandspelaren 
och förde anteckningar. Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet, men i denna uppsats 
har vi valt att endast ta med sammanfattningar av intervjuerna för att göra dem mer 
läsvänliga.  
 
 
3.4 Innehållsanalys av webbplatser 
 
I förberedelserna inför innehållsanalysen har vi utgått ifrån Karl Erik Rosengrens och Peter 
Arvidsons riktlinjer. De menar att för att en innehållsanalys ska bli så systematisk och 
pedagogisk som möjligt ska innehållet analyseras med hjälp av relevanta kategorier.18  Vi har 
tagit fram följande innehållskategorier för att leda oss i analysen av webbplatserna: 
 

• Sidstruktur: Med sidstruktur avser vi en enkel förklaring av hur sidan är uppbyggd.  
• Länkar: Länkar är klickbara texter och bilder som leder vidare inom webbplatsen 

eller till någon annan webbplats. En länk kräver ingen annan aktivitet än att man 
klickar på den en gång. 

• Interaktiva funktioner: Här avser vi de inslag på sidan som kräver mer aktivitet från 
användarna. Till skillnad från vanliga länkar kräver interaktiva funktioner till exempel 

                                                 
15 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1997), 42. 
16 Mats Ekström och Larsåke Larsson red., Metoder i kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2000), 
55. 
17 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1997), 44. 
18 Karl Erik Rosengren och Peter Arvidson, Sociologisk metodik, 4: e upplagan (Falköping: Almquist & Wiksell, 
1997), 215. 
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att man som användare måste skriva något. Exempel på interaktiva funktioner är e-
postservice, sökfunktioner och tävlingar. Här har vi även valt att ta med de länkar som 
leder till interaktiva funktioner. 

• Informationstexter: Ej klickbar text som upplyser om kanalen, programmen etc. Här 
ingår även nyheter. 

• Fotografier, bilder och animationer: Här avser vi helt enkelt fotografier, bilder och 
animationer som finns på webbplatsen. 

• Webbradio och webbradiotekniken: Här tar vi upp de länkar via vilka man direkt 
kan lyssna på webbradio. Vi avser också titta på allt det som har att göra med 
webbradion i direkt bemärkelse. Hit hör bland annat mediaspelaren (programvaran 
som behövs för att kunna lyssna på webbradio) och eventuell tidsfördröjning. 

 
De inslag som faller utanför samtliga kategorier har vi valt att inte ta med i redovisningen. 
Innehållsanalysen är kvalitativ vilket innebär att vi inte har brytt oss om att räkna eller mäta 
olika inslag på webbplatserna. Vi är istället ute efter att undersöka webbplatsernas olika 
kvaliteter, det vill säga olika slags funktioner och uttryckssätt. Ett undantag är dock mätningar 
av eventuell tidsfördröjning när radion sänds via Internet. Dessa mätningar har gjorts för att 
de uppfyller en viktig del av vårt syfte: att se hur förhållandet mellan radion, Internet och 
webbradion ser ut. Resultatet av innehållsanalysen ska i största möjliga mån vara oberoende 
av forskarens tolkningar och intressen.19 Därför har vår målsättning varit att hålla redovisning 
av resultatet fri från egna värderingar. I analyskapitlet kommer vi sedan att dra egna slutsatser 
angående resultatet.  
 
I presentationen av innehållsanalyserna har vi valt att gruppera de hittade inslagen enligt 
kategorierna ovan. Således finns allt som rör sidans struktur under rubriken med samma 
namn, alla länkar finns under rubriken ”länkar” och så vidare. Det finns dock inslag på 
webbplatsen som skulle kunna placeras under två eller flera av rubrikerna, men vi har valt att 
bara redovisa varje inslag en gång för att göra presentationen så pedagogisk som möjligt. 
 
 
3.5 Avgränsningar 
 
I brist på tid har vi valt att endast göra innehållsanalyser av webbplatsernas startsidor. Framför 
allt Sveriges Radio AB:s webbplats är oerhört omfattande och hade inte gått att undersöka i 
sin helhet i denna uppsats. I utförandet av innehållsanalyserna har vi valt att inte ta med 
aspekter som färger, textinnehåll etc. då vi inte anser att de är relevanta för syftet med 
uppsatsen. 
 
Det finns mycket som är intressant att tala om i samband med webbradion. Under intervjuerna 
har det bland annat nämnts mycket om andra digitala tekniker som konkurrerar med och 
utvecklas parallellt med webbradion, och som respondenterna har ansett vara intressanta att ta 

                                                 
19 Ibid. 
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hänsyn till. Även om vi har försökt begränsa oss till begreppet ”webbradio” tycker vi därför 
att det känns relevant att även nämna två andra digitala tekniker i kapitlet Bakgrund, nämligen 
DAB (digital ljudradio) och 3G (tredje generationens mobiltelefoni). Båda dessa tekniker 
omnämns i flera av intervjuerna.    
 
De aspekter som vi enligt syftet avser att undersöka är framför allt innehållsmässiga och 
tekniska. Respondenterna nämner i intervjuerna även relevanta ekonomiska aspekter som vi 
har valt att ta med. Denna information hjälper oss att svara på huruvida det går att urskilja 
några skillnader mellan en kommersiell radiokanal och en public service-kanal när det gäller 
utvecklingen av webbradio. För att begränsa uppsatsen något har vi valt att inte ta upp 
ytterligare aspekter.  
 
 
3.6 Metodkritik 
 
Eftersom vi endast har tagit med två radiokanaler i undersökningen kommer resultatet av 
denna metod inte kunna användas för att göra några generaliseringar. Vi tycker att det hade 
varit väldigt intressant med en undersökning som innefattar fler av Sveriges ledande 
radiokanaler, men tyvärr har vår tid inte räckt till detta. Vi är också medvetna om att det finns 
renodlade webbradiokanaler som hade varit intressanta att undersöka.  
 
Tanken med vår undersökning var från början att vi skulle intervjua en programledare och en 
kanalansvarig från vardera radiokanal. Anledningen till detta var att vi ville få två olika 
synvinklar på webbradion. Programledaren skulle då ha fått frågor som handlade om just 
programledarens roll, medan den ansvarige skulle ha fått frågor om hur webbradion påverkar 
kanalen i allmänhet. Vi lyckades dock inte komma i kontakt med någon programledare på 
Sveriges Radio AB, vilket ledde till att vi fick ändra metoden något. Istället gjorde vi 
intervjuer med två ansvariga från vardera radiokanal. Rickard Keilor på Mix Megapol 
intervjuades dock i egenskap av programledare då den intervjun utfördes innan vi ändrade 
metoden. Frågorna som ställdes till Rickard Keilor skiljer sig därför något från de övriga 
respondenternas. Anledningen till att vi var så snabba med att påbörja intervjuerna var 
tidsbristen. Vi tycker dock att samtliga respondenter har bidragit med relevant och intressant 
information. 
 
Vi har inte lyckats hitta lika mycket material om Mix Megapol som om Sveriges Radio AB. 
Detta känns dock naturligt då Sveriges Radio AB är en större organisation med en längre 
historia bakom sig. De undersökta webbplatserna kan inte heller sägas vara speciellt 
likvärdiga. Sveriges Radio AB är egentligen en samling av flera olika radiokanaler, och deras 
webbplats kan sägas vara en så kallad portal mot de olika kanalernas hemsidor. Mix Megapol 
däremot innefattar endast en radiokanal, vilket gör deras webbplats mycket mindre.  
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4 Bakgrund 
 
I detta kapitel redogör vi kort för radions och Internets historia. Här diskuterar vi även hur 
samhället påverkas av övergången från analoga till digital medier. Därefter beskrivs de tre 
digitala teknikerna webbradio, DAB och 3G. Till att börja med tar vi dock upp några begrepp 
som vi anser behöver definieras.  
 
Kapitlet ger således en bakgrundsbild till ämnet webbradio och reder ut begreppen inför 
kommande kapitel. 
 
 
4.1 Begreppsförklaringar 
 
 
Public service 
Vi har valt att använda oss av Dennis McQuails definition av detta begrepp. Han menar att det 
är den typ av TV- och radiosändning som är finansierad med hjälp av allmänna medel och 
som inte är vinstdrivande. Public service-verksamheten ska tillgodose alla medborgarnas 
smaker och intressen.20   
 
Internet 
När vi pratar om Internet menar vi det medium som man använder sig av för att bland annat 
söka efter information, läsa tidningen och lyssna på radio. Med Internet skulle man även 
kunna avse det fysiska nätverk som består av datorer och kablar, men det gör alltså inte vi.  
 
World Wide Web 
World Wide Web (WWW) är ett globalt informationssystem på Internet där man kan söka 
information via länkar. WWW integrerar bild, text, ljud och video21 till ett multimedialt 
landskap. 
 
Traditionell teknik/radio 
Med traditionell teknik avser vi de analoga medierna, och med traditionell radio menar vi 
således FM-radio. 
 
Multimedia 
Det finns många olika definitioner av detta begrepp. Vi har valt att enkelt definiera 
multimedia som olika kombinationer av text, grafik, animationer, video, musik och ljud i ett 
och samma medium.22 

                                                 
20 Denis McQuail, Mass Communication Theory, 4:e upplagan (London: SAGE Publications Ltd., 2000), 502. 
21 Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier. Press, radio och TV i förvandling, 7:e upplagan (Falun: 
Albert Bonniers Förlag, 1999), 279. 
22 George Beekman, Computer Confluence. Exploring Tomorrow’s Technology, 4:e upplagan (New Jersey: 
Prentice Hall, 2001), 487. 
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Massmedier 
Ett massmedium är ett medel för enkelriktad och lättillgänglig kommunikation med många 
mottagare.23 De traditionella massmedierna anser vi vara press, radio och TV. 
 
Interaktivitet 
Även här har vi valt att använda oss av Dennis McQuails definition. Han definierar begreppet 
som ömsesidig tvåvägskommunikation som går att appliceras på ett medium. Interaktivitet 
tillåter anpassning, större kontroll över innehållet och högre effektivitet.24 
 
Community 
Direkt översatt från engelska till svenska betyder detta begrepp ”samhälle”. I denna uppsats 
handlar begreppet om det mer eller mindre virtuella samhället på Internet som tillgodoser 
olika slags behov gällande identitet, samhörighet och gemenskap. 25 I ett community kan man 
som inloggad bland annat konversera med andra medlemmar, så kallad ”chatt”.  Man kan 
också söka efter information om sådant man är intresserad av. Ett exempel på ett 
Internetbaserat community är svenska Lunarstorm.  
 
On demand-tjänster 
Med detta avser vi de webbradiotjänster som inte är bundna till en tidstablå och därför inte är 
”live”. Exempel på on demand-tjänster är programrepriser som finns tillgängliga för 
webbradiolyssnarna när som helst. Dessa tjänster skapar således ett oberoende av tid bland 
lyssnarna. 
 
 
4.2 Radions historia 
 
Med hjälp av Alexander Popovs uppfinning antennen lyckades den italienske uppfinnaren 
Guglielmo Marconi 1895 få ett telegrafiskt meddelande att sändas trådlöst mellan en sändare 
och en mottagare. Den trådlösa telegrafen var uppfunnen och kom under följande år att 
utvecklas till radiomediet som vi känner det idag. Från att i början främst ha använts i 
kommersiella, civila och militära sammanhang kom det så småningom att användas i 
underhållningssyfte. I och med detta startade den så kallade rundradion med regelbundna 
sändningar. I mitten på 1920-talet började man i USA att sända nyheter och spela 
grammofonskivor i radion, och allt fler människor köpte en radioapparat till hemmet. 1926 
grundades National Broadcasting Company och rundaradion var nu ett massmedium.26 

                                                 
23 Iréne Györki, Peter A. Sjögren och Sten Malmström, Bonniers svenska ordbok, 7:e upplagan (Stockholm: 
Albert Bonniers förlag AB, 1998), 351. 
24 Denis McQuail, Mass Communication Theory, 4:e upplagan (London: SAGE Publications Ltd., 2000), 497. 
25 Manuel Castells, The Internet galaxy (Oxford: Oxford University Press, 2001) 125-127. 
26 Umberto Eco och G.B Zorzoli, Uppfinningarnas historia (Stockholm: Natur och kultur Stockholm, 1961), 
309-310. 
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De första radiosändningarna i Sverige startade i Boden år 1921, i samband med firandet av 
stadens 300-års jubileum.27  Under 1922 överlät regeringen åt telegrafstyrelsen att genomföra 
försökssändningar.28  
 
Medan försökssändningarna pågick fördes en debatt om huruvida man skulle ha ensamrätt för 
ett radiobolag eller konkurrens mellan flera olika sändare. Till slut bestämdes det att 
ensamrätten skulle gå till AB Radiotjänst, ett företag som bildades 1924. AB Radiotjänst kom 
att bli den dominerade radion i Sverige under flera decennier.  De fanns dock lokala 
radioklubbar som fortsatte med sina sändningar även efter det att AB Radiotjänst hade 
etablerats, och dessa klubbar såg till att radion spreds i olika delar av landet. Radioklubbarna 
fanns kvar ända fram till 1930-talet då kraven på tekniken ökade och klubbarna lades ned i 
brist på resurser.29  
 
Redan vid AB Radiotjänsts första sändningar 1925 fanns cirka 40 000 lyssnare registrerade, 
och dessa siffror kom sedan successivt att öka. Till en början var dock programtiderna 
begränsade och mottagningsförhållandena inte helt tillfredställande. De som lyssnade på radio 
gjorde detta via så kallade kristallmottagare och med hörlurar. Högtalare introducerades först i 
slutet på 1920-talet.30  
 
AB Radiotjänst ägdes från starten 1924 av olika intressegrupper i det svenska samhället. Från 
1966 ägdes bolaget av folkrörelserna, näringslivet och den svenska pressen. 1978 
omorganiserade företaget åter igen, den här gången till en koncern med fyra programbolag. 
Radioverksamheten delades upp på två bolag, Sveriges Riksradio AB och Sveriges 
Lokalradio AB. 1992 beslöt riksdagen att de två radiobolagen skulle sammanföras till ett 
nybildat bolag, Sveriges Radio AB.31 
 
1979 gav regeringen tillstånd till så kallade närradiosändningar. Närradioverksamheten stod 
utanför riksradion och lokalradio, och utnyttjades främst av religiösa samfund. 1986 var 
antalet sändande föreningar mer än 1500, och nu hade även politiska organisationer börjat 
utnyttja närradion för att föra ut sina budskap. När flera av närradiostationerna började sända 
reklam i strid mot lagstiftningen, drevs utvecklingen mot privata lokalradiostationer på. Den 
privata lokalradion kom efter budgivning på de olika frekvenserna att starta 1993.32 
 
Uppluckringen av Sveriges Radio AB:s monopol på ljudsändningarna hade påbörjats av 
närradion och slutfördes av den privata lokalradion. De nya lokalradiostationerna bildade 

                                                 
27 Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier. Press, radio och TV i förvandling, 7:e upplagan (Falun: 
Albert Bonniers Förlag, 1999), 162. 
28 Ibid., 168. 
29 Ibid., 167-168. 
30 Ibid., 169. 
31 Medieutveckling 2001 (Radio- och TV-verket, 2001), 81. 
32 Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier. Press, radio och TV i förvandling, 7:e upplagan (Falun: 
Albert Bonniers Förlag, 1999), 176-178. 
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snabbt olika nätverk för att överleva på marknaden, och resultatet blev att lokalradion fick en 
nationell karaktär.33  

 
 
4.3 Internets historia 
 
1969 byggde en grupp ingenjörer och vetenskapsmän ett experimentnätverk som i början 
kallades för ARPANET, ett projekt som finansierades av den amerikanska regeringen.34 
Motivet var att åstadkomma ett nätverk av sammankopplade datorer som skulle kunna 
fungera även under ett kärnvapenkrig.35  Nätverket var en global samling av mindre nätverk.36 
 
Det var först i början av 1980-talet som begreppet Internet började användas. Utvecklingen 
från ARPANET till Internet stimulerade av den kraftiga ökningen av persondatorer.37 I början 
utnyttjades Internet dock främst av forskare, akademiker och regeringsmän. Nätverket var inte 
byggt för spontana användare eftersom man var tvungen att känna till kryptiska kommandon 
och koder. Det var inte förrän under 1990-talet som Internets användarvänlighet snabbt 
förbättrades. Då var det framför allt den elektroniska postfunktionen, e-post, som lockade nya 
användare till Internet. Med lättförståelig mjukvara kunde så gott som vem som helst snabbt 
skicka meddelanden över hela världen.38 
 
Den största förändringen stod dock World Wide Web (WWW) för. WWW skapades av Tim 
Berners-Lee och introducerades 1993. Systemet bidrog till att alla dokument på Internet fick 
en unik adress (URL), och det var även Lee som skapade programmeringsspråket HTML 
(Hypertext Markup Language).39 Detta bidrog till att en stor del av Internet och dess 
information blev tillgängligt för vanliga datoranvändare. Det var också WWW som 
förvandlade Internets rena textinnehåll till ett multimedialt landskap.40 
 
 
 

4.4 Från analoga till digital medier 
 
Överföring av information kan ske analogt eller digitalt. Vid en analog sändning av till 
exempel ett radioprogram varierar signalen kontinuerligt med variationerna i den information 

                                                 
33 Ibid., 178. 
34 George Beekman, Computer Confluence. Exploring Tomorrow’s Technology, 4:e upplagan (New Jersey: 
Prentice Hall, 2001), 14. 
35 Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier. Press, radio och TV i förvandling, 7:e upplagan (Falun: 
Albert Bonniers Förlag, 1999), 279. 
36 George Beekman, Computer Confluence. Exploring Tomorrow’s Technology, 4:e upplagan (New Jersey: 
Prentice Hall, 2001), 14. 
37 Peter Dahlgren, red. (Peter Dahlgren), Internet, medier och kommunikation (Lund: Studentlitteratur, 2002), 20. 
38 George Beekman, Computer Confluence. Exploring Tomorrow’s Technology, 4:e upplagan (New Jersey: 
Prentice Hall, 2001), 15. 
39 Ibid., 277. 
40 Ibid., 15. 
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som sänds, det vill säga med tonlägen och annat hos den som talar/sjunger. 41  Den analoga 
signalen kan enklast beskrivas som en oavbruten våg.42 Vid en digitalsändning däremot, tas ett 
stort antal mätvärden (”samples”) med fast tidsintervall på den analoga signalen. Dessa 
mätvärden omvandlas sedan till digitala signaler – en följd av ettor och nollor. Internet är ett 
av de medier som bygger på digital informationsöverföring. Fördelen med en digital signal 
jämfört med en analog signal är bland annat att den är tåligare för störningar.43 Den digitala 
tekniken skiljer sig från de analoga distributionssystemen i tre ytterligare avseenden: 
 

1. Kompression: En digital signal kan komprimeras vilket dels leder till att 
infrastrukturens kapacitet kan utnyttjas bättre och dels att användarna kan erbjudas 
mer avancerade tjänster. 

2. Konvergens: Den digitala teknikens förmåga att länka samman olika medier.  
3. Interaktivitet: Möjligheten för användaren att påverka utbudet44 

 
Förutsättningarna för de traditionella medierna har förändrats i och med den snabba digitala 
utvecklingen. Den massmediala logiken innebär att kommunikationen är enkelriktad, 
samtidig, och kommer från en komplex och dyr organisation. Dagens medieinnehåll kan idag 
anpassas till den enskilde individen. Digitala medier erbjuder inte endast information utan 
även möjligheten till interaktivitet. Det ligger till viss del i användarens händer hur mottaget 
material ska presenteras.45  Internet kan dock fortfarande användas som ett massmedium då 
nätverket innehåller radio, tidningar och TV på Internet. Skillnaden är att den massmediala 
logiken som beskrivs ovan inte inkluderas i tekniken. Istället för en teknik som främjar 
enkelriktad kommunikation främjar Internet dialogen.46 
 
Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att utvecklingen av Internet knappast kan sägas vara 
global. Det finns till exempel en hel kontinent, Afrika, som ligger långt efter i 
Internetutvecklingen. Detta beror framför allt på dålig infrastruktur och en låg teknologinivå. 
Även i mer välutvecklade länderfinns det faktorer som hindrar en övergång från analoga 
medier till Internet. Ett exempel på detta är Kina där kommunistregimen kontrollerar all slags 
information och kommunikation. På så vis saknar miljontals människor fri tillgång till 
Internet.47  Även i länder som Sverige och USA finns det grupper som opponerar sig mot den 
fria kommunikationen som Internet står för. Ett exempel på en sådan grupp är Moral 
Majority.  
 
 

                                                 
41 SOU, Konvergens mellan tele och data. En orientering (Stockholm: Stadskontoret, 1999), 19. 
42 George Beekman, Computer Confluence. Exploring Tomorrow’s Technology, 4:e upplagan (New Jersey: 
Prentice Hall, 2001), 242. 
43 SOU, Konvergens mellan tele och data. En orientering (Stockholm: Stadskontoret, 1999), 19. 
44 Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier. Press, radio och TV i förvandling, 7:e upplagan (Falun: 
Albert Bonniers Förlag, 1999), 286. 
45 Peter Dahlgren, red. (Ulrika Sjöberg), Internet, medier och kommunikation (Lund: Studentlitteratur, 2002), 42. 
46 Ibid., 300. 
47 Ibid. 
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4.5 Webbradio 
 

4.5.1 Definition 
Webbradion brukar även kallas för IP-radio eller Internetradio. En enkel definition av 
webbradio är ”radio eller ljud som distribueras via ett IP-nätverk, med hjälp av multicast-
teknik”. IP (Internet Protocol) är det regelverk som används för informationsöverföring över 
Internet. Med multicast-teknik menas att sändaren sänder ut informationen oavsett om någon 
mottagare har begärt detta eller inte. På så vis blir ljudsändningen ”live” i det avseendet att 
webbradiosändningarna mer eller mindre är samtidiga med FM-sändningarna.48 Med 
webbradio avses i denna uppsats även så kallade ”on demand”-tjänster.  
 

4.5.2 Tekniska förutsättningar 
För att radiosändningar ska kunna distribueras ”live” via ett IP-nätverk, krävs att en teknik 
kallad strömmande media (”streaming”) används. Enkelt beskrivet innebär denna teknik att 
det ljudmaterial som ska distribueras görs om till komprimerade datafiler, vilka sedan skickas 
i mindre delar till en mottagande dator som utrustas med viss nödvändig programvara, en så 
kallad mediaspelare.49 När en viss mängd filer mottagits börjar mediaspelaren att spela upp 
filernas innehåll. Mediaspelaren kan enkelt sägas fungera på så sätt att de mottagna filerna 
aldrig lagras i egentlig mening. Filerna lagras endast tillfälligt via programvaran i datorns 
arbetsminne. Tekniken löser på så vis problemet med långa nedladdningstider.50  
 
Även bandbredden har betydelse för distributionsmöjligheten, men ljudinformation behöver 
inte lika mycket bandbredd som exempelvis rörlig bild för att kunna strömmas med hög 
kvalitet över Internet.51  
 

4.5.3 Marknaden 
Många svenska radiostationer kompletterar idag sina FM-sändningar med sändningar via 
Internet. Det finns dessutom radiostationer som bara sänder via Internet, även om denna 
utveckling ännu inte har kommit speciellt långt i Sverige.52 
 
En uppenbar fördel med webbradion är att lyssnare som befinner sig utanför en viss kanals 
ordinarie sändningsradie kan tillgodogöra sig sändningen via Internet. Detta innebär att man i 
Sverige kan lyssna på tusentals utländska radiostationer via Internet.53 Medan den vanliga 
radion mer eller mindre är lokal har Internet en stor internationell publik, vilket inte minst 
uppskattas av eventuella annonsörer. 54 

                                                 
48 Medieutveckling 2001 (Radio- och TV-verket, 2001), 132. 
49 Några exempel på mediaspelare är Real Player, Quicktime och Windows Media Player. 
50 Medieutveckling 2001 (Radio- och TV-verket, 2001), 133. 
51 Ibid., 134. 
52 Ibid. 135. 
53 Ibid. 
54 Peter Dahlgren, red. (Ulrika Sjöberg), Internet, medier och kommunikation (Lund: Studentlitteratur, 2002), 48. 
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4.5.4 Aktörer inom webbradio 
Idag finns en rad olika aktörer som erbjuder lyssnare att via webbplatser kunna lyssna på 
webbradio. Förutom Sveriges Radio AB finns det ett antal lokala radiokanaler som sänder 
webbradio parallellt med de vanliga sändningarna. Exempel på sådana kanaler är Mix 
Megapol, NRJ, Radio City och Lugna Favoriter.55  
 
Spray har bedrivit webbradioverksamhet sedan hösten 1999 och tillhandahåller, förutom ett 
visst nyhetsutbud, ett forum mot vilket lyssnare kan koppla upp sig och ta del av det utbud 
som för närvarande strömmas ut. Utbudet, det vill säga ljudfilerna, har ingen motsvarighet i 
traditionell radio utan existerar endast på Spray:s egen server och strömmas ut i en bestämd 
ordning.56 
  
Tidningarnas Telegrambyrås (TT) ljudade nyhetsmaterial finns tillgängligt över Internet av ett 
flertal andra aktörer: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Radio City och Microsoft Sverige. 
Materialet lagras på respektive aktörs server och erhålls på lyssnarens begäran.57  
 
 
4.6 DAB 
 
DAB betyder Digital Audio Broadcasting och kallas på svenska för digital ljudradio eller bara 
digitalradio. För att lyssna på DAB behöver man en speciell digitalradiomottagare.58 
 
För att sända digitalradio behövs enligt radio- och TV-lagen tillstånd av regeringen. 2001 var 
det bara Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB som hade fått ett sådant 
tillstånd. Senare samma år föreslog dock regeringen att Sveriges Radio AB skulle minska sina 
kostnader för de digitala sändningarna i avvaktan på en utvärdering av DAB-tekniken.59 Under 
2003 är det meningen att regeringen ska ta ställning till digitalradions framtid i Sverige.60 
 
I digitalradion finns det plats för så kallade tilläggstjänster, vilket är information som sänds 
parallellt med radioljudet. En del av informationen följer programmet automatiskt, 
exempelvis programnamn, musiktitlar och namn på dem som medverkar. Annan information, 
som inte är programanknuten, kan man söka mer aktivt genom knapptryckningar. Den 
tjänsten kallar Sveriges Radio AB för SR Plus. I SR Plus kan man hitta nyhetsrubriker, 
trafikinformation, väderprognoser, börs- och valutakurser och sportresultat.61  
 
 
 

                                                 
55 Medieutveckling 2001 (Radio- och TV-verket, 2001), 136. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid., 83. 
59 Ibid. 
60 Sveriges Radio AB, broschyr, 5. 
61 Medieutveckling 2001 (Radio- och TV-verket, 2001), 83-84. 
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4.7 3G 
 
3G står för ”den tredje generationens mobiltelefoni” och spås ta över dagens mobiltelefonnät. 
Tekniken innebär att man med mycket högre hastigheter kan överföra data, vilket kommer att 
göra det möjlig för en rad nya mobila tjänster, både underhållnings- och nyttotjänster. 3G-
tekniken kommer att leda till att man får tillgång till alla sorters digital information - bilder, 
musik, fotografier samt olika former av dokument och rörlig bild - allt oavsett var man 
befinner sig. Tekniken kommer också att innebära att man kan få bredband i sin 
mobiltelefon.62 
 
 

                                                 
62 http://www.teliamobile.se/articles/00/00/57/5c/01/BROWSERV4index.html, 12 december 2002. 
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5  Teori 
 
I detta kapitel tar vi upp de teorier som vi anser kan appliceras på undersökningsresultatet och 
som därmed hjälper oss att uppfylla syftet med uppsatsen. Till att börja med tar vi upp idéer 
om vad som kännetecknar ”nya medier” och därefter följer en redogörelse av vad som menas 
med konvergens. Vi tar även upp Jay David Bolters och Richard Grusins teorier rörande 
remediering. 

 
 
5.1 Nya medier 
 
Under de senaste åren har nya former av de traditionella medierna blivit allt vanligare. Dessa 
går ofta under benämningen ”nya medier”. Termen brukar avse medier som i något led 
baseras på digitala tekniker, ofta men inte alltid med Internet-relaterad distribution. En 
definition av nya medier är ”traditionella medieformer som når mottagarna med hjälp av nya 
distributionsformer”. Exempel på nya medier är webbplatser och digital-TV.63 
 
Ett utmärkande drag för de nya medierna är att den digitala tekniken leder till att innehållet i 
viss mån blir plattformsoberoende, det vill säga att samma innehåll kan göras tillgängligt via 
flera olika digitala distributionsformer. Innehållet på en CD-skiva kan till exempel, förutom 
att spelas i en vanlig CD-spelare, även finnas tillgänglig för nedladdning på Internet. Ett annat 
utmärkande drag hos de nya medierna är att de kräver och uppmanar till mer interaktivitet än 
traditionella medier. Detta betyder bland annat att den som konsumerar mediet med hjälp av 
att klicka på en mus själv kan påverka innehållet. Interaktivitet handlar också om att man 
aktivt söker efter en viss slags information. Mediekonsumenten spelar en större roll eftersom 
han eller hon väljer ut det som ska konsumeras. På så vis kommer mediekonsumtionen att bli 
mer målinriktad när de nya medierna blir en allt större del av vardagen.64 Interaktivitet är 
dock inte något unikt för nya medier. Däremot är graden av interaktivitet betydligt större hos 
de nya medierna jämfört med de traditionella medierna.65 
 
Även tidsaspekten skiljer sig från det traditionella sättet att använda medierna. Tidigare har en 
av massmediets utmärkande egenskaper varit just att informationsflödet i princip når alla 
samtidigt. Radio- och TV-program sänds vid fasta tidpunkter och morgontidningarna trycks 
och levereras en gång om dygnet. Den digitala distributionsformen innebär att mycket av 
innehållet i princip kan sändas på begäran, så kallade ”on demand”-tjänster. Detta betyder att 
konsumenten själv kan bestämma när innehållet ska konsumeras.66  
 
 

                                                 
63 Medieutveckling 2001 (Radio- och TV-verket, 2001), 130-132. 
64 Ibid. 
65 Ibid., 131. 
66 Ibid., 130-132. 
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5.2 Konvergens   
 
Mediernas roll i samhället har alltid varit föremål för förändring. Det nya bland dagens medier 
är den pågående digitaliseringen och konvergensen av medier.67 Om man slår upp ordet 
konvergens i en ordbok får man förklaringen ”sammanstrålning”.68 Konvergens är dock ett 
mångfasetterat begrepp med många olika definitioner. Vi har valt att använda oss av SOU:s 
(Statens offentliga utredningar) definition. I denna definition delas begreppet ”konvergens” in 
i fyra grupper som är verksamma på olika nivåer: nätkonvergens, tjänstekonvergens, 
apparatkonvergens och marknadskonvergens.69 
 
Med nätkonvergens menas att infrastrukturer för tjänstedistribution, som traditionellt sett är 
skilda från varandra, integreras. På så sätt kan de komma att innefatta varandras tjänster. Ett 
exempel på detta är konvergensen mellan telefoni- och mobiltelenät. Nätkonvergensen gör det 
möjligt att bland annat tillhandahålla telefoni och Internetuppkoppling genom kabel-TV-nät, 
samt att distribuera multimediala tjänster via telenätet. 70 
 
När man talar om tjänstekonvergens måste man först och främst skilja på två olika typer av 
tjänster. För det första finns det kommunikationstjänster, vilket avser tjänster som förmedlar 
information mellan användare och olika aktörer. Det kan till exempel handla om telefoni eller 
e-post. För det andra finns det innehållstjänster som innefattar tjänster där någon förmedlar ett 
visst innehåll för andra att ta del av. I denna kategori ingår bland annat radio och TV. 
Tjänstekonvergensen innebär en sammanstrålning av dessa två typer av tjänster, vilket leder 
till att det blir svårare att särskilja dem. Tjänstekonvergensen betyder också att information 
som tidigare varit förknippad med ett visst medium numera finns tillgängligt via alternativa 
medier. Ett exempel på detta är dagstidningar på Internet.71  
 
Med apparatkonvergens avses sammanstrålningen av apparater som används för olika typer 
av tjänster. Ett exempel på detta är mobiltelefoner som kan användas som datorer.72  
 
Marknadskonvergensen uppstår som en effekt av nät- tjänste- och apparatkonvergensen. 
Konvergensen på dessa områden gör det både möjligt, intressant och ibland nödvändigt för 
företag inom en viss sektor att engagera sig i andra sektorer. Det kan till exempel handla om 
teleföretag som rör sig in på mediemarknaden genom att producera och förmedla 
innehållstjänster. 73    
 
Den pågående sammanstrålningen av diverse medier gäller således inte endast Internet. Inget 
medium kan sägas fungera isolerat från andra medieformer på samma sätt som det inte är 
                                                 
67 Peter Dahlgren, red. (Ulrika Sjöberg), Internet, medier och kommunikation (Lund: Studentlitteratur, 2002), 44. 
68 Iréne Györki, Peter A. Sjögren och Sten Malmström, Bonniers svenska ordbok, 7:e upplagan (Stockholm: 
Albert Bonniers förlag AB, 1998), 295. 
69 SOU, Konvergens mellan tele och data. En orientering (Stockholm: Stadskontoret, 1999), 13. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 14. 
72 Ibid. 15. 
73 Ibid. 
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isolerat från sociala och ekonomiska faktorer.74  Ett medium är dynamiskt och i ständig 
förändringsprocess. När nya medier introduceras ändrar de traditionella medierna såväl form 
som innehåll för att stå emot konkurrensen.75  
 
Utvecklingen mot konvergens kan ses som en effekt av den moderna människans måtto att 
kunna göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Det är tydligt att 
medieanvändningen har förändrats i dagens samhälle. Integreringen av traditionella 
massmedier på Internet innebär nya distributionskanaler, samt nya möjligheter för användarna 
att söka information och underhållning.76  

 
 
5.3 Remediering 
 
Det är framför allt tre begrepp som Jay David Bolter och Richard Grusin diskuterar i boken 
Remediation: ”remediation”, ”immediacy” och ”hypermediacy”. Vi har valt att försvenska 
dessa uttryck och använder oss därför istället av ”remediering”, ”omedelbarhet” och 
”hypermedialitet”.  
 

5.3.1 Remediering 
I dagens medierika samhälle växer och sprider sig ny digital teknologi så snabbt att man 
ibland har svårt att följa med i utvecklingen. Enligt Bolter och Grusin kännetecknas de nya 
digitala medierna av att de ständigt lånar karakteristika och innehåll från äldre media 
(tidningar, böcker, TV, radio etc.). Även om denna utveckling av de digitala medierna är 
snabb, är svaret nästan lika snabbt från de traditionella medierna. Traditionell media försöker 
upprätthålla sin status bland de utmanande digitala medierna, och för att kunna stå emot den 
hårda konkurrensen lånar de funktioner från de nyare medierna. Det är representationen av ett 
medium i ett annat som kallas för remediering.77  
 
Hur omfattande remedieringen av ett äldre medium i ett nytt är beror till stor del på hur stor 
konkurrensen är medierna emellan. I vissa fall är ett äldre medium representerat i digital form 
till synes utan ironi eller kritik. Detta kallar Bolter och Grusin för respektfull remediering. 
Exempel på detta är digitala samlingar av litteratur och målningar. I dessa fall erbjuder det 
digitala mediet ett nytt sätt att få tillgång till det äldre materialet, utan att på något sätt 
förbättra eller förändra den ursprungliga versionen. Det ideala är att det inte ska gå att skilja 
på upplevelserna som de två medierna har att erbjuda.78  
 
I andra fall vill skaparna av det digitala mediet påpeka skillnaderna medierna emellan snarare 
än att försöka radera dem. I dessa fall erbjuds den digitala versionen som en förbättring, även 
                                                 
74 Jay David Bolter och Richard Grusin, Remediation, 4:e upplagan (Cambridge: The MIT Press, 2001), 15. 
75 Peter Dahlgren, red. (Ulrika Sjöberg), Internet, medier och kommunikation (Lund: Studentlitteratur, 2002), 41. 
76 Ibid. 39-40. 
77 Jay David Bolter och Richard Grusin, Remediation, 4:e upplagan (Cambridge: The MIT Press, 2001), 5. 
78 Ibid. 45. 



 22

om det digitala mediet i största möjliga mån försöker anamma det äldre mediets 
karaktäristika. Ett exempel på detta är uppslagsböcker på CD-ROM som förutom de 
ursprungliga texterna och bilderna även erbjuder sökfunktioner, video, ljud och hypertext.79  
 
Slutligen kan remedieringen vara aggressiv genom att det nya mediet försöker absorbera det 
äldre mediet totalt, vilket leder till att gränsen mellan de olika medierna blir mycket diffus. 
Begreppet remediering innebär dock att det äldre mediet aldrig kan bli helt utplånat. Det nya 
mediet förblir på något sätt alltid beroende av det äldre mediet även om detta faktum inte 
alltid erkänns av det nya mediet. Exempel på detta är webbplatser som presenterar digital 
video. Det är inte alltid uppenbart att dessa videos är en medieform som i grunden tillhör 
televisionen.80  
 

5.3.2 Remedieringens dubbla logik 
Remedieringen omfattar två tillsynes motsägbara processer, vilka utgör den så kallade dubbla 
logiken.81 Både gamla och nya medier använder sig av remedieringens dubbla logik för att 
göra om sig själva och varandra.82  
 
För det första har media en förmåga att använda sig av många olika medieformer när de 
presenterar sitt innehåll.  Detta är den så kallade hypermediala logiken.83 Råvarorna i denna 
logik är bilder, ljud, text, animationer och video, och dessa medieformer kan kombineras på 
alla tänkbara sätt. Hypermedia har ingen fysisk början, mitt eller slut; de bjuder ut sitt innehåll 
näst intill slumpvis. De många olika medieformerna bildar ett heterogent innehåll medan de 
tävlar om användarens uppmärksamhet. Internet är förmodligen vår kulturs mest inflytelserika 
och ultimata hypermedium. Många webbplatser är ett tumult av diverse medieformer. När 
man klickar på en länk byts antingen informationen i fönstret ut, eller så öppnas ett nytt 
fönster parallellt med det första. Det är inte ovanligt att användaren har ett tiotal fönster öppna 
parallellt med varandra, många av vilka innehåller olika medieformer. Det nya fönstret vinner 
snabbt vår uppmärksamhet genom att det ersätter eller överlappar det gamla. Även om alla 
dessa medieformer visas i ett och samma medium hör de ihop med olika medier. Texten 
kommer från tryckt media, rörliga bilder från TV osv. Hypermedia ersätter hela tiden ett 
medium med ett annat och ger på så vis användaren en multiplicerad representation av 
verkligheten.84  
 
För det andra strävar ofta dagens media efter att ge användaren en slags icke-förmedlad 
upplevelse. Man vill att användaren ska glömma bort mediet i sig och istället få en känsla av 
att hon befinner sig mitt i verkligheten. Detta är omedelbarhetens logik. Ett exempel på denna 
logik är de webbkameror som många webbplatser använder sig av. Meningen med dessa 
webbkameror är att själva mediet och dess apparatur (Internet och datorn) ska försvinna ifrån 
                                                 
79 Ibid. 46. 
80 Ibid. 47. 
81 Namnen på de två logikerna kursiveras i texten för att undvika missförstånd. 
82 Jay David Bolter och Richard Grusin, Remediation, 4:e upplagan (Cambridge: The MIT Press, 2001), 5. 
83 Ibid. 6. 
84 Ibid. 31-44. 
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användarens medvetande och lämna henne mitt i det som sker, vare sig det är sittandes i en 
racerbil eller ståendes på en bergstopp.85 Detta kan ses som en slags utopi eftersom en normal 
människa aldrig helt skulle kunna ignorera det faktum att hon till exempel sitter vid en dator, 
även om man tidvis kan bli uppslukad av tid och rum. Datorn lägger sig alltid i och ger sig till 
känna på ett eller annat sätt, bland annat genom att användaren måste använda musen eller 
klicka på en länk. Det kanske mest ultimata exemplet på omedelbarhetens logik är Virtual 
Reality.86 
 
Omedelbarhetens logik handlar också om mediets utseende. Detta är tydligt om man tittar på 
det grafiska användargränssnittet som datorer idag använder sig av. Vi har skrivbord, mappar, 
filer och pappersark - allt för att användaren ska få en känsla av att hon verkligen befinner sig 
i en kontorsmiljö.87 Man lånar godkända och omtyckta kvaliteter från verkligheten och andra 
medier för att skapa en känsla av omedelbarhet. Detta gör man i tron av att användaren inte 
blir lika medveten om själva mediet när hon vistas i en bekant miljö.88  
 
Trots att dessa två logiker kan betraktas som varandras motsatser är de metoder för att mätta 
samma behov: behovet av att förmedla verkligheten så bra som möjligt. Omedelbarhetens 
logik innebär att mediet försöker förmedla en så verklighetstrogen upplevelse som möjligt 
genom att förneka förmedlingsprocessen och göra sig osynligt. Den hypermediala logiken 
söker efter verkligheten genom att multiplicera förmedlingen för att på så vis kunna erbjuda 
en helhet och mättad upplevelse. Båda logikerna leder dock till remediering.89  
 
 

                                                 
85 Ibid. 5-6. 
86 Ibid. 46. 
87 Ibid. 23. 
88 Ibid. 46. 
89 Ibid. 53. 
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6  Resultat 
 
Här redovisas resultatet av fallstudien. Vi har valt att presentera resultatet för respektive kanal 
i varsitt underkapitel, för att göra det så överskådligt som möjligt. Som en inledning till 
vardera underkapitel presenteras även fakta om radiokanalen, vilket vi hoppas ska ge ännu 
större inblick i de två fallen. 
 
I detta kapitel presenterar vi inga egna tolkningar och slutsatser, utan dessa kommer i 
efterföljande analyskapitel. Vi har gjort denna uppdelning för att läsaren ska kunna skilja på 
vad som är rena undersökningsresultat och vad som är våra egna tankar. 
 
 
6.1 Sveriges Radio AB 
 
Sveriges Radio AB är en public service-kanal och beskriver sig själva som ”den reklamfria 
och oberoende radion”.90 Kanalen säger sig vidare vara ett multimedieföretag med digital 
produktions- och distributionsplattform, och anser att utvecklingen på IT-området stärker 
bilden av radion som ett framtidsmedium.91  
 
Idag innefattar Sveriges Radio AB fyra kanaler. Riksradion består av tre kanaler – P1, P2 och 
P3 – vilka har varsin bestämd karaktär. P1 är en talkanal och P2 blandar konstmusik med 
utbildnings- och minoritetsprogram. P3 riktar in sig på ungdom med en profil där musiken 
kompletteras med ett omfattande utbud av nyheter samt kultur- och samhällsprogram. P4 
sänder i huvudsak lokala program med ett musikval som ska attrahera lite äldre lyssnare.92  
 
Sveriges Radio AB bedriver sändningar med både analog och digital teknik. Kanalen har en 
speciell avdelning, Nya medier, som ansvarar för Sveriges Radio AB:s webbtjänst och det 
utbud som kanalen sänder i digitalradion.93 Mycket av det som sänds digitalt (i webbradio och 
DAB) är program och kanaler som inte får plats i de ordinarie sändningarna i FM-radion.94  
 

6.1.1 Intervjuer Sveriges Radio AB 
Här presenteras sammanfattningar av intervjuerna med de två respondenterna från Sveriges 
Radio AB. 
 

                                                 
90 Sveriges Radio AB, broschyr, 4. 
91 Ibid. 7. 
92 Medieutveckling 2001 (Radio- och TV-verket, 2001), 81. 
93 Ibid. 82-84 
94 Sveriges Radio AB, broschyr, 30. 
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Jaël Waern, programchef för P4:s rikskanal95 
Jaël Waern har varit programchef i ett år och ansvarar för programinnehållet i alla Sveriges 
Radio AB:s lokala kanaler. Hon är dessutom personalansvarig och budgetansvarig. Totalt har 
hon jobbat inom Sveriges Radio AB sedan i slutet av 70-talet.  
 
Enligt Waern hade Sveriges Radio AB redan innan de började sända över Internet gott 
självförtroende och var säkra på att webbradion var ytterligare ett effektivt sätt att nå lyssnare 
på. De visste helt enkelt att de skulle hitta nya lyssnare. Sveriges Radio AB ser Internet som 
ett nytt distributionssätt, och syftet med att börja sända över Internet var att förmedla det 
utbud som redan fanns i de olika kanalerna och öka sin tillgänglighet. Enligt Waern har inte 
innehållet i kanalerna förändrats på något sätt sedan de började sända över Internet. I 
framtiden tror hon dock att webbradion kommer att få en funktion där man tillgodoser ”smala 
smaker” som exempelvis alternativa musikgenrer. 
 
Den första och tydligaste nya målgruppen efter introduktionen av webbradio blev lyssnare 
utanför landets gränser. Många svenskar bor eller arbetar utomlands och webbradion hjälper 
dem att hålla kontakt med Sverige. Överlag har Sveriges Radio AB:s målgrupp blivit yngre 
efter webbradions start. Detta är en effekt av att grupper som av olika anledningar tidigare har 
lyssnat mer sällan på FM-radio, nu kan lyssna via Internet. Waern tror själv att alla de som 
sitter mycket vid datorn, antingen på jobbet eller hemma, vill ha möjligheten att kunna lyssna 
på webbradio samtidigt som de gör något annat. Överlag ökar besökarna på Sveriges Radio 
AB:s webbplats hela tiden, och Waern ser att trenden med webbradio går oerhört starkt uppåt.  
 
Sändningstekniken som används idag är den samma som innan Sveriges Radio AB började 
sända över Internet. Däremot håller produktionstekniken på att bli alltmer digitaliserad, vilket 
kommer att underlätta för webbradiosändningen. Processen gör att radion blir mer flexibel, 
och sändningarna kommer mycket lättare kunna läggas ut på Internet. 
 
På Sveriges Radio AB:s webbplats, som även fanns innan de började sända webbradio, kan 
lyssnarna bland annat hitta sändningstider, lyssna på repriser, hitta e-postadresser och lösa 
Melodikrysset. Sveriges Radio AB ser därför webbplatsen som en bra service till lyssnarna. 
Waern tror dock inte att lyssnarnas möjligheter att påverka utbudet i kanalerna har ökat på 
grund av webbplatsen. Däremot tror hon att webbplatsen kan få lyssnarna att känna sig bättre 
informerade angående de olika kanalerna.  
 
I framtiden tror Waern att DAB kommer att ta över radiosändningarna, men att det kommer 
att dröja många år innan detta sker. Hon menar att alla steg i radioutvecklingen tar sin tid. 
Samtidigt tror hon att webbradion är här för att stanna, även efter det att digitalradion har 
introducerats. Sveriges Radio AB lägger ner mycket av sin tid på webbradion, och eftersom 
dagens mediekonsumtion ser ut som den gör tror hon att webbradio kommer att behålla sin 
starka roll. Radioutvecklingen styrs av de behov som finns och hur man lyssnar på radio. Som 
det ser ut idag tror inte Waern att webbradion kommer att bli mobil, det vill säga 

                                                 
95 Jaël Waern, intervju, 11 december 2002. 
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förflyttningsbar. Att man är tvungen att sitta framför datorn medan man lyssnar ser hon som 
en stor nackdel med webbradio. 
 
Just nu befinner sig Sveriges Radio AB i ett mellanläge då man väntar på ett politiskt beslut 
från en pågående digitalradioutredning. I och med denna utredning väntas de få en tydlig 
signal från riksdagen och politikerna om man ska satsa på DAB-tekniken och i så fall när. 
Även elektronikbranschen väntar på detta beslut innan man kan börja producera de nya 
radioapparaterna på allvar. Radioapparaterna måste sedan få ett billigt pris för att allmänheten 
ska börja köpa dem. Under tiden fortsätter Sveriges Radio AB att utveckla sitt 
programinnehåll som vanligt. Sverige ligger lite efter gällande DAB-utvecklingen, men 
Waern tror att vi snart kommer ikapp övriga länder. Här nämner hon Storbritannien som en 
förebild inom digitalradioutvecklingen.  
 
Den nya tekniken 3G är hon skeptisk till eftersom utbyggnaden av tekniken redan har varit 
långsam. Hon tycker dock att det skulle vara intressant att höra vad tillverkare av apparater 
inom Internetteknologin tror om 3G-tekniken. Tror de att det är värt att satsa på?  WAP-
telefoner (en teknik som gör det möjligt att kunna surfa på Internet genom mobiltelefonen) 
som skulle blir så stort för några år sedan gick till exempel jättedåligt. 
 
Urban Rybrink, producent/innehållsutvecklare på avdelningen Nya Medier96 
Urban Rybrink har jobbar på Sveriges Radio AB i totalt fem år. Hans jobb innebär att han är 
en slags länk mellan teknikutvecklare och programmakare. Avdelningen Nya medier har tre 
ansvarsområden: Sveriges Radio AB:s externa webb, digitalradion samt teknisk utveckling av 
nya plattformar.  
 
Sveriges Radio AB har sänt över Internet i cirka 1,5 år, men Ekot har man kunnat höra ”on 
demand” så länge webbplatsen har funnits. Enligt Rybrink var Sveriges Radio AB:s 
målsättning med webbradion till en början inte så hög, och det fanns ingen officiell 
ståndpunkt för hur man trodde att det skulle gå. Man började med webbradio som en slags 
ersättning för DAB då det såldes så få digitalradioapparater i landet. Eftersom FM-nätet var 
fullt blev webbradion även ett nytt sätt att nå ut på. I början trodde han själv inte på något 
stort genomslag för webbradion, men idag kan man se en tydlig marknad för detta nya 
distributionssätt. Han tror att dagens användarmognad har bidragit till att lyssnarsiffrorna på 
Internet har stigit. Folk har helt enkelt blivit mer vana vid att surfa runt på Internet.  
 
Rybrink anser inte att kanalernas innehåll har förändrats i och med webbradions start. Han tar 
dock upp ett exempel där Internet påverkade programmets innehåll. Under en sändning i P5 
efterlystes den lyssnare som befann sig längst bort, och man fick då via e-post in ett svar från 
Kina. Sveriges Radio AB:s lyssnare har i och med webbradion fått mer makt i det avseendet 
att de kan höra en hel del av utbudet när de själva vill, och inte är beroende av Sveriges Radio 
AB:s programtablå. Däremot anser inte Rybrink att lyssnarna kan påverka programmens 
innehåll, även om de idag lättare kan skicka in åsikter via e-post. 
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Rybrink anser inte heller att programledarens roll har förändrats i och med webbradions start. 
Däremot har en kanal som P3 Star, som endast sänds över Internet, ingen programledare alls. 
Den kanalen är istället helt automatiserad vilket innebär att en dator genererar musik och 
förinspelat prat. I detta avseende liknar P3 Star en kommersiell radiostations nattsändningar 
som även de är förinspelade. Tanken med P3 Star är att kanalen ska fungera som ett 
”community”, vilket också lockar till sig en hel del lyssnare.  
 
Rybrink tycker att webbradion har mer positiva egenskaper än negativa. För det första är den 
ett bra komplement till den traditionella radion. Har man ingen radioapparat men en dator i 
närheten kan man ändå lyssna. Webbradions tillgänglighet är också stor då man kan lyssna på 
svenska radiokanaler utomlands. Vid stora händelser, som till exempel terroristattacken 11 
september och sportarrangemang, anser Rybrink att Internet är ypperligt att använda som 
informationsförmedlare. Webbradions största nackdel är enligt Rybrink att tekniken är väldigt 
dyr. Detta gäller inte bara sändningstekniken utan också mottagningen. Om man använder sig 
av ett modem betalar man per minut, och inte heller bredband är speciellt billigt. Att allt fler 
företag börjar förbjuda sina anställda att lyssna på webbradio ser han som ytterligare en 
nackdel.  
 
Rybrink tror därför inte att webbradion kommer att ersätta den traditionella radion eller att 
den kommer få så mycket större genomslagskraft än vad den har i dagsläget. Den traditionella 
radions stora fördel är att den är mobil och att den på så vis kan tas med överallt. Med 
webbradion går denna fördel förlorad. Även om det skulle kunna bli fysiskt möjligt att i 3G-
nätet sända webbradio, och på så vis göra den mobil, har han svårt att se det lyckas. Det skulle 
framför allt bli oerhört dyrt att lyssna på webbradio via mobiltelefonen. Rybrink tror därför att 
webbradion kommer att fortsätta att var ett komplement till den vanliga radion, men att man 
kommer att minska antalet webbradiokanaler. Däremot tror han på ett fortsatt behov av ”on 
demand”-tjänster. Han ser oberoendet av tid som hela poängen med Internet. Under till 
exempel fotbolls-VM sommaren 2002 lade Sveriges Radio AB ut målservice med ljudade 
referat ”on demand” på sin webbplats.  
 
Rybrink ser DAB som framtidens radioteknik. När DAB slår igenom tror han också att 
intresset för webbradion kan komma att sjukna undan, och att FM-nätet så småningom 
kommer att stängas av helt, men inte före 2025. Problemet med digitalradion är att det idag 
bara är Sveriges Radio AB som utnyttjar den. Rybrink tror att Sveriges Radio AB tillsammans 
med de kommersiella radiokanalerna måste gå ut och få folk att köpa digitala radioapparater. 
Det handlar dock om att ha råd att satsa på den nya tekniken.  Fortfarande finns en rad 
problem, som till exempel att de nya radioapparaterna är för dyra i Sverige. Rybrink nämner 
här den utredning som regeringen har tillsatt, och som ska bestämma om man ska satsa på 
digitalradion eller inte. Regeringen ska även besluta om vilka aktörer som ska få sända i 
digitalradion, sändningstillstånd och priser. Rybrink tror att den nya 3G-teniken kommer att 
bli för dyr för att användas vid radiosändningar. Han ser istället framför sig en mobiltelefon 
med inbyggd handdator och digitalradioapparat. Detta skulle leda till att man inte behöver 
lyssna via 3G.  
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6.1.2 Innehållsanalys av Sveriges Radio AB:s webbplats97 
 

 
 

 
 

                                                 
97 http://www.sr.se, 2 januari 2003. 
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Sidstruktur 
Startsidan innehåller mycket information och måste skrollas med hjälp en rullningslist. Det 
verkar inte finnas någon huvudsaklig meny, utan man har istället använt sig av flera mindre 
menyer. Det finns ungefär lika mycket text som det finns bilder. När man klickar sig runt 
bland länkarna öppnas det aldrig några nya fönster, förutom när mediaspelaren måste 
användas. Alla länkar är interna, vilket betyder att de bara leder till sidor inom webbplatsen. 
 
Länkar 

• De sammanfattade nyhetsartiklarna medföljs av varsin länk som leder till artikeln i sin 
helhet. 

• ”Senaste nytt”: Nyhetsrubriker som byts ut med några sekunders mellanrum. 
Rubrikerna är klickbara och leder till den specifika artikeln. 

• ”Program och sändningstider”: Här hittar man en lista över alla Sveriges Radio AB:s 
program och medföljande sändningstider. 

• ”In English”: Länken leder till en något mindre engelskspråkig variant av 
webbplatsen. 

• Länkar till P1:s, P2:s, P3:s respektive P4:s hemsidor.  
• Länkar till hemsidor för P3 Star samt alla de lokala och digitala kanalerna. 
• ”Ekots fem senaste”: Klickbara rubriker till ekots fem senast publicerade artiklar. 
• ”Trafik- och serviceläget”: Leder till en sida som innehåller lokal trafikinformation. 
• ”All barnradio på ett ställe”: Leder till Sveriges Radio AB:s hemsida för barnradio. 
• ”SR digitala kanaler”: Leder till en sida med information om de olika 

digitalradiokanalerna. 
• ”SR tipsar”: Länkar till vissa utvalda sidor inom webbplatsen.  
• Länkar till diverse musiklistor. 
• ”Senaste nytt”: Länkar som rör nyheter inom Sveriges Radio AB:s organisation. 
• ”Alla Sveriges lokala nyheter på en sida – lyssna och läs”: Länken leder till en sida där 

man kan lyssna på och läsa nyheter från alla de lokala nyhetssändningarna. 
• ”Till SR:s ljudfiler”: Leder till en sida med en mängd olika repriser av så gott som 

samtliga nuvarande program. 
• ”SRC”: Leder till Sveriges Radio AB:s ljudmagasin. 
• ”Väderrapporter”: Här kan man ta del olika väderleksrapporter. 
• ”P3 Popstad 2003”: Innehåller information om musikfestivalen Popstad. 
• ”Läs mer om digitalradion”: Fakta om Sveriges Radio AB:s olika digitalradiokanaler. 
• ”Om företaget”: Fakta om Sveriges Radio AB 
• ”Public-serviceuppdraget”: Information om vad public service innebär för Sveriges 

Radio AB. 
• ”Publik och lyssnande”: Resultat av olika lyssnarundersökningar. 
• ”Teknik och ljud”: Information om sändningstekniken. 
• ”Frekvenser”: Information om hur FM-nätets frekvenssystem fungerar.  
• ”Lediga jobb”: Här kan man hitta lediga jobb inom Sveriges Radio AB. 
• ”Nyhetssidan”: Leder till en sida med nyhetsartiklar. 
• ”Ekot”: Leder till Ekots hemsida. 
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• ”Radiosporten”: Leder till Radiosportens hemsida. 
 
Interaktiva funktioner 

• ”Sök”: Här kan man med hjälp av sökord försöka hitta något specifikt på Sveriges 
Radio AB:s webbplats. 

• ”sr.se/butik”: Här kan man köpa cd-skivor producerade av Sveriges Radio AB. 
• ”Kontakt”: leder till en sida med en mängd kontaktmöjligheter, bland annat e-

postservice. 
• ”Press”: En speciell sida för presskontakter. Erbjuder e-postservice. 
• ”Lyssnarservice”: Leder till en sida där man kan ställa frågor om de olika 

programmen. 
 
Informationstexter 

• Information om olika program som kommer att sändas under dagen. 
• Sammanfattade nyhetsartiklar. 

 
Fotografier, bilder och animationer 

• De länkar via vilka man direkt kan lyssna på webbradio illustreras av en högtalare. 
• Bild av en radioapparat.  
• Fotografier på programledare. 
• Fotografi som illustrerar en av nyhetsartiklarna. 
• Länken till sidan för barnradio illustreras av en bild. 
• Bilder och fotografier som illustrerar informationen om olika program. 

 
Webbradio och webbradiotekniken 
När man klickar på länken ”webbradio” eller andra länkar som erbjuder webbradio kommer 
ett nytt fönster upp vilket innehåller mediaspelaren. Den mediaspelare som rekommenderas är 
Real Player, men det finns även andra alternativ. Man klickar på ”ok” och sedan tar det några 
sekunder innan sändningen hörs. Längst upp i mediaspelarfönstret finns en meny där man kan 
välja mellan Sveriges Radio AB:s olika kanaler, och mediaspelaren innehåller information om 
vilken kanal det är man lyssnar på för tillfället. Med ett standardmodem (56 kilobits per 
sekund) fördröjs sändningen över Internet i 32 sekunder jämfört med FM-sändningen.  
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De länkar via vilka man direkt kan lyssna på webbradio är: 
 

• ”Webbradio”: Här kan man lyssna ”live” på Sveriges Radio AB:s sändningar. 
• ”Senaste Ekot”: Här kan man lyssna på en repris av den senaste sändningen från Ekot. 
• ”Lyssnartips”: Här kan man lyssna på repriser av utvalda program. 
• ”Ekots lördagsintervju”: Här kan man lyssna på en repris av intervjun. 
 

 
 
6.2 Mix Megapol 
 
Mix Megapol är en kommersiell radiokanal, vilket innebär att de finansierar sin verksamhet 
genom att sända reklam. Kanalen är en del av Bonnier Radio AB vilket är ett dotterbolag till 
Bonnier Media.98 Mix Megapol började sina sändningar 1994 och sänder både lokalt och 
centralt producerade program. 99 Stationen sänder idag i 12 olika städer. Kanalens innehåll 
baseras till stor del på musik men den har även en egen nyhetsredaktion.100 Mix Megapol har 
ett så kallat vuxenformat, vilket betyder att innehållet produceras för målgruppen 25-45 år. 101 
 

                                                 
98 http://www.mixmegapol.com/mix.html, 12 december 2002. 
99 Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier. Press, radio och TV i förvandling, 7:e upplagan (Falun: 
Albert Bonniers Förlag, 1999), 262. 
100 http://mixmegapol.com/slave.html?c=72&ni=012, 12 december 2002. 
101 http://www.mixmegapol.com/mix.html, 12 december 2002. 
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6.2.1 Intervjuer Mix Megapol 
Här presenteras sammanfattningar av intervjuerna med de två respondenterna från Mix 
Megapol. 
 
Rickard Keilor, musikproducent och programledare102 
Rickard Keilor började arbeta på Mix Megapol 1999 men har jobbat med kommersiell radio 
sedan 1992. Då man på Mix Megapol beslutade sig för att börja sända webbradio var hans 
första tanke: vem ska gå in och lyssna, och varför? Han var mycket tveksam då han visste att 
lyssnare i grund och botten är väldigt konservativa. Han undrade om lyssnarna verkligen 
skulle ta till sig den nya tekniken och orka söka upp radiostationen på Internet.  I början var 
också webbradiosändningarnas kvalitet ganska dålig jämfört med idag.  
 
Tekniskt sätt tycker Keilor inte att det har varit några större problem med införandet av 
webbradio. Man sänder precis som vanligt, och han själv tänker inte alls på att sändningen 
även går ut via Internet. Han tycker inte heller att hans roll som programledare har förändrats. 
Det handlar ju egentligen bara om en annan typ av sändningsform, menar han. Lyssnarna vill 
fortfarande höra rätt låtar, bli underhållna samt ha en pigg programledare som är väl påläst.  
 
Det Mix Megapol sänder via Internet är samma sändningar som sänds i FM-nätet. Detta tror 
han är viktigt eftersom man måste ha en likvärdig produkt oavsett hur man sänder. Det enda 
nya i kanalens innehåll är att de ibland hänvisar till sin webbplats när det gäller bland annat 
tävlingar.  
 
Idag är Keilor väldigt positivt inställd till webbradion och han tycker att införandet har varit 
bra för Mix Megapol. Webbradion är ett mycket bra komplement till deras vanliga 
sändningar. Han tror även att vi kommer att se mycket mer av webbradion i framtiden. För 
honom som radioman är webbradion ett mycket bra medium då han nu har möjligheten att ta 
till sig nya idéer från utländska stationer via deras webbplatser. Han tror däremot att det dröjer 
länge innan en vanlig lyssnare går in och lyssnar på till exempel en amerikansk radiokanal.  
 
Det som gör webbradion så bra är bland annat tillgängligheten. Många som jobbar utomlands 
och reser mycket är glada över att de kan lyssna på en viss kanal över Internet. 
Tillgängligheten gör att radion finns med överallt, var de än befinner sig. Lyssnarsiffrorna på 
Internet är idag fortfarande låga men Keilor tror att de kommer bli betydligt högre i framtiden. 
Han tror också att Internet kommer att bli trådlös i framtiden och att radion i och med detta 
kommer att bli allt mer webbaserad. 
 
Keilor ser således webbradion som framtidens radio, men han tror samtidigt att tekniken och 
sändningsformen kommer att förändras. Om 25 år kanske radioapparaten kommer att fungera 
som en liten dator, istället för att datorn fungerar som en radio vilket fallet är idag. Då radion 
så småningom blir helt digitaliserad, tror Keilor att det kommer att finnas många nya 
radiofrekvenser. Internet kommer också att användas annorlunda jämfört med idag. 
                                                 
102 Rickard Keilor, intervju, 2 december 2002. 
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Karl Linné, Internetansvarig för Bonnier Radio AB:s stationer103 
Karl Linné har jobbat på Mix Megapol sedan 1999 och hans jobb innebär att han ansvarar för 
Bonnierradios webbsatsningar.  
 
Linné tror att Mix Megapols främsta anledning till att börja sända webbradio var att det var en 
ny, tuff teknik. Mix Megapols nuvarande webbplats byggdes 1999, och samtidigt började 
webbradion bli populär i Sverige. Stationen hade redan innan 1999 en webbplats, vilken 
enbart fungerade som en informationssida om kanalen. Mix Megapol var en av de första 
kommersiella radiostationerna som började med webbradio och de tänkte därför speciellt 
mycket på hur publiken skulle reagera. Efter introduktionen såg de dock ganska snabbt att de 
fick många lyssnare över Internet. De hade vid starten ett avtal med Telia vilket innebar att de 
kunde ha 75 till 100 samtidiga webbradiolyssnare. Efter ett år hade de cirka 3000 lyssnare om 
dagen, vilket de tyckte var fantastiskt. När Telias gräns för samtidiga lyssningar försvann 
hade Mix Megapol en period cirka 10 000 lyssnare per dag. Först då, år 2000, förstod de 
behovet av webbradio. Kanalens totala lyssnarsiffror har ökat markant efter webbradions start, 
och sedan en tid tillbaka finns deras sändningar tillgängliga på stora webbplatser som till 
exempel Aftonbladet, Expressen, Passagen och Spray. I nästa mätning tror Linné att 
webbradiolyssnandet kommer att ha ökat ytterligare 30 procent. Man får dock räkna med att 
många av de nya webbradiolyssnarna är sådana som bara har övergått från Mix Megapols 
FM-sändningar.  
 
Det som sänds över Internet idag är Mix Megapols stockholmssändning och utbudet har inte 
alls förändrats sedan införandet av webbradion. Även målgruppen är densamma, och 
demografin på webbradiolyssnarna ser nästan likadan ut som för de som lyssnar via FM-nätet. 
Något färre äldre människor lyssnar dock via Internet, vilket påverkar medelåldern en aning.  
 
Den enda sättet för lyssnarna att kunna påverka utbudet och kommunicera med stationen via 
Internet är genom e-post. Musiken som spelas i kanalen tas dock fram via 
lyssnarundersökningar, och det spelar ingen roll om de så får en miljon e-postönskningar om 
en låt, den måste ändå godkännas i en lyssnarundersökning innan den kan spelas. 
 
Linné tycker att införandet av webbradion har varit positivt för Mix Megapol. De kan idag nå 
fler lyssnare än tidigare och tillgängligheten har ökat markant. I FM-nätet är den maximala 
lyssnarskaran cirka fem miljoner, medan lyssnare över hela världen kan höra Mix Megapol 
via Internet. Kommersiell radio har många lyssnare på till exempel arbetsplatser. Vissa 
arbetsplatser har förbjudit vanliga radioapparater och där har man idag möjligheten att istället 
kunna lyssna via Internet. Mix Megapol har dock börjat se att vissa stora företag nu även 
förbjuder webbradio på arbetsplatserna.  
 
Den stora nackdelen med webbradio tycker Linné är att den kostar mer än vad den smakar. 
Han gissar att en webbradiolyssnare jämfört med en FM-lyssnare kostar 12 gånger mer för 
kanalen. Webbradion har också sina nackdelar när det gäller tekniken. Internet är inte tekniskt 
                                                 
103 Karl Linné, intervju, 2 december 2002. 
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fulländat och det händer ofta att en webbplats inte fungerar som den ska. Om webbradion inte 
fungerade under ett par minuter skulle dock ingen reagera, i alla fall inte lika starkt som om 
det hade gällt den traditionella radion.  
 
Linné ser webbradion som det första av tre steg i radions digitalisering. Nästa steg är DAB 
och sista steget blir 3G. Han tror att FM-nätet kommer att läggas ner runt 2012, som en följd 
av införandet av DAB, och att alla nuvarande FM-kanaler då kommer att försvinna. För 
lyssnarna kommer digitaliseringen att bli ganska kostsam då man måste byta ut hushållets 
radioapparater. Linné tror att DAB och 3G kommer att driva på webbradiolyssnandet då det 
blir ett förhållandevis billigt och enkelt sätt att lyssna på radio. Han tror även att 3G-tekniken 
kommer att konkurrerar ut DAB eftersom de flesta av radiolyssnarna redan har en 
mobiltelefon.  
 
Linné tycker att framtiden för webbradion i Sverige ser mycket ljus ut. Han tror även att 
RUAB, som genomför lyssnarundersökningarna, nästa år kommer att börja mäta webbradio 
på samma sätt som vanlig FM-radio. För Mix Megapol kommer detta att innebära att man kan 
ta mer betalt av annonsörerna då man vet hur många som lyssnar på kanalen.  
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6.2.2 Innehållsanalys av Mix Megapols webbplats104 
 
 

 
 
 
Sidstruktur 
Sidan är uppbyggd med en teknik där man använder sig av ramar. Ramarna och deras innehåll 
finns hela tiden kvar oberoende av vart man klickar på sidan. Det är bara innehållet i 
mittenramen som byts ut när man klickar sig runt på länkarna. Man behöver inte skrolla för att 
kunna se all information på sidan. Nästan alla länkar på sidan är placerade i en huvudmeny 
vilken innehåller flera huvudkategorier som vardera har en rad underlänkar. För att visa var 
man befinner sig i strukturen markeras den aktiva länken med grönt. Det kommer aldrig upp 
nya fönster när man klickar sig runt, förutom när mediaspelaren behöver användas och när 
man klickar på en extern länk.  
 
Länkar 

• ”Programtablå”: Här kan man ta del av kanalens programtablå 
• ”Nöjesnyheter”: Här kan man läsa om en rad olika nyheter inom nöjesbranschen.  
• ”Artistbibliotek”: Information om de artister som spelas i kanalen. 
• ”Annonsera hos oss”: Information till eventuella annonsörer. 
• ”Våra stationer”: Här kan man via länkar läsa mer om de 12 lokala stationerna. 
• ”Radions fördelar”: Information om fördelarna med radio. 

                                                 
104 http://www.mixmegapol.com, 3 januari 2003. 
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• ”Lyssnarsiffror”: Uppgifter om kanalens lyssnarsiffror. 
• ”Om Mix Megapol”: Information om Mix Megapol. 
• ”FAQ”: Här kan man få svar på de vanligaste frågorna till kanalen.  
• ”Sitemap”: Här får man en överblick av webbplatsens struktur samt möjligheten att 

klicka sig vidare till en intressant sida. 
• ”Aktiviteter”: Information om aktuella händelser och aktiviteter som Mix Megapol 

anordnar. 
• ”In English”: Här har man möjlighet att se en begränsad engelskspråkig variant av 

webbplatsen.  
• ”Aktuell radioreklam”: Här finns länkar till de företags hemsidor som annonserar i 

kanalen för tillfället.  
• ”Platsguiden”: Här hittar man platsannonser. 
• ”Länkar”: Här hittar man länkar som leder vidare till olika företag i radiobranschen. 

 
Följande länkar är externa och leder utanför Mix Megapols webbplats. 
 

• ”DI.se”: Leder till Dagens Industris webbplats. 
• ”DN.se”: Leder till Dagens Nyheters webbplats. 
• ”Expressen.se”: Leder till Expressens webbplats. 
• ”Filmix.se”: Leder till Filmix webbplats. 

 
Interaktiva funktioner:  

• ”Maila Studion”: Här kan man via förinställd e-postklient skicka e-post direkt till 
studion. 

• ”Programledare”: Här kan man läsa mer om programledarna samt skicka e-post till 
dem.  

• ”Jesse och Loogna”: Genom att klicka här kan man lyssna på programrepriser och 
fylla i ett åsiktsformulär. 

• ”Önskelunchen”:  Här kan man via ett formulär önska låtar.  
• ”Traffic”: Här kan man läsa om trafikinformationsavdelningen samt e-posta ansvarig 

personal.  
• ”Mixbutiken”: Webbshop. 
• ”Kontakta företaget”: E-postmöjligheter. 
• ”Club Mix Megapol”: Här finns möjlighet att bli medlem i ett slags ”community”. 

Detta innebär att man bland annat kan chatta med programledare, få rabatt i 
webbshoppen, läsa nyhetsbrev, samt möjligheten att kunna påverka vilken musik som 
kommer att spelas i stationen.  

• ”Tävlingar”: Möjlighet att vara med i olika tävlingar. 
• ”Vädret”: Här kan man se vädret i olika delar av landet med hjälp av en sökmotor. 
• ”Webbtorget”: Här kan man bland annat annonsera och med hjälp av en sökmotor 

söka bland annonser. 
• ”Nokia”: Här kan man bland annat hämta hem loggos, ringsignaler samt få 

information om Nokia.  
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• ”Månadens film”: Här kan man tävla om en DVD.  
• ”Veckans CD”: Här kan man läsa om en utvald cd-skiva och även vinna denna genom 

att fylla i ett frågeformulär. 
 
Informationstexter  
Startsidan innehåller ingen ren informationstext.  
 
Fotografier, bilder och animationer 

• Animerat displayfönster där rullande text informerar om den låt som för tillfället. 
spelas i kanalen samt om nästföljande låt. 

• Animerad ruta med fotografier på några av programledarna. Animeringen består av att 
texten byts ut då och då. 

• Animerade reklambanners. 
• Animerade texter som bland annat blinkar och byter storlek.  
• Animerad logga som ändrar utseende när man för musen över den.  
• Den interaktiva funktionen ”Vädret” illustreras av en bild. 
• Bild på en högtalare.  
• Fotografier på de programledare som för närvarande sänder.  

 
Webbradio och webbradiotekniken: 

 

Den länk som direkt leder till webbradiosändningen heter ”Lyssna live”. När man klickar på 
denna öppnas ett nytt fönster som innehåller mediaspelaren, vilken automatiskt är Windows 
Media Player. Webbradiosändningen sätts igång automatiskt efter ett par sekunder. 
Mediaspelaren innehåller tre animerade displayfönster där bland annat rullande information 
om de olika låtarna visas. Man får även information om ljudkvalitén och antal lyssnade 
minuter. Med ett standardmodem (56 kilobits per sekund) fördröjs sändningen över Internet i 
32 sekunder jämfört med FM-sändningen.  



 38

6.3 Sammanfattning 
 
Sveriges Radio AB:s startsida är större och måste skrollas. Mix Megapols startsida är till 
skillnad från Sveriges Radio AB:s startsida, uppbyggd av ramar. Båda sidorna innehåller en 
rad olika interna länkar, även om de är betydligt fler på Sveriges Radio AB:s startsida, och 
Mix Megapol har även en del externa länkar. Medan det på Sveriges Radio AB:s startsida 
finns informationstexter och nyhetsartiklar, består Mix Megapols startsida till stor del av 
animationer, fotografier och bilder. Många av dessa inslag är reklamanknutna. På Sveriges 
Radio AB:s startsida återfanns inte en enda animation, men däremot bilder och fotografier.  
 
Båda sidorna innehåller en mängd olika interaktiva funktioner, men de är betydligt fler på 
Mix Megapols sida. Det finns gott om möjligheter att skicka e-post till olika avdelningar och 
personer på båda sidorna. Båda sidorna innehåller även en så kallad ”webbshop” där man som 
lyssnare kan beställa olika produkter. Olika slags sökmotorer finns också på båda sidorna. På 
Mix Megapols sida kan man dessutom delta i tävlingar och bli medlem i ett så kallat 
”community”.   
 
När det gäller själva webbradiofunktionen tillhandahåller båda radiokanalerna sina sändningar 
”live” på sina startsidor. På Sveriges Radio AB:s startsida har man dessutom tillgång till en 
rad olika repriser, så kallade ”on demand”-tjänster. Även på Mix Megapols webbplats finns 
det en ”on demand”-tjänst, men denna finns bara tillgänglig via en länk. 
 
Alla länkar och funktioner som innehåller webbradiosändningar kräver en mediaspelare. På 
Sveriges Radio AB:s startsida rekommenderas Real Player och på Mix Megapols startsida 
krävs Windows Media Player. ”Livesändningarna” fördröjs med 32 sekunder jämfört med 
FM-sändningen på båda sidorna, om man använder sig av ett standardmodem. Dessa tekniska 
aspekter har dock endast undersökts med PC och inte med Mac.  
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7 Analys och slutdiskussion 
 
Syfte med denna uppsats har varit att undersöka webbradioverksamheten i Sverige. I analysen 
applicerar vi teorierna på undersökningsresultatet och försöker att utifrån detta svara på våra 
frågeställningar. I denna del av uppsatsen ger vi också utrymme för egna tolkningar och 
slutsatser. För att underlätta läsningen repeterar vi vardera frågeställning innan den besvaras 
och diskuteras. 
 
Efter analysen följer slutdiskussionen där vi förmedlar tankar och idéer som faller utanför 
uppsatsens syfte eller som känns för våghalsiga att ha med i analysen.  
 
 
7.1 Analys 
 

1. Hur kan man utifrån olika teorier beskriva förhållandet mellan medierna radio, 
Internet och webbradio? 

 
Vi anser att webbradion har en rad egenskaper som gör den till en självklar del av gruppen 
”nya medier”. För det första baseras den på digital teknik då den distribueras via Internet. 
Waern på Sveriges Radio AB bekräftar dessutom att produktionen av radio håller på att bli 
allt mer digitaliserad. Kriteriet om plattformsoberoende uppfylls också då radiokanalernas 
sändningar både kan distribueras via FM-nätet och Internet. 
 
Mediet webbradio är en effekt av konvergensen mellan radion och Internet. Den nya 
medieformen är ett exempel på nätkonvergens i det avseendet att det analoga FM-nätet har 
sammanstrålat med det digitala Internet. Det är denna typ av konvergens som gör det möjligt 
för oss att lyssna på traditionell radio via Internet.  
 
Radion, Internet och webbradio är i sig själva exempel på informationstjänster eftersom de 
förmedlar ett visst innehåll till sina användare. Samtidigt innehåller radiokanalernas 
webbplatser både kommunikationstjänster och innehållstjänster. Ett exempel på 
kommunikationstjänster är möjligheten att skicka e-post till programledare och ansvariga. På 
Mix Megapols webbplats kan besökarna även ”chatta” med varandra. All den information 
som radiokanalerna har lagt ut på sina webbplatser är exempel på innehållstjänster. Det finns 
bland annat information om programmen, programledarna och nyheter. När 
kommunikationstjänsten e-post sammanstrålar med informationstjänsten radio blir det inte 
lika lätt att särskilja dem. E-postmeddelandet som vanligtvis förknippas med Internet blir 
plötsligt en del av radioutbudet när till exempel en programledare läser upp det i radion. 
Detsamma gäller även vise versa: ett radioprogram som traditionellt sett sänds via FM-nätet 
blir tillgängligt på Internet. På så vis är medierna radion, Internet och webbradion beroende av 
varandra, samtidigt som de ger varandra nya förutsättningar och möjligheter. 
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Marknadskonvergensen återspeglas i webbradion på så vis att Sveriges Radio AB och Mix 
Megapol, vilka traditionellt sett är renodlade radiokanaler, nu har gått över till 
mediemarknaden som finns tillgänglig på Internet. När det gäller apparatkonvergensen går 
den tydligt att urskilja i webbradions fall. Datorn går idag att använda som en radioapparat, 
om än med vissa skillnader. Apparatkonvergensen i det här fallet betyder dock inte att antalet 
typer av radioapparater har blivit färre. Idag kan man lyssna på radio via både traditionella 
radioapparater, Internet och nya digitala tekniker som till exempel DAB. Den största 
skillnaden, vilket enligt våra respondenter också är den största nackdelen, med webbradion är 
att den inte är mobil. Linné på Mix Megapol tror dock att den genom ny teknik kommer att 
kunna bli mobil i framtiden. 
 
Teorierna om konvergens och remediering har en hel del gemensamt. Båda begreppen handlar 
om att medier lånar egenskaper av varandra och är beroende av varandra. Konvergensen är 
synlig genom Internet som utgör en plattform för diverse medier, samtidigt som webbradion 
är en effekt av remedieringen mellan radion och Internet. Vi anser att Internets remediering av 
radion är respektfull i det avseendet att webbradiosändningarna är en perfekt återgivelse av 
FM-sändningarna. Samtidigt ser vi dock webbradion som en förbättrad version av den 
traditionella radion eftersom man som lyssnare på Internet har mycket större möjligheter och 
funktioner att välja bland.  
 
Internet är ett tydligt exempel på den hypermediala logiken. Våra innehållsanalyser visar att 
radiokanalernas webbplatser är ett tumult av diverse medieformer: bilder, fotografier, 
animationer, text och ljud. Den ultimata ambitionen för webbdesigners verkar vara att 
integrera och absorbera all annan media, och radion är en del av det hypermediala Internet. På 
Mix Megapols webbplats använder man sig av en mängd olika slags animationer för att skapa 
uppmärksamhet. Det är den hypermediala logiken som tillåter webbradiolyssnarna att till 
exempel se fotografier på programledarna och läsa information om de olika artisterna. På så 
vis kan radiokanalerna via Internet förmedla en klarare bild av verkligheten. Radion har alltså 
fått ett ansikte och blir på så vis mer personlig. 
 
När det gäller omedelbarhetens logik är det tydligt att båda radiokanalernas webbplatser 
innehåller inslag som ska ge användarna en känsla av att de befinner sig i en bekant miljö. Vi 
har hittat ett flertal exempel på detta. Bland annat har mediaspelarna start- stop- och 
pausknappar samt volymkontroll, vilket får oss användare att känna oss hemma i tekniken då 
de flesta äger en radioapparat med liknande funktioner. På så vis kan detta sägas vara 
remediering då det nya mediet webbradio lånar egenskaper från den traditionella 
radioapparaten. Ett annat exempel på detta är det displayfönster som återfinns på Mix 
Megapols webbplats. Vi tror också att fotografierna på olika programledare bidrar till att man 
som webbradiolyssnare inte tänker lika mycket på mediet, utan att man istället ser 
programledaren framför sig när man hör rösten. Detta är en egenskap som den traditionella 
radion saknar.  
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2. Påverkar webbradion den FM-sända radions innehåll? 
 
Enligt teorierna om konvergens och remediering ändrar de traditionella medierna såväl form 
som innehåll när nya medier introduceras. Att den traditionella radions form har förändrats är 
tydligt då man nu kan höra FM-sändningarna via Internet. Enligt respondenterna har dock inte 
radions innehåll påverkats i något avseende i och med webbradion (detta gäller inte 
kanalernas speciella önskeprogram). Vi anser dock att i alla fall e-post påverkar innehållet 
varje gång ett meddelande läses upp i radion. Medlemmarna i ”Club Mix Megapol” sägs även 
ha möjligheten att påverka kanalens innehåll via webbsidan. Detta verkar dock inte stämma 
överens med respondenternas svar. 
 
Båda radiokanalernas webbsändningar fördröjs jämfört med FM-sändningarna. Även om 
fördröjningen inte är speciellt stor borde även detta faktum påverka innehållet. I till exempel 
tävlingar blir tidsfördröjningen en nackdel för webbradiolyssnarna om det gäller att ringa in så 
snabbt som möjligt.  
 

3. Uppmuntrar webbplatserna som tillhandahåller webbradio lyssnarna till interaktivitet? 
 
Något som kännetecknar ”nya medier” är att de kräver och uppmuntrar till mer interaktivitet 
än de traditionella medierna. Resultatet av innehållsanalysen bekräftar att webbradion även 
uppfyller detta kriterium. Först och främst innehåller webbplatserna en rad klickbara länkar 
via vilka användarna kan påverka den information som visas på skärmen. Interaktivitet skapas 
också i och med att lyssnarna aktivt kan välja vad de vill lyssna på genom ”on demand”-
tjänsterna. Både på Mix Megapols och på Sveriges Radio AB:s webbplats kan lyssnarna ta del 
av repriser, även om denna tjänst är väldigt begränsad i Mix Megapols fall. Repriserna skapar 
bland lyssnarna ett oberoende av tid som inte existerar i den traditionella radion.  
Tävlingar, sökfunktioner, ”communities”, webbshops och e-postfunktioner är andra 
interaktiva funktioner som återfinns på de två webbplatserna. Webbplatsernas interaktiva 
egenskaper innebär också att lyssnarna kan klicka sig fram till fotografier och information om 
programledaren som de för tillfället lyssnar på. På Mix Megapols webbplats kan man 
dessutom läsa om de olika artisterna samtidigt som man lyssnar på deras musik.  
 
Dessa funktioner går att utnyttja både samtidigt som man lyssnar på webbradion och helt 
fristående från webbradion.  
 
 

4. Går det att urskilja några skillnader mellan en kommersiell radiokanal och en public 
service-kanal när det gäller webbradioutvecklingen i Sverige?  

 
Vi anser att det går att urskilja en rad skillnader mellan de två undersökta radiokanalerna. Till 
att börja med skiljer sig kanalernas anledning till att börja sända webbradio åt. Enligt Waern 
såg Sveriges Radio AB Internet som ett nytt distributionssätt, och syftet var att nå ut till flera 
lyssnare. Hon menar att man var helt säkra på att webbradion skulle uppskattas av lyssnarna. 
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Rybrink säger att webbradion också var en slags ersättare för DAB-tekniken, som inte riktigt 
hade uppfyllt deras förhoppningar. På Mix Megapol var man däremot mer reserverade och 
skeptiska. Deras anledning till att börja sända webbradio verkar ha varit av ren nyfikenhet, 
och de blev därför överraskade när de märkte vilken framgång den nya tekniken fick. Med 
tanke på de höga produktionskostnader som nämns i intervjuerna tycker vi dock att detta låter 
lite märkligt. Varför skulle en kommersiell radiostation, som är oerhört beroende av de 
ekonomiska aspekterna, lägga ner en massa pengar på ett projekt som de inte tror på? Vi tror 
att de två undersökta kanalerna började med webbradio för att följa med i den digitala 
utvecklingen, trots att ingen av respondenterna säger detta rakt ut. Om så är fallet är 
webbradion ett exempel på hur de traditionella medierna ändrar form för att stå emot 
konkurrensen från nyare media, vilket teorierna om både konvergens och remediering hävdar. 
Att sända webbradio är enligt respondenterna mycket dyrare än att sända traditionell radio. 
Eftersom Sveriges Radio AB finansieras av allmänna medel drar vi dock slutsatsen att de inte 
är speciellt beroende av dessa ekonomiska aspekter. För Mix Megapols del handlar det 
däremot om att de inte kan finansiera webbradion med annonsintäkter då inga mätningar görs 
av webbradiolyssnandet. Linné säger dock att detta i framtiden kommer att ändras och på så 
vis kommer Mix Megapols kostnader för webbradiosändningarna att uppvägas av ökade 
annonsintäkter. 
 
Sveriges Radio AB har förutom de vanliga sändningarna startat en ren webbradiokanal, P3 
Star. I detta avseende skiljer sig kanalerna åt då Mix Megapol endast distribuerar sina vanliga 
FM-sändningar över Internet. På så vis skulle man kunna säga att Sveriges Radio AB utnyttjar 
Internets möjligheter bättre än Mix Megapol. En anledning till detta tror vi är Sveriges Radio 
AB:s strävan efter att uppfylla public service-uppdraget – att tillgodose så många smaker och 
intressen som möjligt. Därför måste de söka nya vägar då det traditionella FM-nätet nu är 
fullt. För Mix Megapols del är detta inte lika intressant eftersom de har en specifik målgrupp, 
och därför endast behöver en kanal och ett innehåll. 
 
När det gäller webbradions roll i framtiden har de två radiokanalerna delade meningar. På 
Sveriges Radio AB verkar man inte tro på något större genomslag för webbradion. Både 
Waern och Rybrink ser webbradion enbart som ett komplement till FM-radion och DAB. Den 
största anledningen till att de ser så skeptiskt på webbradions framtid är att dess möjlighet att 
bli mobil är liten. På Mix Megapol ser man mer positivt på webbradions möjligheter i 
framtiden. De tror att mediet genom ny digital teknik kommer att kunna bli mobil, och att den 
på så vis kommer att få en stark ställning som medium.  
 
Även i fråga om kanalernas webbplatser går det att urskilja en hel del skillnader. Båda 
webbplatserna är relativt omfattande, men Mix Megapol verkar ha valt att placera de flesta av 
länkarna inom webbplatsstrukturen redan på startsidan. På Sveriges Radio AB:s webbplats 
måste man däremot ofta ta sig vidare i strukturen för att hitta nya länkar. Detta är anledningen 
till att Mix Megapols webbplats i redovisningen av innehållsanalysen verkar mycket mer 
omfattande. Egentligen är det dock Sveriges Radio AB:s webbplats som är den mest 
omfattande, och vi tror att det är därför som de har valt att sprida ut länkarna. Mix Megapols 
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webbplats har även en del externa länkar till skillnad från Sveriges Radio AB. Dessa externa 
länkar verkar vara en följd av Mix Megapols kommersiella intressen och samarbeten. 
 
Ytterligare en skillnad är att Sveriges Radio AB väljer att lägga ut mer information redan på 
startsidan, medan Mix Megapols startsida mest innehåller rubriker, reklam och animationer.  
På Sveriges Radio AB:s startsida finns det inga animationer utan de använder sig i stället av 
mer informationstext. Vi tror att de har undvikit animationer för att ge ett mer seriöst intryck, 
vilket de också lyckas med enligt oss. En annan anledning till att det inte finns några 
animationer på Sveriges Radio AB:s webbplats skulle kunna vara att de ser sin ställning som 
ganska ohotat, medan Mix Megapol måste tävla mot en rad liknande radiokanaler om 
webbradiolyssnarnas uppmärksamhet.  
 
På Sveriges Radio AB:s webbplats har man dessutom tillgång till fler ”on demand”-tjänster, 
vilket borde beror på att Mix Megapol inte har program i samma avseende. Större delen av 
Mix Megapols innehåll består av ren musik.  
 
De två kanalernas webbradiotjänster kräver olika mediaspelare, vilket dock inte ger några 
skillnader i tidsfördröjnig. Förutom att Mix Megapols mediaspelare startar automatiskt medan 
Sveriges Radio AB:s måste sättas igång med ett extra klick på musen, skiljer sig inte de två 
webbradiofunktionerna åt. 
 
 
 

7.2  Slutdiskussion 
 
Det finns mycket som man kan spekulera kring när det gäller de resultat som undersökningen 
har gett. Ett intressant svar från intervjun med Linné är att även om Mix Megapol får en 
miljon e-postmeddelanden angående en låt, påverkar detta inte utbudet. Kanalen spelar aldrig 
en låt som inte har godkänts i en lyssnarundersökning. Vi tror att detta beror på att Mix 
Megapol är en kommersiell kanal och därför är oerhört beroende av nöjda lyssnare. Nöjda 
lyssnare ger nöjda annonsörer, och därför tar Mix Megapol den säkra vägen före den osäkra.  
 
Överlag är det väldigt intressant att respondenterna inte ser att Internets egenskaper har 
påverkat kanalernas innehåll. Mix Megapol uppmanar till exempel sina lyssnare att gå in på 
webbplatsen för att delta i tävlingar och önska låtar. Man är aldrig sen att utnyttja fördelarna 
med de interaktiva funktioner som Internet har att erbjuda. Trots detta verkar det inte som att 
kanalen erkänner Internet som en viktig del av kanalens form och innehåll – man ser endast 
Internet som ett nytt distributionssätt. Här kan man därför tala om en slags respektfull 
remediering där radiokanalen helst vill fortsätta att framstå som en vanlig radiokanal.  
 
Man kan också tala om en paradox när det gäller den hypermediala logiken på webbplatserna. 
Även om lyssnarna via Internet har tillgång till en multiplicerad och ultimal upplevelse av 
radiosändningarna, gör tidsfördröjningen att de hamnar lite i skymundan jämfört med FM-
radiolyssnarna. I exempelvis sportsammanhang får webbradiolyssnarna  ta del av målresultat 
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med en halv minuts fördröjning, vilket leder till att han eller hon jublar för sent. På så vis 
bidrar Internets moderna teknik till att webbradiolyssnaren blir en aning omodern. 
 
I de personliga intervjuerna framgick det tydligt att man på radiokanalerna tror att den vanliga 
FM-radion så småningom kommer att försvinna, men på Mix Megapol tror man att detta 
kommer att ske mycket tidigare än på Sveriges Radio AB. Vad FM-radion kommer att 
ersättas med är det däremot delade meningar om. Både Waern och Rybrink från Sveriges 
Radio AB tror att DAB är framtidens radioteknik, medan Linné på Mix Megapol tror att 3G-
tekniken så småningom kommer att konkurrera ut DAB. Med detta i åtanke skulle det ha varit 
intressant att undersöka andra digitala tekniker utöver webbradion. Här följer några andra 
tänkbara intressant uppsatsämnen: 
 

• Renodlade webbradiokanalers verksamhet. En undersökning av de radiokanaler som 
endast sänder över Internet. Det skulle framför allt vara intressant att se hur innehållet 
i dessa kanaler skiljer sig från övriga kanaler. En undersökning av dessa kanalers 
eventuella webbplatser skulle också vara intressant. 

• Hur ser tillverkarna av digital teknologi på radions framtid? En mer grundlig 
undersökning av all ny radioteknologi med utgångspunkt i vad tillverkarna tror om 
framtiden. 

• Innehållsanalyser av olika radiokanalers program för att se hur mycket av innehållet 
som är Internetrelaterat. Med tanke på att respondenterna i denna uppsats inte anser 
att innehållet har förändrats på grund av webbradion, skulle det vara intressant att 
undersöka detta lite närmare. Hur ofta nämns det till exempel något om e-post och 
kanalens webbplats i FM-sändningarna? 

• Enkätundersökningar angående radiolyssnarnas användarvanor och åsikter om 
webbradion. Eftersom vi i denna uppsats inte tar upp något om lyssnarnas preferenser 
och vanor, skulle detta vara intressant att undersöka. Hur använder de sig av 
webbplatserna som tillhandahåller webbradio, och hur mycket lyssnar de på 
webbradio jämfört med FM-radio?  
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Bilaga 1:  Intervjufrågor 
 
 
Frågor till programledare: 
 

1. Namn?  
2. Yrke? 
3. Hur länge har du arbetat här? 
4. Arbetsuppgifter? 
5. Hur tänkte du när du fick reda på att ni skulle börja sända över Internet?  
6. Förändrades ditt arbetssätt på något vis när ni började sända webbradio? 
7. Om ja, var dessa förändringar positiva eller negativa enligt dig? 
8. Brukar du någon gång tänka på att du faktiskt sänder både i radio och på Internet?  
9. Märker du några förändringar i programinnehållet? (typ/mängd av musik och reklam) 
10. Märker du av några förändringar när det gäller sändningstekniken? 
11. Allmänt, tycker du att införandet av webbradio har varit positivt eller negativt? 
12. Hur tror du framtiden ser ut när det gäller webbradion? 

 
Frågor till ansvariga: 
 

1. Namn?  
2. Yrke?  
3. Hur länge har du arbetat här?  
4. Arbetsuppgifter? 
5. Vad var kanalens tanken med att börja sända webbradio?  
6. Hade ni några speciella förhoppningar? 
7. Har er målgrupp förändrats sedan ni började med webbradio? 
8. Har kanalens innehåll förändrats? 
9. Har sändningstekniken påverkats? 
10. Har lyssnarsiffrorna påverkats? 
11. Har webbplatsen förändrat lyssnarnas möjligheter att påverka kanalens innehåll? 
13. Allmänt, tycker du att införandet av webbradio har varit positivt eller negativt? 
14. Hur tror du framtiden ser ut när det gäller webbradion? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


