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Radioakedemin presenterar: 
Radiodagen 23 september i Stockholm 
 
Program 

Vart är svensk radio på väg?  
Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth samt Mats Svegfors, Erik 
Fichtelius, Christer Modig och Staffan Rosell 
Nya villkor kommer att gälla för såväl public service som för privatradion från 2010. 
Vad innebär de nya villkoren? Hur ska svensk radio utvecklas? Kulturminister Lena 
Adelsohn-Liljeroth inleder. Efterföljande diskussion med radiocheferna Mats Svegfors, 
Sveriges Radio, Erik Fichtelius, UR, Christer Modig, MTG Radio och Staffan Rosell, 
SBS Radio. 
 
Mobcasting the news: Crowdsourcing and journalism  
Andy Carvin, NPR, USA 
Vanliga människors möjligheter att publicera sig på Internet och sociala medier 
förändrar villkoren för journalistiken när ögonvittnesskildringar och nyheter publiceras 
på tusentals platser samtidigt i en hisnande hastighet, nu senast i Iran. Andy Carvin, 
strategiansvarig för sociala medier vid National Public Radio, den amerikanska public 
serviceradion, ger exempel på hur NPR i USA använt sig av sociala medier, som 
Twitter och YouTube, vid stora internationella nyhetshändelser, från naturkatastrofer 
till politik. 

 
The art of developing creative talent  
Tracy Johnson, USA 
Hur utvecklar man sin kreativitet i radio?  Tracy Johnson, San Diego, USA, f d chef för 
bl a Jack FM och KFMB i San Diego och utsedd till ”Best Programmer in America” av 
branschen, numera konsult och chef för Mass 2 One Media. Han har skrivit boken 
Morning Radio, som kommer i uppdaterad utgåva i höst. ”Tracy will focus on ways to 
understand the audience, entertain them through the ability to tell stories and by 
targeting the entertainment toward many different emotions. It will include practical 
and useful steps to encourage, coach and motivate talent”.  

 
Musikens roll i radio 
Laila Bagge, Joakim Jansson och radions musikchefer 
Ipod, nedladdning och personaliserade musiksajter – vad innebär den förändrade 
musikkonsumtionen för musikens roll i radio? Och för radions roll för musiken? 
Inledare: Laila Bagge, låtskrivare, manager, talangscout och medlem av svenska 
Idoljuryn, samt Joakim Jansson, medieentreprenör. I en efterföljande diskussion om de 
förändrade relationerna mellan artister, musikförlag, radiostationer och 
musikkonsumenter deltar radions musikchefer och musikläggare; Pia Kalischer och 
Jonas Westman, Sveriges Radio, Robert Sehlberg, MTG Radio och Daillou Axelsson, 
SBS Radio.  

 
 
 



Morning shows – the secrets to success  
Gareth Roberts, BBC och Nik Goodman, Radio 100FM 
Nik Goodman och Gareth Roberts analyserar och ger exempel på vad som gör ett 
morgonprogram framgångsrikt hos lyssnarna, med många ljudlklipp från brittisk 
morgonradio. Nik Goodman har arbetat på flera stora brittiska radiostationer och är 
numera är programchef för Radio 100 FM i Danmark. Gareth Roberts har varit 
producent för den framgångsrika Johnny Vaughans morgonshow på Capitol i London. 
Numera är han assistant editor för BBC London 94.1, vilket innebär att han är ansvarig 
för stationens nyheter och program och coachar BBC-profiler som Tony Blackburn och 
Vanessa Feltz - den senare i år utsedd till bästa brittiska talk show host. 

 
Manifesto of the over communicated world 
Nick Michaels, USA 
“The audience is us, not them”. Nick Michaels, kommunikationskonsult, tar sin 
utgångspunkt i den identitetskris som radion står inför i USA och fördjupar sig i hur 
man bäst kommunicerar för att nå fram till sin publik. Nick Michaels gör 
radioprogrammet ”The Deep End with Nick Michaels” som sänds över 60 stationer i 
USA och Canada, är copywriter och känd röst från radio och TV-reklam på bl.a. CNN 
och som berättare i dokumentärer på National Geographic. Han har också arbetat med 
station imaging för radiostationer i Los Angeles, Chicago och San Francisco. 
Seminariet presenteras i samarbete med Teracom. 
 
Norsk succé: Et smitsomt radioprogram!  
 Kari Slaatsveen och Espen Omdahl, Norge 
Kari Slaatsveen, norsk ståuppare och en av Norges mest kända och prisbelönta 
programledare på NRK P3 och P1, samt producenten Espen Omdahl. Hur utvecklar 
man relationen till sin publik?  Kan smalt bli brett? De presenterar sitt program 
”Kveldsmat” i NRK P1, som blivit en publiksuccé och en ”smitsom folkesykdom”. 
Kari och Espen berättar om förhållandet till lyssnarna, som alltid har stort utrymme i 
Karis program. ”Hva gjør vi for lytterne og hva gjør de med oss? Hva slags radio blir 
dette? Vi produserer et til tider absurd radiounivers som kan oppfattes smalt, men som 
ikke viser seg å være det. Vi velger musikken selv og har nesten alltid gjort det. Dette 
vil vi også snakke om.” 

 
Passion för radio  
Kerstin Brunnberg, Johan Berggren, Antonina Kobylinski 
Ett samtal om en kärleksrelation. Vad är bra radio? När uppstår magi? Hur ska radion 
klara framtida utmaningar? Medverkande: Antonina Kobylinksi, programledare Bandit 
Göteborg, Johan Berggren, Ordfront magasin och tidigare radiokrönikör samt Kerstin 
Brunnberg, gästprofessor i journalistik, f.d. VD Sveriges Radio. 

 
New Radio – new platforms, new revenue, new listeners 
James Cridland och Nick Piggott, Storbritannien 
Hur kan ny teknik och sociala medier som Facebook bidra till att din station låter 
bättre? Hur kan radio och Internet samverka för att göra radion ännu mer attraktiv? Hur 
kan nya medieplattformar ge nya inkomster? Mediafuturisterna James Cridland, 
(MediaUK, tidigare BBC) och Nick Piggott, (Global Radio) gör en spaning om sociala 
medier, internetradio och digitalradio och vad som finns ”runt hörnet” i Storbritannien 
och världen i övrigt. 

 



”Det började med Olof Palme”   
Fredrik Johnsson och Kristofer Hansson 
P3 Dokumentär har tagit radions dokumentära berättartradition till en ny, ung publik. 
Frilansjournalisterna Fredrik Johnsson och Kristofer Hansson, som startade 
programmet 2005, delar med sig av sina erfarenheter och berättar om hur de det började 
och hur de bygger upp ett program.  

 
Branding: From Virgin to Absolute 
Adam Bowie, Storbritannien 
Rebranding case study: Virgin Radio var en av Storbritanniens mest framgångsrika 
radiostationer när nya ägare tog över förra året. Men stationen måste byta namn – från 
ett av världens starkaste varumärken – Virgin – till något helt nytt – Absolute Radio. 
Adam Bowie, strategichef vid Absolute Radio berättar hur stationen lyckades engagera 
lyssnarna och ta dem på en resa från Virgin till Absolute. Svenska Absolut vodka gillar 
dock inte radiostationens nya namn. 

 
Hur förnyar vi nyheterna i radio?   
Betina Bendix, Danmark 
Betina Bendix, chef för radionyheterna på Danmarks Radio, berättar historien bakom 
förnyelsen av nyhetsarbetet på DR och en del ganska drastiska förändringar i 
nyhetsformaten i radio. Efter att ha analyserat nyhetslyssnandet ut i olika grupper har 
man anpassat formaten. I en av radiokanalerna har man nu helt flexibel längd på 
nyheterna hela dagen – beroende på nyhetsflödet. Robert Frisk, SR berättar om hur 
man arbetar på P3Nyheter och ”Mina nyheter”, samt Henrik Funke, chef för 
radionyheterna på TV4 om hur TV4 ser på sina radionyheter, som sänds i privatradion.    

 
Konsten att berätta en historia  
Augustin Erba 
Kedja fast dina lyssnare med ord - lär dig hitta till din inre röst och undvika de 
vanligaste fällorna i berättande. En experimentell workshop med Augustin Erba, 
författare, journalist och radioproducent, numera programutvecklare på Sveriges Radio.  

 
Creative sound production: Party in the park  
James Stodd, Storbritannnien   
James Stodd är mångfaldigt prisbelönt brittisk creative audio producer. Han har jobbat 
för såväl BBC som kommersiell radio i Storbritannien och är sedan tre år Head of 
station sound vid Capitol Radio i London. James presenterar ettcase: “Party in the Park 
& other trends within jungles/musical branding/artist branding”. I sin presentation 
berättar James om hur han arbetade med kampanjen Party in the park för Capitol Radio 
och spelar upp många ljudexempel. 

 
How to create emotional, powerful moments on the air  
Tracy Johnson, USA 
En exklusiv workshop för programledare med Tracy Johnson, San Diego, USA, 
välkänd radiokonsult och tidigare chef för KFMB i San Diego och Jack FM, utsedd till 
”Best Programmer in America” av branschen, författare till boken ”Morning Radio”. 
”Tracy will focus on the ability to create entertainment that appeals to listener, rather 
than creating content that is more interesting only to the host”.  Begränsat antal plaster 
(30). Föranmälan krävs för att delta i detta seminarium. 



 

Radion, mobilen och nya mediebeteenden  
Mikael Eriksson-Björling, Ericsson Consumer Labs 
Konsumtion och medier 1: Den tekniska utvecklingen har gett oss nya verktyg som 
formar våra liv. Vi skapar nya beteenden och normer. Mikael Eriksson-Björling, expert 
på konsumentbeteenden, Ericsson Consumer Labs berättar om förändrade 
kommunikations- och mediebeteenden.  

 
TRU: ungas attityder och medier  
Hillary Parnfors, TNS-SIFO  
Konsumtion och medier 2: Vad särskiljer svenska, nordiska och globala teens när det 
gäller konsumtion, medier och livet? Hillary Parnfors, projektledare på TNS-SIFO 
presenterar insikter baserade på den globala studien ”TRU – Teenage research limited” 
om 12-19-åringar.    
Seminariet presenteras i samarbete med TNS-SIFO. 

 
Mind Branding  
Tomas Bacoccoli 
Tomas Bacoccoli, försäljningsdirektör på MTG och VD för RAB om hur du på ett 
långsiktigt sätt planterar ditt varumärke i människors medvetande, oavsett medium, 
men med fokus på ljud. MindBranding tar hänsyn till trender och är därför ett levande 
seminarium som ständigt förändras.  

 
”Soundtrack of your life” - vanliga människors 
berättelser  
Lisa Syrén, Sofia Kottorp och Andreas Miller   
Två lokala programprojekt i Kronoberg och Uppland har tagit nya grepp för att finna 
och lyfta fram vanliga människornas berättelser i radio. Sofia Kottorp och Andreas 
Miller  SR Uppland berättar om projektet ”Soundtrack of your life”, som inte bara blev 
radio utan också en teaterföreställning samt Lisa Syrén om SR Kronobergs projekt 
”Kronoberg berättar”.  

 
”De nominerade är… vem vinner?”  
Åsa Paborn, Cecilia Boström, Dan Granlund och Christer Modig 
Inför kvällens Radiogala lyssnar vi till ett urval av de nominerade i Stora Radioprisets 
tio priskategorier. Christer Jungeryd, ordförande i Radioakademin, presenterar och 
programchefer från public service och kommersiell radio kommenterar: Åsa Paborn, 
Mix Megapol, Christer Modig, MTG, Dan Granlund, SR P4 och Cecilia Bodström, SR 
P1.  
 
 
 
 
 


