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SAMMANFATTNING
Ägarförhållandena inom lokalradion är ytterst komplexa. Ägande i flera led,
korsägande, överlåtelser och andra bolagsförändringar gör att det är svårt att få en
klar överblick. SBS, MTG och NRJ är tre av totalt fem dominerande ägargrupper inom
lokalradion. Övriga två ägargrupper är tidningsbranschen och en grupp bestående
av privatpersoner, föreningar och företag. Grupperna SBS och NRJ består av färre
inblandade aktörer och ett mer direkt ägande i jämförelse med ägarnätverket MTG där
antalet inblandade bolag är fler.
Annonsförsäljningen är en av hörnstenarna inom den kommersiella lokalradion.
Både MTG och SBS har en betydligt större andel av sin personal som arbetar inom
annonsförsäljning än inom verksamhetsområdet programproduktion. Det torde
kunna förklaras av att produktionen i mycket stor utsträckning sker centralt och att en
stor del av programutbudet dessutom samsänds i flera sändningsområden. Trots en
i stora delar resurssnål programproduktion, är inte de ekonomiska förhållandena för
den kommersiella lokalradion särskilt goda.
Inom MTG och SBS – som tillsammans står för 95 procent av lokalradiomarknaden
– sker samarbete i programnätverk. Utbudet i programnätverkens sändningar är så
gott som uteslutande producerat i Stockholm. Det innebär att var än RIX FMlyssnarna eller Mix Megapol-lyssnarna befinner sig i landet, är det stockholmssändningarna publiken nås av. De stationer inom MTG och SBS som inte är del av
programnätverken sänder dessutom bara till stockholmarna. I övrigt är det endast
fyra av de fem aktörerna som står utanför nätverken som har ett programutbud som
inte är producerat för eller i Stockholm.
Programnätverk med samsänt programmaterial är en del av de stora aktörernas
affärskoncept. Konceptet svarar dock inte särskilt väl mot tanken att lokalradion ska
gynna mångfald och yttrandefrihet och ha en stark lokal förankring. Lokalradio är i
hög grad stockholmsradio.
För gamla tillståndshavare med höga koncessionsavgifter gäller låga krav på sändningarnas innehåll. Kravet på eget material kan enkelt uppfyllas genom automatiserade sändningar nattetid. Mycket högre krav på eget och lokalt material ställs på
dem som fått tillstånd enligt de nya reglerna. Det kan dock konstateras att flertalet
av dessa tillståndshavare enligt Granskningsnämndens bedömning inte lever upp
till kraven, som för övrigt helt bygger på åtaganden som de själva har gjort. De nya
tillstånden med de låga koncessionsavgifterna var tänkta att garantera lyssnarna en
radio med lokal anknytning. Den stora mängden samsändningar, i långa stycken musiksändningar utan redaktionellt innehåll, och avsaknaden av tillräcklig mängd lokala
inslag ger sammantaget en bild av en inte särskilt lokal lokalradio.
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1 Undersökningen
Granskningsnämnden för radio och TV publicerar årligen rapporter om programverksamheten i Sverige. Den här rapporten är ett led i nämndens arbete med att följa hur
innehållet i radio och TV utvecklar sig på olika sätt. Den utgör en kartläggning av den
kommersiella lokalradion till och med år 2007. Särskild fokus ligger på åren 20012007 då tillstånd enligt både gamla och nya regler har funnits parallellt.
Syftet med undersökningen är att få en samlad bild av lokalradion. Studien är tänkt att
ge svar på
• vilka aktörerna är inom lokalradiobranschen,
• hur de själva beskriver sin verksamhet och ser på lokalradions framtid,
• vad lyssnarna nås av,
• vilka krav som ställs på sändningarna och
• i vilken mån regelverket följs.
Uppgifter om ägarförhållanden har hämtats från Radio- och TV-verkets register över
tillståndshavare. Information om i vilken omfattning tillståndshavarna lever upp till
gällande regler har sammanställts efter en genomgång av Granskningsnämndens
beslut. De beskrivningar som lämnas om hur aktörerna ser på sin verksamhet
bygger på svar som inhämtats via en enkät som skickades ut till samtliga tillståndshavare under hösten 2007. Svar har kommit in för samtliga lokalradiostationer. Enkäten
har i stor utsträckning besvarats nätverksvis.
Samtliga 89 innevarande sändningstillstånd löper ut den 31 december 2008. En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att föreslå vilka villkor som bör gälla för
den kommersiella radion i framtiden. Uppdraget omfattar bland annat frågor om krav
på sändning av eget material och program med lokal anknytning, sponsring,
koncessionsavgift och tillståndsgivning. Uppdraget ska redovisas senast den 30
september 2008. I delbetänkandet Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio (SOU 2007:110) föreslår utredaren att de befintliga tillstånden att sända
lokalradio förlängs ett år i avvaktan på att ett nytt regelverk träder i kraft den 1 januari
2010.
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2 BAKGRUND
De första svenska radiosändningarna skedde under tidigt 1920-tal. Sändningarna
bekostades i många fall av affärs- och tidningsföretag vilket lyssnarna upplystes om
genom att företagets namn nämndes vid sändningens början och slut. Verksamheten
var således baserad på vad som i dag skulle betraktas som någon form av sponsring.
Bland de regelbundet återkommande företagssponsorerna fanns dagstidningar och
konfektionsföretag. Samarbeten om programproduktion skedde även med institutioner som Operan och Svensk Filmindustri. Innehållet i sändningarna var brett och bestod bland annat av föredrag, konserter och diskussionsprogram. För utsändningarna
stod både statliga Telegrafstyrelsens sändare och privatägda sändare. I en utredning
av Telegrafstyrelsen 1924 lämnades förslag om att radion borde regleras av staten och
att särskilda sändningstillstånd skulle innehas av ett enda bolag. Valet av företag föll
på AB Radiotjänst, som samägdes av en rad tidningsintressenter, och den 1 januari
1925 skedde de första sändningarna. Regeringen slog i villkoren för en nationell radio
fast att radiosändningarna skulle finansieras med licensmedel, och att reklam skulle
vara förbjuden i radion.
År 1992, strax efter det att markbunden kommersiell TV blivit tillåten i Sverige, lade
den borgerliga regeringen fram en proposition om privat kommersiell lokalradio. Stor
vikt lades vid behovet av en fri kommersiell marknad som skulle konkurrera med Sveriges Radio. Närradion, som infördes permanent 1982, hade lett till en ökad mångfald
i radion. Denna mångfald begränsades dock av att det enbart var ideella föreningar
som fick tillstånd att sända närradio. Genom den kommersiella lokalradion skulle
mångfalden i etern öka och utgöra en konkurrensfaktor. De regler som specificerades i
propositionen handlade bland annat om hur ägarkoncentration skulle förhindras. Risken för ägarkoncentration ansågs stor i och med det begränsade frekvensutrymmet.
Exempelvis kunde ingen få mer än ett sändningstillstånd och vissa dagstidningsföretag och radio- och TV-företag kunde inte alls få något tillstånd. Reglerna syftade till
att slå vakt om programverksamhetens självständighet och lokala karaktär. Det skulle
inte heller vara möjligt att använda en lokalradiostation till att enbart sända ut centralt producerat programmaterial. Detta ansågs dock bli för svårt att reglera och det
bestämdes i stället att en regel skulle införas om att en viss andel av sändningstiden
per dygn skulle bestå av program som framställts särskilt för den egna verksamheten.
Reglerna infördes i lokalradiolagen (1993:120) som trädde i kraft den 1 april 1993.
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2.1

Auktionsförfarandet 1993-2001

När det 1993 blev tillåtet att sända kommersiell lokalradio infördes ett ansökningssystem där sökandena – om det fanns flera sökande till ett tillstånd – kallades till
auktion. Tillstånden auktionerades sedan ut till högstbjudande. Auktionsförfarandet
kom att omfatta fem offentliga auktioner mellan åren 1993-1995 och vid dessa meddelades sammanlagt 92 tillstånd. Sändningsområdena som auktionerades ut byggde på
länsindelningen, i radiosammanhang kallade P4-områden, och varje tillståndsperiod
var åtta år. En aktör fick inte inneha mer än ett tillstånd. Förfarandet sköttes från början av Styrelsen för lokalradiotillstånd och senare av Radio- och TV-verket.
Den som fick tillstånd skulle betala en årlig avgift på minst 20 000 kronor. Budgivningen vid auktionerna avsåg det högsta belopp som sökandena var villiga att betala
i årsavgift. På grund av de många intressenterna och de förhållandevis få tillstånden
trissades buden i vissa områden upp till miljonbelopp. Allra högst blev avgifterna i
storstadsregionerna.
Tillstånden förenades med krav på att minst åtta timmars sändning per dygn skulle
vara framställt särskilt för den egna verksamheten. Tanken med bestämmelsen var att
den skulle förhindra en utveckling av nationell radio i konkurrens med Sveriges Radio.
Under 1994 ansågs det från politiskt håll att den mångfald och lokala förankring som
regelverket skulle stärka inte hade uppnåtts. Det förhållandet att lokalradion dominerades av ett fåtal ägarnätverk oroade också. I syfte att motverka den pågående utvecklingen med nätverksdominans infördes i november 1995 den så kallade stopplagen
som förbjöd utlysandet av nya tillstånd. Stopplagen förlängdes i olika omgångar fram
till den 1 juli 2001. Då infördes nya regler för den kommersiella lokalradion i radiooch TV-lagen (1996:844) samtidigt som lokalradiolagen upphörde att gälla. Regeln för
sändningarnas innehåll om minst åtta timmars egenproducerad sändning per dygn
gäller dock fortfarande för stationer som fick tillstånd före den 1 juli 2001.
I december 2000 beslöt Radio- och TV-verket att förlänga sändningstillstånden för de
dåvarande tillståndsinnehavarna till och med den 31 december 2008. Koncessionsavgifterna för dessa låg år 2007 på mellan 60 800 kr och 3 711 200 kr. Sammanlagt
skulle de betala drygt 127 miljoner kr.
Vid årsskiftet fanns följande 81 lokalradiotillstånd enligt de gamla reglerna (tabell 1).
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Tabell 1
Sändningsområde

Tillstånd

Sändningsbeteckning

Tillståndshavare

Stockholms län
Stockholm

AB 01:01

Svenska Favoriter *

Z-Radio 101,9 HB

Stockholm

AB 01:02

Mix Megapol 104,3 Stockholm

Mix Megapol.se AB

Stockholm

AB 01:03

Lugna favoriter 104,7 Stockholm

Lugna Favoriter 104,7 i Stockholm HB

Stockholm

AB 01:04

NRJ Stockholm 105,1

RBS Broadcasting AB

Stockholm

AB 01:05

105,5 RIX FM Stockholm

Kimtevill HB

Stockholm

AB 01:06

The Voice 105,9 Stockholm

Radio City AB

Stockholm

AB 01:07

Bandit Rock 106,3

Power i Stockholm HB

Stockholm

AB 01:08

106,7 Rockklassiker

Rockklassiker Sverige AB

Stockholm

AB 01:09

107,1 Vinyl

Vinyl AB

Stockholm

AB 01:10

Studio 107,5 - 70- och 80-talspuls

E-fm Sverige AB

Västerbottens län
Umeå

AC 01:1

104,2 RIX FM Umeå

Umeå Radiointressenter KB

Umeå

AC 01:2

Lugna Favoriter 106,2

Björn Widstrand

Skellefteå

AC 02:1

Lugna Favoriter 106,7 Skellefteå

RBS Broadcasting AB

Skellefteå

AC 02:2

92,4 RIX FM Skellefteå

Radio National Skellefteå AB

Luleå

BD 01:1

105,6 RIX FM Luleå

Radio National Luleå AB

Luleå

BD 01:2

Lugna Favoriter 106,3 Luleå

RBBD Broadcasting AB

Uppsala

C 01:1

City 106,5 **

Uppsala Musikradio City 106,5 AB

Uppsala

C 01:2

105,3 RIX FM Uppsala

RBS Broadcasting AB

Norrbottens län

Uppsala län

Södermanlands län
Södertälje

D 01:1

100,8 RIX FM Södertälje

RBDS Broadcasting AB

Eskilstuna

D 02:1

104,5 RIX FM Eskilstuna

Radio Air 104,5 i Hällby och Eskilstuna
HB

Eskilstuna

D 02:2

Mix Megapol 107,3 Sörmland

SBS Radio AB

Nyköping

D 03:1

Lugna Favoriter Nyköping

Radio Nova AB

Nyköping

D 03:2

107,7 RIX FM Nyköping

Forum & Marknad 107,7 i Nyköping HB

Östergötlands län
Linköping

E 01:1

RIX FM Linköping

Fria Media i Östergötland AB

Linköping

E 01:2

Mix Megapol 106,9 Östergötland

SBS Radio AB

Norrköping

E 02:1

Lugna Favoriter, Östergötland
104,9

Göta Radiokanal i Linköping AB

Norrköping

E 02:2

RIX FM Norrköping

David Olsson Radioproduktion AB

Jönköping

F 01:1

Mix Megapol 105,1 Jönköping

Jönköpings län
Radio Match AB

Jönköping

F 01:2

106,0 RIX FM Jönköping

Jönköpings Reklamradio 106,0 HB

Västra Småland

F 02:1

Mix Megapol 104,6 Värnamo

SBS Radio AB

Västra Småland

F 02:2

106,8 RIX FM Västra Småland

RBS Broadcasting AB

Kronobergs län
* Sändningsbeteckningen är från och med den 25 april 2008 ”Star FM 101,9”.
** Stationen sänder Lugna Favoriter i Uppsala från och med den 30 juni 2008.
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Växjö

G 01:1

104,3 RIX FM Växjö

Växjö Reklamradio 104,3 HB

Växjö

G 01:2

Mix Megapol 105,8 Växjö

Radio Hit FM Melodicum AB

Kalmar/Öland

H 01:1

104,0 RIX FM Kalmar

RBS Broadcasting AB

Kalmar/Öland

H 01:2

Mix Megapol 105,4 Kalmar län

Reklamradio FMK AB

Gotland

I 01:1

104,4 RIX FM Gotland

RBS Broadcasting AB

Gotland

I 01:2

Radio Four Mix Megapol

Östersjöns Reklamradio AB

Kalmar län

Gotlands län

Blekinge län
Blekinge

K 01:1

Mix Megapol 104,7 Karlskrona

Fria Media i Blekinge AB

Blekinge

K 01:2

106,4 RIX FM Blekinge

RBKR Broadcasting AB

Kristianstad

L 01:1

Lugna Favoriter 105,9 Kristianstad

Kristianstad

L 01:2

107,3 RIX FM Kristianstad

Reklammedia 107,3 i Kristianstad HB

Malmö

M 01:1

106,7 RIX FM Malmö

GH Giga Hertz HB

Skåne län
RBS Broadcasting ABoadcasting AB

Malmö

M 01:2

NRJ Skåne 105,2

RBM Broadcasting AB

Lund

M 02:1

The Voice 106,1 Malmö

SBS Radio AB

Lund

M 02:2

Mix Megapol Radio City 107,0

Radio City AB

Helsingborg

M 03:1

Mix Megapol 106,0 Helsingborg

Radio Stella AB

Helsingborg

M 03:2

107,6 RIX FM Helsingborg

Radio 2000 107,6 i Helsingborg HB

Halmstad

N 01:1

104,2 RIX FM Halmstad

Hallands län
Radio Rix i Halland AB

Halmstad

N 01:2

Lugna Favoriter 107,2 Halmstad

RBS Broadcasting AB

Varberg

N 02:1

106,5 RIX FM Varberg

RIX 106,5 i Varberg KB

Göteborg

O 01:1

Lugna Favoriter 104,7 Göteborg

Västra Götalands län
Radio Storpannan 104,8 i Göteborg HB

Göteborg

O 01:2

NRJ Göteborg 105,3

RBG Broadcasting AB

Göteborg

O 01:3

105,9 RIX FM Göteborg

Göteborg Air 105,9 HB

Göteborg

O 01:4

Mix Megapol Radio City 107,3

Radio City AB

Göteborg

O 01:5

The Voice 107,8 Göteborg

SBS Radio AB

Norra Bohuslän

O 02:1

Mix Megapol 104,2 Bohuslän

SBS Radio AB

Norra Bohuslän

O 02:2

105,7 RIX FM Norra Bohuslän

RBO Broadcasting AB

Borås

P 01:2

107,1 RIX FM Borås

RadioIndustri Xerkses i Borås AB

Trestadsområdet

P 02:1

105,0 RIX FM Trestad

Trestad Air 105,0 HB

Trestadsområdet

P 02:2

Lugna Favoriter 106,9 Trestad

RBS Broadcasting AB

Skövde

R 01:1

Mix Megapol 106,4 Skaraborg

SBS Radio AB

Skövde

R 01:2

107,6 RIX FM Skaraborg

RBS Broadcasting AB

Karlstad

S 01:1

Mix Megapol 105,4 Karlstad

Svensk Radiopartner Radio City AB

Karlstad

S 01:2

104,4 RIX FM Karlstad

Reklammedia 104,4 i Kil och Karlstad HB

Värmlands län

Örebro län
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Örebro

T 01:1

Mix Megapol 104,7 Örebro

SBS Radio AB

Örebro

T 01:2

106,3 RIX FM Örebro

NAradio AB

Västerås

U 01:1

RIX FM 106,1 Västmanland

Bra Radio i Västerås AB

Västerås

U 01:2

Mix Megapol 106,9 Västmanland

SBS Radio AB

Falun/Borlänge

W 01:1

Mix Megapol 105,5 Dalarna

Västmanlands län

Dalarnas län
SBS Radio AB

Falun/Borlänge

W 01:2

106,3 RIX FM Falun/Borlänge

RBS Broadcasting AB

Mora/Sälen

W 02:1

104,6 RIX FM Mora /Sälen

RBS Broadcasting AB

Mora/Sälen

W 02:2

Mix Megapol 106,8 Mora-Sälen

SBS Radio AB

Gävleborgs län
Gävle

X 01:1

104,9 RIX FM Gävle/Sandviken

Rix Gävle/Sandviken KB

Gävle

X 01:2

Mix Megapol 106,7 Gävle

SBS Radio AB

Hudiksvall

X 02:1

105,1 RIX FM Hälsingland

Tryckeri AB Ljusnan

Hudiksvall

X 02:2

Lugna Favoriter 107,0 Hälsingland

RBS Broadcasting AB

Sundsvall

Y 01:1

105,5 RIX FM Sundsvall

Västernorrlands län
Media Intressenterna
Sundsvall/Härnösand KB

Sundsvall

Y 01:2

Radio Guld

SRU Svensk Radioutveckling AB

Örnsköldsvik

Y 02:1

104,8 RIX FM Örnsköldsvik

Radio Ö-vik KB

Örnsköldsvik

Y 02:2

Lugna Favoriter 107,1 Örnsköldsvik

RBS Broadcasting AB

Östersund/Åre

Z 01:1

104,0 RIX FM Östersund

Jämtlands län
Östersund Air 104,0 HB

2.2 Urvalsförfarandet 2001Nya regler för den kommersiella lokalradion började gälla från och med den 1 juli
2001. Enligt dessa regler kan både fysiska och juridiska personer ansöka om tillstånd
att sända kommersiell lokalradio. En skillnad jämfört med de gamla reglerna är att de
nya ger möjlighet för en och samma aktör att inneha flera tillstånd, dock under förutsättning att tillstånden gäller olika sändningsområden. Elva lediga tillstånd utlystes
2001 och 96 ansökningar kom in.
I bedömningen av vilka som ska få ett nytt tillstånd utgår Radio- och TV-verket från
tre kriterier. Det första kriteriet är programinnehållet – hur mycket eget material och
program med lokal anknytning stationen åtar sig att sända. Ju större åtaganden om
mängden eget respektive lokalt material desto bättre utgångsläge jämfört med andra
sökande. Det andra kriteriet är ägarförhållandena och skälet är att motverka ägarkoncentration på marknaden. Verket ska sträva efter att dominans över nyhetsförmedling
och opinionsbildning motverkas och att möjligheterna till mångfald tas till vara. Att
sökanden exempelvis redan äger en allmän nyhetstidning eller sänder radio eller TV
i sändningsområdet påverkar bedömningen. Slutligen bedöms de tekniska och finan14
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siella förutsättningarna för att kunna sända varaktigt med god kvalitet och kapacitet.
Urvalsförfarandets syfte är att gynna mångfald och yttrandefrihet samt åstadkomma
en starkare lokal förankring i lokalradion.
I fråga om sändningarnas innehåll uppställs minimikravet att stationen ska sända
minst tre timmar eget material mellan kl. 06.00 och 21.00 varje dygn. Bara en av
tillståndshavarna i dag har endast minimikravet att leva upp till (Mix Megapol 105,2
Gällivare/Kiruna). I övriga områden har flera intressenter vid ansökningsförfarandet
lett till åtaganden som går långt högre än miniminivån - i några fall åtaganden som
innebär att egenproducerat material ska sändas under dygnets alla timmar.
En annan stor skillnad jämfört med de gamla tillstånden är årsavgiftens storlek. Den
årliga avgiften för de nya tillstånden fastställdes till 40 000 kronor. Summan justeras varje år med hänsyn till konsumentprisindex. För år 2007 var årsavgiften 43 000
kronor.
Några tillstånd har återlämnats sedan starten. (Mix 106,4 Malå, Mix 105,1 Arjeplog,
Power Hit Radio Västerbergslagen, Dala FM 104,0, Radio 107,4 Decibel, Radio City
Åre/Östersund och Mix Radio Bergslagen). Andra har bytt ägare och/eller stationsnamn. Vid årsskiftet fanns följande åtta tillståndshavare som sänder lokalradio med
stöd av de nya reglerna.
Tabell 2
Sändningsområde

Tillstånd

Sändningsbeteckning

Tillståndshavare

Västerbottens län / Umeå

AC 01:3

Mix Megapol 107,0 Umeå

SBS Radio AB

Västerbottens län / Skellefteå

AC 02:3

Mix Megapol 105,4 Skellefteå

SBS Radio AB

Norrbottens län / Gällivare

BD 02:1

Mix Megapol 105,2 Gällivare/Kiruna

SBS Radio AB

Södermanland / Södertälje

D 01:2

Favorit 103,9 Södertälje

Planet 103,9 Södertälje AB

Östergötlands län / Norrköping

E 02:3

East FM 100,9 i Norrköping

JFM-Förvaltnings AB

Västra Götalands län / Borås

P 01:1

Mix Megapol 105,5 Borås

Fria Radiobolaget i Borås AB

Västernorrland / Sundsvall

Y 01:3

Mix Megapol 107,4 Sundsvall

SBS Radio AB

Jämtland / Östersund/Åre

Z 01:2

ONE FM

One FM AB
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3 AKTörerNA
I ett försök att beskriva aktörerna inom den kommersiella lokalradion kan flera uppdelningar tänkas. I den här rapporten har följande uppdelning valts.

Figur 1

Lokalradiotillstånd......

innehas av tillståndshavare som är bolag...

och som i sin tur ägs av andra bolag
vilka kan delas in i fem större
ägargrupper...

TIDNINGAr

SBS

MTG

NrJ
PrIvATPErSONEr

...där SBS, MTG och NrJ är de tre största ägarna.
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I dag finns det totalt 89 lokalradiotillstånd. Tillståndshavare är så gott som uteslutande bolag. I ett fall är en privatperson tillståndshavare. Den vanligaste bolagsformen är
aktiebolag men det förekommer även handelsbolag och kommanditbolag. Tillståndshavarna är de aktörer som formellt bedriver lokalradiosändningarna och som svarar
inför Granskningsnämnden vid nämndens bedömning av sändningarnas innehåll.
Tillståndshavarna ägs i sin tur av andra bolag inom eller utom lokalradiosfären,
privatpersoner och tidningar; praktiskt taget alla i olika konstellationer och med olika
grad av korsägande. Dessa kan kategoriseras i fem större ägargrupper där SBS,
Stenbecksfären genom tre olika bolag (här kallat MTG) och NRJ är de tre största.
Ägarförhållandena är komplexa och låter sig inte beskrivas på ett enkelt sätt. För att
ge en bild av vilka aktörerna är, kan det vara en fördel att börja beskrivningen utifrån
de nätverk som är kännetecknande för lokalradioverksamheten. I det följande görs
en beskrivning som tar sin utgångspunkt i ägarnätverk och som sedan följs av programnätverk och annonsnätverk. Därefter ges en mer detaljerad beskrivning av vilka
tillståndshavarna är och till vilka ägargrupper dessa är knutna (se under rubriken
3.2 Tillståndshavare).

3.1 Nätverken
3.1.1 Ägarnätverk
Ursprungligen fanns det fyra större ägarnätverk inom den kommersiella lokalradion.
Nätverken var NRJ, SBS, MTG och Fria Media. Merparten av tillstånden som ägdes av
Fria Media överläts till SBS och några tillståndshavare inledde samarbete med MTG
Radio. I dag är de tre största ägaraktörerna på marknaden SBS, MTG och NRJ.
Av de totalt 70 tillståndshavarna som hör till MTG, SBS eller NRJ ägs 65 tillståndshavare i sin helhet av bolag inom respektive ägarnätverk. Övriga 5 tillståndshavare
samägs med tidningar. Utanför ägarnätverken finns 19 tillståndshavare. Av dessa är 11
tillståndshavare helägda av tidningar, 4 är tillståndshavare helägda av privatpersoner
och för övriga 4 finns en ägarblandning av privatpersoner, föreningar och aktiebolag.
I de tre följande figurerna redovisas ägarförhållandena inom ägarnätverken SBS, MTG
och NRJ.
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SBS
Kommentar
SBS Radio Sweden Holding AB ägs av den europeiska mediekoncernen ProSiebenSat1 som äger
TV- och radiokanaler över stora delar av Europa. Bolaget SBS Radio Sweden Holding AB äger till
100 procent fem bolag som innehar tillstånd att sända kommersiell lokalradio. Tre av dessa har ett
tillstånd var och ett av dem, Radio City AB, har tre tillstånd. Dotterbolaget SBS Radio AB innehar
16 egna tillstånd och är i sin tur ägare av åtta tillståndshavarbolag samt delägare i ett tillståndshavarbolag vars andra del ägs av lokala tidningsaktörer. Alla dessa bolag har ett tillstånd var. Totalt ingår
31 tillstånd i ägarnätverket.

Figur 2

ProSiebenSat. 1 Media AG
100%
SBS Radio Sweden Holding AB

100%

E-fm Sverige AB
1 tillstånd

100%

SBS Radio AB
16 tillstånd

Radio City AB
3 tillstånd

100%

100%

100%

Vinyl AB
1 tillstånd

Rockklassiker Sverige AB
1 tillstånd

100%

Fria Radiobolaget i Borås AB
Gotlandspress AB

Fria Media i Blekinge AB
Mix Megapol.se AB
Radio Stella AB
Svensk Radiopartner Radio City AB

60%

40%

Reklamradio FMK AB
Radio Hit FM Melodicum AB
Radio Match AB

Östersjöns Reklamradio AB
1 tillstånd

8 tillstånd
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MTG
Kommentar
Samtliga tillståndshavare inom ägarnätverket ägs i olika proportioner av bolagen Kinnevik Radio AB,
MTG Radio AB och e-Village Nordic AB. Dessa tre bolag tillhör Stenbecksfären. Tre tillstånd delägs
av lokala tidningsaktörer. Totalt ingår 19 tillstånd i ägarnätverket.

Figur 3
Modern Times Group AB (MTG AB)

Investment AB Kinnevik

100%

100%

100%

Kinnevik Radio AB

Tele 2 Sverige AB

e-Village Nordic AB

MTG Radio AB

Norrbottenskuriren AB

Norra Västerbotten Tidnings AB
33,3%

33,3%

33,3%

Forum & Marknad 107,7 i Nyköping HB
GH Giga Hertz HB
Göteborg Air 105,9 HB
Jönköpings Reklamradio 106,0 HB
Kimtevill HB
Lugna Favoriter 104,7 i Stockholm HB

Tidnings AB Stampen
VK Radio AB

Power i Stockholm HB
Radio 2000 107,6 i Helsingborg HB
Radio Air 104,5 i Hällby och Eskilstuna HB
Radio Storpannan 104,8 i Göteborg HB
Reklammedia 104,4 i Kil och Karlstad HB
Reklammedia 107,3 i Kristianstad HB
Trestad Air 105,0 HB
Växjö Reklamradio 104,3 HB
Z-Radio 101,9 HB
Östersund Air 104,0 HB

Radio National Luleå AB*
1 tillstånd

16 tillstånd

Radio National Skellefteå AB**
1 tillstånd
Radio Industri Xerkses i Borås***
1 tillstånd

* Radio National Luleå AB ägs av e-village Nordic AB (5,5%), Kinnevik Radio AB (5,5%), MTG Radio AB (49%)
och Norrbottenskuriren AB (40%).
** Radio National Skellefteå AB ägs av e-village Nordic AB (5,5%), Kinnevik Radio AB (5,5%), MTG Radio AB (49%)
och Norra Västerbotten Tidnings AB (40%).
*** Radio Industri Xerkses i Borås AB ägs av e-village Nordic AB (10%), Kinnevik Radio AB (11%), MTG Radio AB
(49%), Tidnings AB Stampen (15%) och VK Radio AB (15%).
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NRJ
Kommentar
Det franska bolaget NRJ S.A. är ensam ägare av det svenska bolaget RBS Broadcasting AB som
innehar 14 tillstånd. RBS Broadcasting AB äger också sex bolag (med varsitt tillstånd) tillsammans
med det franskregistrerade bolaget SW Radio Diffusion. Ett av dessa bolag har även en lokal tidning
som delägare. Totalt ingår 20 tillstånd i ägarnätverket.

Figur 4

SW Radio Diffusion

NRJ S.A.

Skånska Dagbladet

25%

100%
RBS Broadcasting AB
14 tillstånd

40%

RBDS
Broadcasting AB
1 tillstånd

60%

40%

RBG
Broadcasting AB
1 tillstånd

60%

60%

40%

60%

40%

RBKR
Broadcasting AB
1 tillstånd

RBO
Broadcasting AB
1 tillstånd
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60%

40%

26%

49%

RBBD
Broadcasting AB
1 tillstånd

RBM
Broadcasting AB
1 tillstånd
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Nya tillstånd
Av de åtta lokalradiostationer som har tillstånd enligt de nya reglerna från 1 juli 2001
tillhör fem stationer ägarnätverket SBS. Dessa är Mix-stationerna i Umeå, Skellefteå,
Gällivare, Borås och Sundsvall. Övriga tre stationer ägs av olika tidningsföretag eller
privatpersoner.
Varken MTG- eller NRJ-nätverket innehar således något nytt lokalradiotillstånd utan
samtliga stationer sänder enligt de gamla reglerna. Närmare information om de nya
respektive gamla tillstånden finns i avsnitt 7. Granskning av sändningarna.

3.1.2 Programnätverk
Central produktion av program förekommer i mycket stor utsträckning inom lokalradion. Framförallt sker den gemensamma produktionen inom ramen för de så
kallade programnätverken. De två största programnätverken är RIX FM (inom MTG)
och Mix Megapol (inom SBS). Programmen är inte bara centralproducerade i stor
utsträckning utan sänds dessutom samtidigt i flera sändningsområden inom respektive programnätverk. En redogörelse för programnätverkens programinnehåll finns i
avsnitt 4. Lyssnarperspektiv.
Figur 5

Mtg
					

36 RIX FM

SBS

25 Mix Megapol
12 Lugna Favoriter

Övriga
3 The Voice

3 NRJ

City 106,5 **
East FM 100,9 i Norrköping

Studio 107,5...

Favorit 103,9 Södertälje

106,7 Rockklassiker

One FM

Svenska Favoriter *

107,1 Vinyl

Radio Guld

53 stationer

31 stationer

5 stationer

Bandit Rock 106,3

* Sändningsbeteckningen är från och med 25 april 2008 ”Star FM 101,9”. Eftersom innehållet i denna rapport
utgör en kartläggning till och med 2007, benämns stationen även i det fortsatta ”Svenska Favoriter”.

		

** Från och med den 30 juni 2008 sänder stationen Lugna Favoriter i Uppsala.
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Nedan följer en kortfattad beskrivning av samarbeten inom respektive programnätverk. Den bygger främst på tillståndshavarnas egna uppgifter, men viss information
har hämtats från Granskningsnämndens ärenden.
MTG

MTG-nätverket omfattar 53 stationer med en publikräckvidd på totalt 25,2 procent.
MTG:s huvudsakliga programnätverk är RIX FM och Lugna Favoriter. RIX FM startade 1996 som ett samarbete mellan MTG och Svensk Radioutveckling. Sedan 2004
samarbetar MTG även med NRJ om formaten RIX FM och Lugna Favoriter.
För samtliga 36 RIX FM-stationer produceras allt material centralt i Stockholm.
Programnätverket Lugna Favoriter finns i tolv sändningsområden. MTG ansvarar för
produktionen av Lugna Favoriters programinnehåll centralt i Stockholm.
Tio av NRJ:s tidigare stationer har övergått till programnätverket RIX FM och sju
stationer sänder numera inom nätverket Lugna Favoriter. Det är enbart i storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö som NRJ sänder med en egen NRJ-profil, och det
sker i samarbete med MTG.
Det stationsspecifika materialet hos RIX FM, Lugna Favoriter och NRJ som krävs enligt radio- och TV-lagen (minst åtta timmar eget material per dygn) består av musiksändningar under nattetid. Även denna produktion, med individuella sändningar för
varje station, sker i Stockholm.
SBS

I SBS-nätverket ingår 31 stationer med en räckvidd på 13,8 procent av publiken. Det
största programnätverket är Mix Megapol.
För de flesta stationer inom programnätverket Mix Megapol produceras programmaterialet centralt i Stockholm. I Malmö och Göteborg finns dock egna redaktioner med
individuella tablåer - så när som på det för dessa två stationer gemensamma programmet Morrongänget. Detta program visas också i Kanal Lokal Göteborgs TV-sändningar.
Mix Megapol-stationen i Borås – som är en av fem Mix Megapol-stationer med tillstånd enligt de nya reglerna – sänder lokalt producerat material. Stationen sänder
dock dagligen även det centralproducerade programmet Äntligen Morgon med Adam
& Gry. Mix Megapol-stationerna i Umeå, Skellefteå, Gällivare/Kiruna samt Sundsvall
– samtliga med tillstånd enligt de nya reglerna – har individuella redaktioner och
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sänder delvis efter individuella tablåer. Dessa redaktioner är dock lokaliserade i Stockholm och ett par dagliga programblock utgör material som också sänds inom hela Mix
Megapol-programnätverket.
The Voice sänds i Stockholm, Göteborg och Malmö och har ett gemensamt programinnehåll. Övriga lokalradiostationer inom SBS är Stockholmskanalerna 106,7 Rockklassiker, Studio 107,5 –70- och 80-talspuls och 107,1 Vinyl. Dessa tre stationer har egna
programkoncept och egna programtablåer.
SBS och TV4 inledde 2007 ett samarbete som innebär att TV4:s Nyheterna förser
SBS-koncernens samtliga stationer med nyheter. SBS har även startat TV-sändningar
med kanalen The Voice som är en 24-timmars musikkanal.
Stationer utanför nätverken
Radio Guld i Sundsvall ägs av Svensk Radioutveckling och administreras av Sundsvalls Tidning AB. Tidningsredaktionen förser radiostationen med nyheter. Vidare
köper stationen lokalt väder från SMHI.
Favorit 103,9 i Södertälje samarbetar med två andra radiostationer. Den ena, Favorit
102,6 i Malmö/Lund, bedrivs av föreningen SMURF och har tillstånd att sända närradio. Favorit 104,7 i Helsingborg/Nordsjälland har inte något tillstånd i Sverige, utan
sänder från Danmark. Samarbete sker kring en gemensam profil med en lokal förankring på respektive ort.
City 106,5 bedriver lokalradiosändningar i Uppsala och sänder Mix Megapols
morgonprogram*.
One FM i Östersund/Åre har uppgett att ett samarbete kommer att inledas med TV
Åre om lokala skidrapporter och en nöjesguide.
East FM 100,9 i Norrköping har inte lämnat någon uppgift om samarbete.

3.1.3 Annonsnätverk
Annonsförsäljning i nätverk har förekommit sedan kommersiell lokalradio infördes.
För programnätverken RIX FM, Lugna Favoriter och NRJ sker nationell och regional
försäljning centralt av MTG i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lokal annonsförsäljning bedrivs på respektive ort. För Stockholmsstationerna Bandit och Svenska Favoriter sköts försäljning centralt av MTG. Ett annonssamarbete äger också rum med
stationen Radio Guld som bedriver sändningar i Sundsvall.
* Från och med den 30 juni 2008 kommer ägaren till City 106,5 – Upsala Nya Tidning – att hyra ut frekvensen till MTG Radio som
börjar sända kanalen Lugna Favoriter i Uppsala. (Källa: Upsala Nya Tidning 2008-05-07).
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SBS har ett säljsamarbete under namnet ”Hela Sverige”. I det samarbetet ingår också
lokalradiostationen City 106,5 i Uppsala utanför nätverket och de två närradiostationerna Active 103,9 i Ystad och FM Österlen 102,2. Även lokalradiostationen Favorit
103,9 Södertälje – en station utanför nätverken med tillstånd enligt de nya reglerna
– har uppgett att SBS sänder reklam i kanalen.
Övriga samarbeten
Utöver samarbeten om annonsförsäljning sker samarbeten bland annat genom
kontakter med Radiobranschen (RAB) och Kommittén för radioreklam (KRR). RAB
är den kommersiella radions branschorganisation och KRR är den privata radiobranschens gemensamma organ för annonsörer, mediebyråer och medier.

3.2 Tillståndshavare
Tillståndshavarna är de aktörer som formellt bedriver lokalradiosändningarna. De ägs
i sin tur av en mängd andra aktörer. För att ytterligare åskådliggöra strukturen inom
den kommersiella lokalradion presenteras informationen i detta avsnitt på två olika
sätt. I den första delen är uppdelningen gjord med utgångspunkt i programnätverken.
För varje programnätverk respektive enskild station (exempelvis RIX FM och 107,1
Vinyl) anges dels tillståndshavare, dels ägarna till dessa tillståndshavare.
Den andra delen utgörs av ett enda stort uppslag i vilket de fem huvudsakliga
ägargrupperna på den svenska kommersiella lokalradiomarknaden redovisas.
Informationen i den första och den andra delen är således densamma, men sett ur
två skilda perspektiv. Uppslaget i den andra delen visar vilka programnätverk och
tillståndshavare som de fem ägargrupperna är knutna till. Uppslaget finns i bilaga 2.
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rIX Fm (36 tillstånd)
MTG

36 rIX Fm

SBS

25 Mix Megapol

Övriga

12 Lugna Favoriter

3 The voice
3 NrJ

Studio 107,5...

city 106,5
East Fm 100,9 i Norrköping
Favorit 103,9 Södertälje

Bandit rock 106,3

106,7 rockklassiker

One FM

Svenska Favoriter

107,1 vinyl

Radio Guld

tillståndshavarE som ägs av mtg radio aB, kinnEvik radio aB och E-villagE nordic
aB
• östersund Air 104,0 HB
• reklammedia 104,4 i Kil och Karlstad HB
• Trestad Air 105,0 HB
• Göteborg Air 105,9 HB
• radio 2000 107,6 i Helsingborg HB
• reklammedia 107,3 i Kristianstad HB
• GH Giga Herz HB (Malmö)
• Växjö reklamradio 104,3 HB
• Jönköpings reklamradio 106,0 HB
• Forum & Marknad i Nyköping HB
• Kimtevill AB (Stockholm)
• radio Air i Hällby och eskilstuna HB

tillståndshavarE som ägs av mtg radio aB, kinnEvik radio aB, E-villagE nordic aB
och tidningsförEtag

• radio National Luleå AB- Norrbottenskuriren AB
• radio National Skellefteå AB - Norra västerbotten Tidnings AB
• radioindustri Xerkses i Borås AB - Tidnings AB Stampen, vk radio AB
Fortsättning på
nästa sida
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Tillståndshavare som ägs av NRJ S.A. eller dess dotterbolag
• RBS Broadcasting AB (7 tillstånd i Falun, Borlänge, Mora/Sälen, Skaraborg, Gotland,
Kalmar, Västra Småland, Uppsala)
• RBO Broadcasting AB (Norra Bohuslän) - RBS Broadcasting AB och SW Radio Diffusion
• RBKR Broadcasting AB (Blekinge) - RBS Broadcasting AB och SW Radio Diffusion
• RBDS Broadcasting AB (Södertälje) - RBS Broadcasting AB och SW Radio Diffusion

Tillståndshavare som ägs av tidningsföretag
• Media Intressenterna Sundsvall/Härnösand KB - Mittinfo i Sundsvall och
						

Sundsvalls Tidning

• Rix Gävle/Sandviken KB - Dalarnas Tidningar, Gefle Dagblads AB, Paliset Development AB
• NAradio AB - Nerikes Allehanda
• Radio Rix i Halland AB - LDPI Förvaltnings AB
• Rix 106,5 i Varberg AB - LDPI Förvaltnings AB och Tidnings AB Stampen
• Fria Media i Östergötland AB - Östgöta Correspondenten
• Tryckeri AB Ljusnan - Mittmedia Förvaltnings AB
• Bra Radio i Västerås AB - VLT Media AB

Tillståndshavare som ägs av föreningar, företag eller privatpersoner
• Radio Ö-vik AB - AB Allehanda, Modo Hockeyklubb, Örnsköldsviks industrigrupp,
		

Västernorrlands och Jämtlands läns handelskammares serviceinstitut

• Umeå Radiointressenter KB - Idrottsklubben Studenterna i Umeå, Umeå
			

Köpmannaförening, VK Radio AB

• David Olsson Radioproduktion AB - privatperson 99,9% och
				

Östgöta Correspondenten 0,01%
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Lugna Favoriter (12 tillstånd)*
MTG

36 rIX Fm

SBS

25 Mix Megapol

Övriga

12 Lugna Favoriter

3 The voice
3 NrJ

Studio 107,5...

city 106,5
East Fm 100,9 i Norrköping
Favorit 103,9 Södertälje

Bandit rock 106,3

106,7 rockklassiker

One FM

Svenska Favoriter

107,1 vinyl

Radio Guld

tillståndshavarE som ägs av nrJ s.a. EllEr dEss dottErBolag
• rBS Broadcasting AB (Örnsköldsvik, hudiksvall, Trestadsområdet, halmstad, kristianstad,
Skellefteå)
• rBBd Broadcasting AB (Luleå) - rBS Broadcasting AB och SW radio Diffusion

tillståndshavarE som ägs av mtg radio aB, kinnEvik radio aB och E-villagE nordic
aB
• Lugna Favoriter 104,7 i Stockholm HB
• radio Storpannan 104,8 i Göteborg HB

tillståndshavarE som ägs av tidningar och privatpErsonEr
• Göta radiokanal i Linköping AB - privatperson 99,9 % och Östgöta correspondenten 0,01%
• radio Nova AB (Nyköping) - Östgöta correspondenten
• Björn Widstrand (Umeå) - privatperson

* Från och med den 30 juni 2008 kommer ägaren till city 106,5 – Upsala Nya Tidning – att hyra ut frekvensen till mTG radio som
börjar sända kanalen Lugna Favoriter i Uppsala. (källa: Upsala Nya Tidning 2008-05-07)..
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Övriga stationer i mTG-nätverket

MTG

36 rIX Fm

SBS

25 Mix Megapol
12 Lugna Favoriter

Övriga

3 The voice
3 NrJ
Studio 107,5...
Bandit rock 106,3
Svenska Favoriter

city 106,5
East Fm 100,9 i Norrköping
Favorit 103,9 Södertälje

106,7 rockklassiker

One FM

107,1 vinyl

Radio Guld

NRJ (3 tillstånd)
• rBG Broadcasting AB - rBS Broadcasting och SW radio Diffusion
• rBM Broadcasting AB - rBS Broadcasting AB, Skånska Dagbladet AB och
SW radio Diffusion
• rBS Broadcasting AB - NrJ S.A.

Svenska Favoriter
• Z-radio 101,9 HB - mTG radio AB, kinnevik radio AB och e-village Nordic AB

Bandit Rock 106,3
• Power i Stockholm HB - mTG radio AB, kinnevik radio AB och e-village Nordic AB
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mix megapol (25 tillstånd)
MTG

36 rIX Fm

SBS

25 Mix Megapol

Övriga

12 Lugna Favoriter

3 The voice
3 NrJ

Studio 107,5...

city 106,5
East Fm 100,9 i Norrköping
Favorit 103,9 Södertälje

Bandit rock 106,3

106,7 rockklassiker

One FM

Svenska Favoriter

107,1 vinyl

Radio Guld

tillståndshavarE som ägs av sBs radio sWEdEn holding aB
• SBS radio AB (14 tillstånd i Gävle, mora/Sälen, Falun/Borlänge, västerås, Örebro,
Skövde, Norra Bohuslän, västra Småland, Linköping, Eskilstuna, Sundsvall,
Gällivare, Skellefteå, Umeå)
• radio city AB (Göteborg)
• radio city AB (Malmö)

tillståndshavarE som ägs av sBs radio sWEdEn holding aB gEnom dottErBolagEt
sBs radio aB
• radio Stella AB (Helsingborg)
• Svensk radiopartner radio city AB (karlstad)
• Fria radiobolaget i Borås AB
• Fria Media i Blekinge AB
• reklamradio FMK AB (kalmar)
• radio Hit FM Melodicum AB (växjö)
• radio Match AB (Jönköping)
• Mix Megapol.se AB (Stockholm)
• östersjöns reklamradio AB (Gotland) - SBS radio AB och Gotlandspress AB.
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Övriga stationer i SBS- nätverket

MTG

36 rIX Fm

SBS

25 Mix Megapol

Övriga

12 Lugna Favoriter
3 The voice

city 106,5
East Fm 100,9 i Norrköping

3 NrJ

Studio 107,5...
106,7 rockklassiker

Bandit rock 106,3

107,1 vinyl

Svenska Favoriter

The Voice (3 tillstånd)
• SBS radio AB (Göteborg, malmö)
• radio city AB (Stockholm)

Studio 107,5 – 70- och 80-talspuls
• e-fm Sverige AB (Stockholm) - SBS radio Sweden holding AB

106,7 Rockklassiker
• rockklassiker Sverige AB (Stockholm) - SBS radio Sweden holding AB

107,1 Vinyl
• Vinyl AB (Stockholm) - SBS Radio Sweden Holding AB
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Favorit 103,9 Södertälje
One FM
Radio Guld
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Utanför nätverk (5 tillstånd)

MTG

36 RIX FM

SBS

25 Mix Megapol

Övriga

12 Lugna Favoriter

City 106,5
3 The Voice
3 NRJ
Studio 107,5...
Bandit Rock 106,3

106,7 Rockklassiker
107,1 Vinyl

Svenska Favoriter

East FM 100,9 i Norrköping
Favorit 103,9 Södertälje
One FM
Radio Guld

City 106,5 *
• Uppsala Musikradio City 106,5 AB - Upsala Nya Tidning AB

East FM 100,9 i Norrköping
• JFM-förvaltning AB - privatperson, aktiebolag

Favorit 103,9 Södertälje
• Planet 103,9 Södertälje AB - aktiebolag med tre privatpersoner

One FM
• One FM AB - privatperson

Radio Guld
• SRU Svensk Radioutveckling AB - Företagsannons A&F AB, LT Liberala Tidningar AB,
Mediabolaget i Halland, Mittinfo i Sundsvall AB, Produktionsbolaget Göteborg Ett och Västerbottens-Kuriren

* Från och med den 30 juni 2008 hyr Upsala Nya Tidning AB ut frekvensen City 106,5 till MTG Radio som sänder
Lugna Favoriter i Uppsala.
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3.3 Slutsatser
Ägarförhållandena inom lokalradion är ytterst komplexa. Ägande i flera led,
korsägande, överlåtelser och andra bolagsförändringar gör att det svårt att få en klar
överblick. Vad som ändå kan utkristalliseras vid en uppdelning på det sätt som görs i
den här studien är bland annat att ägarnätverken SBS och NRJ är mer koncentrerade
och har ett mer direkt ägande i jämförelse med ägarnätverket MTG där ägandet är mer
splittrat.
MTG, SBS och NRJ är tre av totalt fem dominerande ägargrupper inom lokalradion.
Övriga ägargrupper är tidningsbranschen och en grupp bestående av privatpersoner,
föreningar och företag. Trots att NRJ utgör ett eget ägarnätverk, ingår samtliga av
NRJ:s tillståndshavare i MTG:s programnätverk.
Tidningsbranschen har varit en aktör på den kommersiella lokalradiomarknaden ända
sedan de första tillstånden auktionerades ut och har behållit ett relativt omfattande
inflytande på marknaden. De flesta stationer vars tillstånd innehas av tidningar ingår i
programnätverket RIX FM.
Inom både MTG och SBS förekommer en omfattande central programproduktion.
Dessutom samsänds materialet inom respektive programnätverk. Det innebär att var
än lyssnarna befinner sig i Sverige hör de samma program när de väljer att lyssna på
till exempel på RIX FM, The Voice eller Lugna Favoriter. Naturligtvis är programnätverk med samsänt programmaterial en del av ett affärskoncept. Frågan är hur väl
konceptet svarar mot tanken att lokalradion ska gynna mångfald och yttrandefrihet
och ha en stark lokal förankring.
En närmare belysning av respektive stations eller programnätverks programinnehåll
finns i avsnitt 4. Lyssnarperspektiv och en genomgång av hur väl kraven på eget och
lokalt material uppfylls finns i avsnitt 7. Granskning av sändningarna.
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Lyssnarperspektiv
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4 LYSSNARPERSPEKTIV
För att ge ett svar på frågan vad den enskilda lyssnaren har att tillgå i lokalradion
presenteras i detta avsnitt tablåer för en veckas sändningar inom respektive programnätverk. Tablåerna kommer i de flesta fall från uppgifter som tillståndshavarna själva
lämnat i sina enkätsvar. I andra fall har Granskningsnämnden inhämtat informationen från webbplatser alternativt från nämndens egna granskningsärenden. Detaljnivån skiljer sig något mellan de olika stationerna på grund av att informationen som
lämnats har presenterats på olika sätt. Varje uppslag innehåller förutom en veckas
programtablå från hösten 2007 också uppgift om lyssnarantal inom varje sändningsområde samt exempel på format.

4.1 Format
Med begreppet format menas en enhetlig typ av utbud. Radiobranschen (RAB) som är
den kommersiella radions branschorganisation har utarbetat följande guide till olika
radioformat på sin webbplats. Enligt RAB:s definition tillhör exempelvis programnätverket RIX FM formatet ”Hot Adult Contemporary” som främst spelar ny blandad
pop.

Guide till olika radioformat
Till skillnad från Sveriges Radios programradio sänder de kommersiella stationerna så
kallad formatradio. Tanken med formatradio är att lyssnarna ska veta vad de får när de
slår på radion – inte behöva vänta en vecka på sitt favoritprogram.
Formatradio går ut på att sända ett enhetligt utbud dygnet runt. I USA finns ett stort utbud av
olika musik-, sport- och pratformat men i Sverige används enbart musikformat – helt enkelt för
att de flesta människor väljer station utifrån musikstil. De format vi kan höra idag är:
Adult Contemporary (AC) spelar huvudsakligen blandad pop från de senaste 15-20 åren,
mer anpassad för allätare än för de genuint musikintresserade. AC-stationer blandar som regel
aktuella hits med äldre material. Till de svenska AC-stationerna hör Lugna Favoriter,
Mix Megapol, Radio City Mix Megapol, Rix FM och Svenska Favoriter. Radio City och Rix FM
faller in i kategorin Hot AC eftersom de främst spelar ny musik. Svenska Favoriters format får vi
kalla Svenskt AC och Lugna Favoriter följer formatet Soft AC som har en mjukare framtoning.
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Alternative Rock har en målgrupp i tonåren som gillar sen 70-talspunk, 90-talsgrunge och aktuell rock. Modern Rock är ett närbesläktat format som fokuserar på de senaste fem till tio åren.
Bandit Rock 106,3 är en kombination av de båda formaten.
Classic Rock spelar rock från 60-, 70- och 80-talen. En typisk sådan station är
106,7 Rockklassiker som har en äldre publik än Bandit.
Contemporary Hit Radio (CHR) spelar aktuell pop, rock, dans och r&b, alltså blandade hits
som ligger på topplistorna. NRJ är en typisk CHR-station. Internationellt finns flera CHR-stationer med specialinriktningar. Ett svenskt exempel är The Voice som kan kallas ”churban” – en
blandning mellan CHR och Urban.
Oldies förkroppsligas av Gamla godingar – 107,1 Vinyl. Oldies-stationer spelar rock’n’roll och
rock från 50-, 60- och 70-talen och vänder sig till människor som växte upp under denna tid.
Studio 107,5 är en Oldies-station som fokuserar på populärmusik från 70- och 80-talen.
Urban spelar rap, hip-hop, r&b och soul från en period som är anpassad efter stationens specifika målgrupp, till exempel 15-30-åringarna som The Voice vänder sig till.
Format som inte finns i Sverige idag är till exempel Dance, Ethnic/International, Personality,
Smooth Jazz och World Music.

							

4.2 Tablåer
Se följande uppslag.
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Källa: www.rab.se, 2008-01-23

RIX FM
36 stationer
Format: Hot AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Luleå, 48 000

Skellefteå, 15 000

Umeå, 28 000
Örnsköldsvik, 20 000

Östersund/Åre, 25 000

Sundsvall, 44 000
Hudiksvall, 29 000
Falun/Borlänge, 23 000
Mora/Sälen, 9 000
Gävle, 40 000
Västerås, 52 000
Uppsala, 53 000

Örebro, 46 000

Eskilstuna, 30 000
Karlstad, 50 000

Stockholm, 146 000

Norra Bohuslän, 13 000

Nyköping, 25 000

Trestadsområdet*, 30 000

Borås, 43 000
Göteborg, 68 000

Norrköping, 47 000

Linköping, 39 000
Skövde, 32 000
Jönköping, 42 000

Varberg, 20 000

Gotland, 11 000

Växjö, 30 000

Halmstad, 43 000

Kalmar, 28 000
Västra Småland, 28 000

Helsingborg, 50 000
Malmö, 51 000

Södertälje, 14 000

Karlskrona, 29 000
Kristianstad, 43 000
* Trestad = Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg
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Programtablå
Vardagar
05.40–10.00	RIX MorronZoo
		
Inslag, gäster, tävlingar, intervjuer och aktuella ämnen blandat
		
med musik. Nyheter, väder och trafik varje halvtimme kl. 06–09.
10.00–14.00
Maria Lindberg
		Musik, önskningar och aktuella ämnen.
14.00–18.00
		
		

Eftermiddag med Micke Nystedt och Sofia Wistam
Musik, inslag, gäster, tävlingar och aktuella ämnen. Nyheter,
trafik och väder varje heltimme kl. 15–18.

18.00–19.00	RIX Topp 6 klockan 6
		
Interaktiv topplista där lyssnarna röstar på sina favoritlåtar.
19.00–22.00	Erik Wedberg
		Musik, önskningar och aktuella ämnen.
22.00–05.40

Automatiserade lokala sändningar

Lördag
00.00–08.00

Automatiserade lokala sändningar

08.00–11.00
		
		

Sverige Topp 40 med Joakim Bäckström
Sveriges 40 populäraste låtar sammanställt utifrån skivförsäljning
och spelningar i radio och TV under den gångna veckan.

11.00–13.00
Jennie Axberg
		Musik, önskningar och aktuella ämnen.
13.00–18.00
Fredrik Stjernstedt
		Musik, önskningar och aktuella ämnen.
18.00–24.00	RIX FM Party med Erik Wedberg
		
Partymusik för lördagskvällen.

Söndag
00.00–08.00

Automatiserade lokala sändningar

08.00–10.00
Veckans bästa med RIX MorronZoo
		Klipp från det bästa från den gångna veckan.
10.00–13.00
		

Jennie Axberg
Musik, önskningar och aktuella ämnen.

13.00–18.00
		

Fredrik Stjernstedt
Musik, önskningar och aktuella ämnen.

18.00–24.00	Erik Wedberg
		Musik, önskningar och aktuella ämnen.
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Lugna Favoriter
12 stationer
Format: Soft AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Luleå, 15 000

Skellefteå, 8 000

Umeå, 15 000
Örnsköldsvik, 6 000

Hudiksvall, 6 000

Stockholm, 115 000
Nyköping, 17 000
Trestadsområdet*, 10 000

Norrköping, 24 000

Göteborg, 58 000
Halmstad, 15 000

Kristianstad, 16 000

* Trestad = Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg
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Programtablå
Vardagar
05.40–10.00
		
		
		

Favoritmorgon med Peter Borossy och Malin Berghagen
Inslag, gäster, tävlingar, intervjuer och aktuella
ämnen blandat med musik. Nyheter, väder och trafik 				
varje halvtimme kl. 06-09.

10.00–14.00	Camilla Nordqvist
		Musik, önskningar och aktuella ämnen.
14.00–18.00	Eftermiddag med Christian Hedlund
		Musik, inslag, tävlingar och aktuella ämnen.
18.00–22.00
Musik och Romantik med Stefan Halvardsson
		Musik, önskningar och aktuella ämnen.
22.00–05.40

Automatiserade lokala sändningar

Lördag–söndag
00.00–07.00

Automatiserade lokala sändningar

07.00–11.00
		

Linda Myron
Musik, önskningar och aktuella ämnen.

12.00–18.00	Christian Hedlund
		Musik, önskningar och aktuella ämnen.
18.00–22.00	Daniel Staron
		Musik, önskningar och aktuella ämnen.
22.00–00.00

Automatiserade lokala sändningar
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NRJ
3 stationer
Format: Contemporary Hit Radio
Sändningsområde, antal lyssnare

Stockholm, 85 000

Göteborg, 34 000

Malmö, 41 000
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Programtablå
Vardagar
05.55–10.00
		
		

NRJ in the Morning med Micke S, Alex & Positiva Fredrik
Inslag, gäster, tävlingar, intervjuer och aktuella ämnen blandat med
musik. Nyheter, väder och trafik varje halvtimme kl. 06–09.

10.00–14.00
Mathias Nilsson
		Musik och nöjesinformation.
14.00–18.00
NRJ Prime med Mikaela DeVille
		Musik, inslag, gäster, tävlingar och aktuella ämnen.
18.00–22.00
		

NRJs kvällar med Navid Bavey. NRJ Topp 7 kl 7
Interaktiv topplista där lyssnarna röstar på sina favoritlåtar.

22.00–05.55

Automatiserade lokala sändningar

Lördag
00.00–08.00

Automatiserade lokala sändningar

08.00–13.00
Mathias Nilsson
		Musik och nöjesinformation.
13.00–18.00
Benjamin ”Benji” Nilsson
		Musik och nöjesinformation.
18.00–22.00
		

NRJ Party Planet med Navid Bavey
Partymusik för lördagskvällen.

22.00–24.00
		

Energy At The Club
Non stop mixad dansmusik.

Söndag
00.00–08.00

Automatiserade lokala sändningar

08.00–13.00
Mathias Nilsson
		Musik och nöjesinformation.
13.00–18.00
Benjamin ”Benji” Nilsson
		Musik och nöjesinformation.
18.00–24.00
Navid Bavey
	Musik och nöjesinformation
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Bandit Rock 106,3
1 station
Format: Alternative Rock/Modern Rock
Sändningsområde, antal lyssnare

Stockholm, 71 000
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Programtablå
Vardagar
06.00–10.00
För Tidigt med Bollnäs-Martin
		Rockmusik, akustiska framträdanden, humor, tävlingar och
		
önskemusik. Trafik varje halvtimme kl. 06–09.
10.00–14.00
Härtan
		Rockmusik, önskningar och aktuella ämnen.
14.00–19.00
Eftermiddag med Peter
		Rockmusik, tävlingar, rockskola, topplista m m.
19.00–24.00
Jonas
		Rockmusik, önskningar, topplista och aktuella ämnen.
24.00–06.00

Automatiserade lokala sändningar

Lördag
00.00–09.00

Automatiserade lokala sändningar

09.00–14.00
Danne McKenzie
		Rockmusik, önskningar och aktuella ämnen.
14.00–19.00
Peter
		Rockmusik, önskningar och aktuella ämnen.
19.00–24.00
Jonas
		Rockmusik, önskningar och aktuella ämnen.
			

Söndag
00.00–09.00

Automatiserade lokala sändningar

09.00–14.00
Anders
		Rockmusik, önskningar och aktuella ämnen.
14.00–19.00
Peter
		Rockmusik, önskningar och aktuella ämnen.
19.00–24.00
Jonas
		Rockmusik, önskningar och aktuella ämnen.

Kommersiell lokalradio – en kartläggning till och med 2007

49

Svenska Favoriter
1 station
Format: Svenskt AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Stockholm, 65 000
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Programtablå
Vardagar
06.00–10.00
		
		
		

Stockholmsmorgon med Musik och Trafik
Programledare: Niclas Jonzon och Jocke Bäckström. Inslag, gäster,
tävlingar, intervjuer och aktuella ämnen blandat med musik. Nyheter på
hel- och halvslag, samt trafik varje kvart kl. 06–09.

10.00–14.00
Förmiddagen på Svenska Favoriter
		Musik, önskningar och aktuella ämnen. Programledare: Hasse Eriksson.
		
Nyheter kl. 12.00
14.00–18.00
Eftermiddagen i Svenska Favoriter
		Musik, inslag, gäster, tävlingar och aktuella ämnen.
		
Programledare: Jeanette Predin. Nyheter varje heltimme kl. 15–18, samt
		
trafik varje kvart kl. 15–18.
18.00–22.00
		

Önskekväll i Svenska Favoriter
Önskeprogram. Programledare: Miklo Håkansson.

22.00–06.00

Automatiserade sändningar

Lördag
00.00–08.00

Automatiserade sändningar

08.00–14.00
Helg-Förmiddag i Svenska Favoriter
		Musik, önskningar och aktuella ämnen. Programledare: Marcus Trautman.
14.00–18.00
Helg-Eftermiddag i Svenska Favoriter
		Musik, önskningar och aktuella ämnen. Programledare: Jeanette Predin.
18.00–24.00
		

Schlager Party
Non-stop schlagermusik för lördagskvällen.

Söndag
00.00–08.00

Automatiserade sändningar

08.00–14.00
Helg-Förmiddag i Svenska Favoriter
		Musik, önskningar och aktuella ämnen. Programledare: Marcus Trautman.
14.00–20.00
Helg-Eftermiddag i Svenska Favoriter
		Musik, önskningar och aktuella ämnen. Programledare: Jeanette Predin.
20.00–00.00

Automatiserade sändningar
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Mix Megapol
18 stationer
Format: AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Falun/Borlänge, 33 000
Mora/Sälen, 9 000
Gävle, 18 000
Skaraborg, 37 000
Örebro, 34 000

Västerås, 22 000

Karlstad, 34 000

Stockholm, 124 000
Sörmland, 15 000

Norra Bohuslän, 17 000

Värnamo, 16 000

Östergötland, 37 000

Jönköping, 29 000

Gotland, 9 000

Växjö, 21 000
Kalmar, 43 000
Helsingborg, 26 000

Karlskrona, 22 000

52

Granskningsnämndens rapportserie – rapport nr 24

Programtablå
Måndag–torsdag
00.00–06.00

Vi blandar dagens hits med det bästa från igår

06.00–10.00

Äntligen morgon Med Adam Alsing & Gry Forssell

10.00–14.00

Micke Ågren

14.00–18.00

Jesses Värld

18.00–20.00
		

Mix Match
Relationsprogram

20.00–23.00

Ann-Sofie Andersson

23.00–23.59

Vi blandar dagens hits med det bästa från igår

Fredag
00.00–06.00

Vi blandar dagens hits med det bästa från igår

06.00–10.00

Äntligen morgon Med Adam Alsing & Gry Forssell

10.00–14.00

Micke Ågren

14.00–18.00

Jesses Värld

18.00–20.00

Mix Topp 20

20.00–23.00

Sven Hallberg & Jesse Wallin

23.00–23.59

Vi blandar dagens hits med det bästa från igår

Lördag
00.00–07.00

Vi blandar dagens hits med det bästa från igår

07.00–10.00

Micke Ågren

10.00–15.00

Thomas Hindersson

15.00–20.00

Malin Stenbäck

20.00–00.00

Sven Hallberg & Jesse Wallin

Söndag
00.00–07.00

Vi blandar dagens hits med det bästa från igår

07.00–10.00

Micke Ågren

10.00–12.00

Mix Topp 20

12.00–15.00

Thomas Hindersson

15.00–18.00

Malin Stenbäck

18.00–20.00

Mix Match

20.00–23.00

Ann-Sofie Andersson
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Mix Megapol Radio City
2 stationer
Format: AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Göteborg, 110 000

Lund, 66 000

54

Granskningsnämndens rapportserie – rapport nr 24

Programtablå
Måndag–torsdag
Göteborg
00.00–06.00
06.00–10.00
10.00–11.00
11.00–14.00
14.00–18.00
18.00–22.00

Göteborgs bästa musikmix
Morrongänget
10 klassiker kl 10
Din önskan direkt
The Tommy show
Rikard Hertzberg

22.00–00.00

Göteborgs bästa musikmix

Malmö
00.00–05.45
05.45–10.00
10.00–14.00
14.00–18.00
18.00–21.00
21.00–00.00

Malmös Bästa Musikmix
Morrongänget
Stephanie Wihlborg
Andreas Lundahl
Henrik Kervall
Malmös Bästa Musikmix

Fredag
Göteborg
00.00–06.00
Göteborgs bästa musikmix
06.00–10.00
Morrongänget
10.00–11.00
10 klassiker kl 10
11.00–14.00 	Din önskan direkt
14.00–18.00
The Tommy show
18.00–21.00
Äntligen fredag
21.00–00.00 	City rewind

Malmö
00.00–05.45
Malmös Bästa Musikmix
05.45–10.00
Morrongänget
10.00–14.00
Stephanie Wihlborg
14.00–18.00
Andreas Lundahl
18.00–21.00 	CityRewind
21.00–00.00
Malmös Bästa Musikmix

Lördag
Göteborg
00.00–08.00
Lördagsgodis
08.00–10.00
Morrongängets återblickar
10.00–13.00 	Det bästa av 10 klassiker kl 10
13.00–17.00 	Rikard Hertzberg
17.00–18.00
Göteborgs topp 10
18.00–21.00 	Rockbaren
21.00–00.00
Viva la disco

Malmö
00.00–08.00
Malmös Bästa Musikmix
08.00–11.00
Morrongänget
11.00–13.00
Mix Topp 20
13.00–15.00
Andreas Lundahl
15.00–18.00 	Daniel Ollhage
18.00–00.00
Malmös Bästa Musikmix

Söndag
Göteborg
00.00–04.00
Maximum party
04.00–09.00
Skön söndag
10.00–12.00
Morrongängets återblickar
		
i repris
11.00–12.00
Johan Bjerkander
12.00–13.00
Sju sköna
13.00–18.00 	Eric & co
18.00–19.00
Göteborgs topp 10 repris
19.00–00.00
Skön söndag
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Malmö
00.00–08.00
08.00–11.00
11.00–15.00
15.00–19.00
19.00–21.00
21.00–00.00
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Malmös Bästa Musikmix
Henrik Kervall
Stephanie Wihlborg
Fredrik Bergman
Mix Topp 20
Malmös Bästa Musikmix

Mix Megapol 107,0 Umeå
1 station
Format: AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Umeå, 9 000
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Programtablå
Vardagar
00.00–05.00
05.00–06.00
06.00–09.00
09.00–14.00
14.00–18.00
18.00–21.00
21.00–23.00
23.00–24.00

Musik Mix
Isabelle
Äntligen morgon
Umeå lokalt med Jocke Ljungberg
Pär och Susan
Umeå lokalt med Jocke Ljungberg
Ann-Sofie
Musik Mix

Lördag
00.00–06.00
06.00–07.00
07.00–10.00
10.00–15.00
15.00–21.00
21.00–24.00

Musik Mix
Umeå Lokalt
Ågren
Hindersson
Umeå lokalt med Putte
Jesse & Sven

Söndag
00.00–06.00
06.00–07.00
07.00–10.00
10.00–12.00
12.00–15.00
15.00–21.00
21.00–23.00
23.00–24.00

Musik Mix
Umeå Lokalt
Ågren
Mix Topp 20
Hindersson
Umeå lokalt med Putte
Ann-Sofie
Musik Mix
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Mix Megapol 105,4 Skellefteå
1 station
Format: AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Skellefteå, 7 000
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Programtablå
Vardagar
00.00–05.00
05.00–06.00
06.00–10.00
10.00–13.00
13.00–14.00
14.00–18.00
18.00–21.00
21.00–24.00

Skellefteå eget med Jonna
Isabelle
Äntligen Morgon
Skellefteå lokalt med Ann-Sofie
Micke Ågren
Pär och Susan
Skellefteå lokalt med Ann-Sofie
Skellefteå eget med Jonna

Lördag
00.00–05.00
05.00–06.00
07.00–10.00
10.00–15.00
15.00–21.00
21.00–24.00

Skellefteå eget med Jonna
Isabelle
Ågren
Hindersson
Skellefteå lokalt med Ann-Sofie
Skellefteå eget med Jonna

Söndag
00.00–05.00
05.00–06.00
07.00–10.00
10.00–12.00
12.00–15.00
15.00–21.00
21.00–24.00

Skellefteå eget med Jonna
Isabelle
Ågren
Mix Topp 20
Hindersson
Skellefteå lokalt med Ann-Sofie
Skellefteå eget med Jonna
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Mix Megapol 105,2 Gällivare/Kiruna
1 station
Format: AC
Sändningsområde, antal lyssnare
Gällivare/Kiruna, 9 000
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Programtablå
Vardagar
00.00–05.00
05.00–06.00
06.00–10.00
10.00–14.00
14.00–18.00
18.00–21.00
21.00–23.00
23.00–24.00

Musik Mix
Isabelle
Äntligen morgon
Micke Ågren
Pär och Susan
Gällivare lokalt med Putte
Ann-Sofie (fredagar Jesse och Sven)
Musik Mix

Lördag
00.00–05.00
05.00–06.00
06.00–07.00
07.00–10.00
10.00–15.00
15.00–17.00
18.00–21.00
21.00–24.00

Musik Mix
Isabelle
Musik Mix
Ågren
Hindersson
Pär
Gällivare lokalt med Putte
Jesse och Sven

Söndag
00.00–05.00
05.00–06.00
06.00–07.00
07.00–10.00
10.00–12.00
12.00–15.00
15.00–17.00
18.00–21.00
21.00–23.00
23.00–24.00

Musik Mix
Isabelle
Musik Mix
Ågren
Mix Topp 20
Hindersson
Susan
Gällivare lokalt med Putte
Ann-Sofie
Musik Mix
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Mix Megapol 107,4 Sundsvall
1 station
Format: AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Sundsvall, 3 000
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Programtablå
Vardagar
00.00–05.00
05.00–06.00
06.00–10.00
10.00–14.00
14.00–18.00
18.00–21.00
21.00–23.00
23.00–24.00

Musik Mix
Isabelle
Äntligen morgon
Sundsvall lokalt med Fredrik Palin
Pär och Susan
Sundsvall lokalt med Fredrik Palin
Ann-Sofie (fredagar Jesse och Sven)
Musik Mix

Lördag
00.00–05.00
05.00–06.00
06.00–07.00
07.00–10.00
10.00–15.00
15.00–17.00
18.00–21.00
21.00–24.00

Musik Mix
Isabelle
Musik Mix
Ågren
Hindersson
Pär
Sundsvall lokalt med Fredrik Palin
Jesse och Sven

Söndag
00.00–05.00
05.00–06.00
06.00–07.00
07.00–10.00
10.00–12.00
12.00–15.00
15.00–17.00
18.00–21.00
21.00–23.00
23.00–24.00

Musik Mix
Isabelle
Musik Mix
Ågren
Mix Topp 20
Hindersson
Susan
Sundsvall lokalt med Fredrik Palin
Ann-Sofie
Musik Mix
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Mix Megapol 105,5 Borås
1 station
Format: AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Borås, 16 000
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Programtablå
Vardagar
00.00–05.00
06.00–10.00
10.00–12.00
12.00–14.00
14.00–18.00
18.00–24.00
		

Natten med Kim Hellberg
Äntligen morgon
Förmiddag med Kristoffer Granefelt
Lunchpasset med Mattias Lindén
Eftermiddag med Fredrik Sandgren
Kvällen med Mattias Lindén (fredag: fredagsmys 				
med Karoline Petterson)

Lördag–söndag
00.00–08.00
08.00–12.00
12.00–18.00
18.00–24.00

Natten med Kim Hellber
lördag: Mattias Lindén / söndag: Kristoffer Granefelt
lördag: Sandra Hansson / söndag: Catrin Persson
lördag: Fredrik Sandgren / söndag: Mattias Lindén
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The Voice
3 stationer
Format: CHR

Sändningsområde, antal lyssnare

Stockholm, 107 000

Göteborg, 34 000

Malmö, 27 000
66
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Programtablå
Vardagar
06.00–09.00
		
10.00–14.00
14.00–18.00
18.00–22.00

Vakna med the voice
Med Paul Haukka, Jakob Öqvist, Josefin Crafoord
Ellen Demetri
Sebastian voght
Planet voice med Jazon

Lördag
06.00–09.00
09.00–11.00
11.00–12.00
12.00–18.00
18.00–24.00

––––––
Best of Vakna
DJ Leon
Jazon
Hansen/Michelle

Söndag
06.00–09.00
09.00–11.00
11.00–12.00
12.00–18.00
18.00–24.00

––––––
Best of Vakna
DJ Leon
Jazon
DJ Leon
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106,7 Rockklassiker
1 station
Format: Classic Rock

Sändningsområde, antal lyssnare

Stockholm, 79 000
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Programtablå
Måndag–torsdag
00.00–06.00
06.00–09.00
09.00–11.00
11.00–14.00
14.00–18.00
18.00–21.00
18.00–23.59

Nattrock
Morronrock med Ina och Ian
Ian Haugland
Anton Körberg
Dave in the Afternoons
Cloffe
Kvällsrock

Fredag
00.00–06.00
06.00–09.00
09.00–11.00
11.00–14.00
14.00–18.00
18.00–00.00

Nattrock
Morronrock med Ina och Ian
Ian Haugland
Anton Körberg
Dave in the Afternoons
Rockbox

Lördag
00.00–08.00
08.00–13.00
13.00–18.00
18.00–00.00

Nätter
Ina Jönsson
Dave in the Afternoons
Rockbox

Söndag
00.00–08.00
08.00–13.00
13.00–18.00
18.00–00.00

Nattrock
Ian Haugland
Anton Körberg
Kvällsrock
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Studio 107,5 – 70- och 80-talspuls
1 station
Format: Oldies

Sändningsområde, antal lyssnare

Stockholm, 32 000
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Programtablå
Vardagar
00.00–06.00
06.00–10.00
10.00–14.00
14.00–18.00
18.00–23.59

Non stop Studio 107,5
Jocke Ljungberg
Patrik Hallmert
Thomas Hansen
Non stop Studio 107,5

Lördag
00.00–14.00
15.00–20.00
20.00–23.59

Helg på studio 107,5
Helg på studio 107,5
Saturday night fever

Söndag
00.00–09.00
10.00–23.59

Helg på studio 107,5
Helg på studio 107,5
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107,1 Vinyl
1 station
Format: Oldies
Sändningsområde, antal lyssnare

Stockholm, 50 000
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Programtablå
Vardagar
00.00–05.30
		
05.30–09.00
		
09.00–10.00
		
10.00–15.00
		
15.00–16.00
16.00–18.00
		
18.00–22.00
		
22.00–23.59
		

Vinyl jukebox
Musik
Jonas & Lillemor
Morgonshowen med jävlaranamma, omtanke och humor!
Jonas & Tommy
Stories, Popquiz & en välfylld skivback.
Tommy Blom
Vet hur det gick till på 60-talet.
Mange
Mange med Vinylönskningen
Ring och önska
Ida Mattsson
60-tals party
Vinyl jukebox
Musik

Lördag
00.00–08.00
		
08.00–12.00
		
12.00–16.00
		
16.00–18.00
		
18.00–23.59
		

Vinyl jukebox
Musik
Jonas Nilsson
Tidig lördag
Tommy Blom
Vet hur det gick till på 60-talet.
Ida Mattsson
60-tals party
Vinyl jukebox
Musik

Söndag
00.00–08.00
		
08.00–12.00
		
16.00–18.00
		
18.00–23.59
		

Vinyl jukebox
Musik
Lillemor Bäcke
Söndagsmorgon
Ida Mattsson
60-tals party
Vinyl jukebox
Musik
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East FM 100,9 i Norrköping
1 station
Format: CHR

Sändningsområde, antal lyssnare

Norrköping, 11 000
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Programtablå
Alla dagar (utom fredag)
07.00–10.00
		

Sunrise
Morgonshow

10.00–13.00
		

Kapten
Lunchshow

15.00–18.00
		

Request
Önskeprogram

18.00–22.00
		

@home
Kvällsshow

22.00–07.00
		

Arena
Lokal musik

Fredagar
15.00–17.00
17.00–18.00

Superfredag
Duger/suger
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City 106,5
1 station
Format: AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Uppsala, 27 000
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Programtablå *
Vardagar
06.00–10.00
		
10.00–14.00
14.00–18.00
18.00–20.00
20.00–06.00

Äntligen morgon med Adam och Gry
(samsändning med Mix Megapol)
Lunchen med Johanna
EM med Madeleine och Jens
Önskekvällen med Madeleine och Jens
Musik

Lördag–söndag
08.00–14.00
14.00–20.00
20.00–08.00

Musik med Micke Aaltonen
Musik med Petter Eriksson
Musik

* Från och med den 30 juni 2008 hyr Upsala Nya Tidning AB ut frekvensen City 106,5 till MTG Radio som sänder
Lugna Favoriter i Uppsala.
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Radio Guld
1 station
Format: Goldies
Sändningsområde, antal lyssnare

Sundsvall, 18 000
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Programtablå
Vardagar
07.00–10.00
10.00–13.00
14.00–18.00
18.00–19.00
19.00–21.00
		
		
		
		

God Morgon Sundsvall
Lunchmusiken
Eftermiddag i Guld
Guldgrattis
Måndag: 50-talskväll
Tisdag: 60-talskväll
Onsdag: glam och arena
Torsdag: danskväll med Per-Roger Karlsson (till 22.00)
Fredag: 50-, 60- och 70-talsparty (till 23.00)

Lördag
09.00–19.00
19.00–23.00

Guldhelg
Party i Guld

Söndag
09.00–19.00
19.00–21.00

Guldhelg
Svenska klassiker

Efter programslut sänds musik till klockan 07.00 på morgonen.
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Favorit 103,9 i Södertälje
1 station
Format: Soft AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Södertälje, 7 000

80

Granskningsnämndens rapportserie – rapport nr 24

Programtablå
Vardagar
06.00–10.00
Morgonprogram med Kajsa
		Musik, intervjuer, morgonväckning, tävlingar och
		
evenemangsinformation, inbjudna lokala gäster, önskelåtar.
10.00–14.00
Program med Henke
		
Lokal information, inbjudna lokala gäster, önskelåtar.
14.00–18.00
Program med Robin
		
Lokal information, inbjudna lokala gäster, önskelåtar.
18.00–21.00
Musik och lokal information
21.00–06.00
Musik och lokal information

Lördag–söndag
06.00–12.00
12.00–18.00
18.00–24.00
24.00–06.00

Musik och lokal information
Musik och lokal information
80-90-talsfesten med lokal information
Lokalt material med programledare och musik
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One FM
1 station
Format: AC
Sändningsområde, antal lyssnare

Åre/Östersund, 9 000
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Programtablå
Måndag–torsdag
00.00–02.00
02.00–06.00
06.00–12.00
12.00–17.00
17.00–22.00
22.00–24.00

Late mix with Mike
One FM-mixen
One FM Morgon
Grym Eftermiddag med Kenneth Grym
Kvällen Med Mattias Elfvendahl
Late Mix with Mike

Fredag
00.00–02.00
02.00–06.00
06.00–12.00
12.00–17.00
17.00–22.00
22.00–24.00

Late mix with Mike
One FM-mixen
One FM Morgon
Grym Eftermiddag med Kenneth Grym
Fredakväll med Emma Björkström
I Natt med Matthias

Lördag
00:00–03.00
03.00–07.00
07.00–12.00
12.00–18.00
18.00–24.00

I Natt med Matthias
One FM-mixen
England top 40
Lördagsgodis med Emma Björkström
Saturday Night

Söndag
00.00–03.00
03.00–07.00
07.00–12.00
12.00–18.00
18.00–22.00
22.00–24.00

Inatt
One FM-mixen
Förmiddag med Per-Arne Berglin
Tolv till sex med Emma Björkström
Sena Söndag
Late Mix with Mike
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4.3 Slutsatser
Lokalradio är musikradio som följer olika musik- och målgruppsinriktningar; så
kallade format.
Det vanligaste formatet är det som inom branschen benämns Adult Contemporary och
som kan beskrivas som blandad pop.
Flest lokalradiostationer finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Det i särklass största lokalradioutbudet finns i Stockholm där tio stationer bedriver
sina sändningar. Det är också i Stockholm som variationen i format är som störst.
Inom MTG och SBS – som tillsammans står för 95 procent av lokalradiomarknaden
– förekommer programnätverk. Utbudet i programnätverkens sändningar är så gott
som uteslutande producerat i Stockholm. Det innebär att var än RIX FM-lyssnarna
eller Mix Megapol-lyssnarna befinner sig i landet, är det stockholmssändningarna som
dessa nås av. Inom SBS finns dock enstaka Mix Megapol-stationer som bedriver hela
eller delar av sändningar som producerats utanför storstadsregionerna. Dessa sändningar når lyssnare i Borås, Gällivare, Skellefteå, Sundsvall och Umeå.
De stationer inom MTG och SBS som inte är del av programnätverken finns alla i
Stockholm (Bandit Rock 106,3, 106,7 Rockklassiker, Studio 107,5, Svenska Favoriter
och 107,1 Vinyl).
I övrigt är det bara fyra av de fem aktörerna som står utanför nätverken som har
ett programutbud som inte är producerat för eller i Stockholm. Dessa stationer når
lyssnare i Södertälje, Norrköping, Östersund /Åre och Sundsvall. Uppsalaborna – som
lyssnar till den femte aktören utanför ägarnätverken – får höra det stockholmsproducerade morgonblocket från programnätverket Mix Megapol på vardagarna*.
Lokalradio är således i hög grad stockholmsradio.

* Från och med den 30 juni 2008 får Uppsalaborna höra Lugna Favoriter.
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5 SÄNDARPERSPEKTIV
I syfte att ge en bild av hur aktörerna inom den kommersiella lokalradion själva beskriver sin verksamhet har tillståndshavarna fått besvara frågor om ekonomi, organisation och programverksamhet. Vilka frågor som har ställts framgår av Granskningsnämndens enkät (se bilaga 1).
De fem stationer som inte ingår i programnätverken MTG och SBS – City 106,5, East
FM 100,9 i Norrköping, Favorit 103,9 Södertälje, Radio Guld och One FM – har besvarat frågorna individuellt. Enskilda svar har också lämnats av MTG:s Svenska Favoriter
och Bandit Rock 106,3. MTG har lämnat gemensamma svar för programnätverken
RIX FM respektive Lugna Favoriter. SBS har skickat in ett gemensamt svar för samtliga 31 stationer; dock med individuella tablåer.
Det förhållandet att enkäten i stora delar har besvarats nätverksvis gör att det inte går
att urskilja exempelvis den ekonomiska situationen för varje enskild station.

5.1 Organisation och ekonomi
Följande uppgifter har lämnats på frågan om hur många (antal personer) som arbetar
inom områdena programproduktion, annonsförsäljning och annat. I ”Annat” inräknas
exempelvis administration, ekonomi och teknik.
Tabell 3
Programproduktion

Station

Annonsförsäljning

Antal

Annat

Antal

Antal

City 106,5

3

4

1

East FM 100,9 i Norrköping

8*

*

*

Favorit 103,9 Södertälje

4

4

0

One FM

6 (varav 2 på heltid)

3

uppgift saknas

Radio Guld

3,5

3

3

RIX FM

14

Lugna Favoriter

7

NRJ

9

Bandit Rock 106,3

6

Svenska Favoriter

4

MTG Totalt

40

150

30

SBS Totalt

52

77

24

* 8 arbetar deltid och delar arbetsuppgifter inom produktion, försäljning och annat.
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På vilket sätt samarbeten äger rum i form av programproduktion, annonsförsäljning
och annat redovisas i avsnitt 3. Aktörerna.
På frågan om vem som beslutar om innehållet i sändningarna har svaren fördelats på
följande sätt.
City 106,5			

Programledarna

East FM 100,9 i Norrköping	Redaktion och programchef
Favorit 103,9 Södertälje		

Programchef och ansvarig utgivare

One FM				

Stationschef och redaktion

Radio Guld			

Stationschef och programchef

Bandit Rock 106,3		

Programchef

Lugna Favoriter			

Programchef

RIX FM				

Programdirektör

Svenska Favoriter		

Programchef

SBS				

Programchefer

Att få lönsamhet i verksamheten har alltid varit det stora problemet för den
kommersiella lokalradion. Problemen verkar kvarstå. Den kommersiella lokalradion
redovisar i många fall förlustsiffror.
Följande uppgifter har lämnats i fråga om omsättning och resultat för verksamhetsåret 2006.

Tabell 4

Omsättning
Resultat

MTG

SBS

Övriga

474 000 000

237 250 000

4 480 000

14 000 000

-41 130 000

*

* Två av de fem stationerna har lämnat uppgift om ett positivt resultat för året 2006. Båda dessa resultat är
lägre än 100 000 kronor. För två stationer är resultatet negativt och för en station saknas uppgift.

SBS uppgivna underskott motsvarar ungefär de koncessionsavgifter som bolaget
betalar till staten. MTG uppvisar ett positivt resultat, om än litet i förhållande till den
totala omsättningen.
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5.2 Programinnehåll
Samtliga stationer utom en sänder 168 timmar i veckan, det vill säga dygnet runt alla
veckans dagar. Undantaget är One FM som sänder 140 timmar per vecka. Svenska
Favoriter samt programnätverken Lugna Favoriter och NRJ uppger att de sänder
16 timmar med bemanning och 8 timmar automatiserad musik per dygn medan
Bandit Rock 106,3 sänder 18 timmar med bemanning och 6 timmar automatiserad
musik per dygn.
De regelbundna sändningarna
Grundstommen i de kommersiella radiostationerna är musik. Musiken vävs in i olika
program; i morgon-, eftermiddags- och kvällsblock, topplistor och ring in-program
med musikönskningar. Även de fem stationer som inte hör till MTG eller SBS har ett
liknande upplägg. Exempel på program finns i avsnitt 4.2 Tablåer. De olika programformaten och dess målgrupper finns beskrivna under rubriken 4.1 Format.
Variationerna i utbudet består i stort sett av att topplistor, eller temat för topplistor,
förändras, eller att reportrar från morgonprogram gör reportage utanför studion.
Ibland förekommer temaveckor i olika programnätverk. Stationen Bandit Rock 106,3
är ett exempel på en lokalradiostation som har ett varierat upplägg med bland annat
tävlingar och genrespecifika musikprogram som ändras ofta.
Repriser förekommer av topplisteprogram. En majoritet av stationerna har uppgett att
det endast förekommer repriseringar av enstaka inslag eller intervjuer.
Den lokala anknytningen
MTG med sina 53 stationer innehar inte något tillstånd enligt de nya reglerna från den
1 juli 2001 och har därför inte något krav att sända programmaterial med viss mängd
lokal anknytning. Kravet på egenproducerat material uppfylls genom att sända unikt
material nattetid producerat för respektive tillståndshavare. När det gäller lokalt material har MTG uppgett att stationerna sänder cirka en timme per dygn med lokal
reklam och lokalt väder. För de stationer som sänder i Stockholm uppges att det
bedrivs mellan 4–6 timmars sändningar per dag som kan klassificeras som material
med lokal anknytning. Hit har räknats bland annat lokala nyheter, intervjuer, inslag
med gäster och reklam där innehållet har en direkt anknytning till orten. Enligt MTG
består stockholmskanalen Svenska Favoriters sändningar till 80 procent av lokalt
material.
MTG har uttryckt sitt missnöje över att behöva betala de högsta årliga koncessionsavgifterna, trots att deras sändningar, enligt MTG, har ett avsevärt mer lokalt innehåll
än de konkurrerande stationerna med nya tillstånd.
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SBS, som har tillstånd både enligt gamla och nya regler, har uppgett att stationerna
sänder såväl lokalt som eget material i enlighet med gällande regler och sändningstillstånd. Mix Megapol i Borås sänder det centralproducerade programmet Äntligen
Morgon med Adam & Gry men har i övrigt lokalt producerat material. Sändningarna
i Mix Megapol Radio City i Malmö och Göteborg – med gamla tillstånd – är dessutom
helt lokala.
De fem stationer som står utanför MTG och SBS har svarat att de enbart sänder
program med lokal anknytning. Enda undantaget är City 106,5 i Uppsala som också
sänder Mix Megapols morgonprogram på vardagar. Sändningarna är lokala i kraft av
närheten till respektive sändningsområde. På så vis blir publikkontakten lokal och ämnena igenkännbara för lyssnarna. One FM har påpekat att det också är viktigt med ett
mer allmängiltigt material så att publiken inte bara känner att det lokala materialet är
utfyllnad för sakens skull.
Produceras materialet lokalt?
Programnätverken inom MTG har uppgett att viss produktion, såsom lokalt väder,
sker lokalt. Dessutom produceras reklam lokalt på vissa orter. Musik som sänds
nattetid produceras och sänds lokalt för samtliga stationer men koordineras via
musikredaktionen i Stockholm. SBS producerar material lokalt i Malmö, Göteborg och
Borås medan övrig produktion sker i Stockholm.
Stationerna utanför programnätverken producerar allt material lokalt.
Det unika materialet
Följande beskrivningar av vad som gör den egna programverksamheten unik har
lämnats i enkätsvaren.
RIX FM anser sig vara den första kommersiella radiostationen som på allvar lyckats
konkurrera med Sveriges Radio. Morgonprogrammet RIX MorronZoo etablerade en
ny programform där programledarnas personlighet stod i centrum. Programmet har
vunnit priser för sitt innehåll. Programnätverkets innehållsfokus är musik,
underhållning och aktuella ämnen som berör lyssnarens vardag.
Lugna Favoriter erbjuder lyssnarna ett lugnare och mjukare musikutbud och har en
redaktionell inriktning som ofta handlar om relationer, hälsa, familj, inredning, hus
och hem.
NRJ framhåller att man är det programnätverk som introducerar mest ny musik inom
det så kallade CHR-formatet (se under avsnitt 4.1 Format) och förmedlar en attityd
och livsstil som storstadsbor i Stockholm, Göteborg och Malmö kan känna igen sig i.
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Programmen NRJ in the Morning och NRJ Prime är de program som innehåller mest
redaktionellt innehåll baserat på musik, nöje och humor/underhållning. Stockholmsstationen Svenska Favoriter säger sig vara ensam om att uteslutande spela svensk
musik och att värna om den svenska musikskatten. Stationen har dessutom en uttalad
stockholmsprofil.
Bandit Rock 106,3, som också sänder över stockholmsområdet, uppger att stationen
spelar musik som i mångt och mycket inte hörs på andra kommersiella stationer. Programmen och inslagen är unika med livekonserter, bandtävlingar och genrespecifika
program med smalare musik.
SBS anser att deras sändningar är unika genom egen musikprogrammering och eget
programinnehåll dels inom programnätverken Mix Megapol och The Voice, dels i de
lokala stationerna Mix Megapol Radio City i Malmö och Göteborg, Mix Megapol Borås
samt i de tre stockholmskanalerna 106,7 Rockklassiker, 107,1 Vinyl och Studio 107,5.
City 106,5, East FM 100,9 i Norrköping, Favorit 103,9 Södertälje, One FM och Radio
Guld betonar att de står fria från nätverkssamarbeten och erbjuder tydligare lokala
alternativ inom den kommersiella lokalradiomarknaden.
Webbsändningar
Samtliga stationer sänder på webben och alla stationer har samma programutbud på
webben som i etern. Reklaminnehållet kan dock skilja sig åt.

5.3 Slutsatser
Stora organisationsskillnader råder mellan lokalradioaktörerna. Programnätverket
RIX FM sänder i 36 områden i landet och har 14 anställda för sin programproduktion.
Det ger ett snitt på 0,4 anställda för programproduktion per station. Motsvarande
siffra för Lugna Favoriter är 0,6. Något mer blir det om beräkningen sker på MTG
totalt. SBS har totalt 52 personer anställda för programproduktion. Med sina totalt
31 stationer ger det drygt 1,5 anställd per station. Dessa uppgifter kan jämföras med
de mindre aktörerna som har uppgett att ca 4 anställda per sändningsområde sysslar
med programproduktion.
Annonsförsäljningen är en av hörnstenarna inom den kommersiella lokalradion. När
det gäller antalet anställda per sändningsområde som sysslar med annonsförsäljning
råder samma förhållanden mellan stora och små aktörer som inom programproduktionen. Cirka 150 personer arbetar med försäljning inom MTG och 77 personer inom
SBS. Det motsvarar cirka 2,5 anställd per sändningsområde. För övriga stationer är
det ca 4 personer som sysslar med försäljning per sändningsområde.
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Resursfördelningen när de gäller administration och teknik med mera varierar, men
motsvarar i snitt något mindre än en anställd per sändningstillstånd.
Det kan konstateras att både MTG och SBS har en betydligt större andel av sin personal som arbetar inom annonsförsäljning än inom verksamhetsområdet programproduktion.
Trots en i stora delar resurssnål programproduktion är inte de ekonomiska förhållandena för den kommersiella lokalradion särskilt goda. Fler stationer går med förlust än
med vinst.
Det finns olika uppfattningar om hur kraven på eget och lokalt material slår. De små
aktörerna drar nytta av det lokala materialet och tror på det som en konkurrensfördel.
Inom MTG finns bara tillstånd enligt de gamla reglerna. MTG anser att deras stationer
missgynnas av att behöva betala mycket höga koncessionsavgifter trots att innehållet i sändningarna, enligt MTG, är avsevärt mer lokalt än hos stationerna med de nya
tillstånden, de strängare innehållskraven och de lägre koncessionsnivåerna.
Aktörernas förväntningar på lokalradion redovisas i avsnitt 8. Framtidsplaner.
Kraven på lokalt och eget material samt Granskningsnämndens bedömningar av hur
lokalradion lever upp till dessa krav behandlas i avsnitt 6. Regler om sändningarnas
innehåll och avsnitt 7. Granskning av sändningarna.
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6 REGLER OM SÄNDNINGARNAS INNEHÅLL
Regler för lokalradiosändningarnas innehåll finns i dag dels i respektive stations
sändningstillstånd (gäller stationer med nya tillstånd), dels i radio- och TV-lagen. För
stationer vars tillstånd meddelats enligt de gamla reglerna gäller dessutom 22 § lokalradiolagen med krav på en viss mängd eget material till utgången av år 2008.

6.1 Eget material
I radio- och TV-lagen uppställs ett minimikrav som innebär att eget material ska
sändas under minst tre timmar varje dygn kl. 6.00–21.00. Samtliga åtta stationer som
fått de nya sändningstillstånden (se under avsnitt 2.2) har emellertid gjort särskilda åtaganden att sända en viss mängd eget material och dessutom en viss mängd
program med lokal anknytning. Några stationer har åtagit sig att sända eget material
så mycket som hela dygnet.
Med eget material avses program som har tillkommit enbart för den egna verksamheten och som har bearbetats redaktionellt. I begreppet redaktionell bearbetning ligger
att det har utförts ett visst mått av självständigt arbete. Det kan röra sig om material
med nyhets- eller informationsvärde, material med konstnärliga ambitioner eller
underhållningsmaterial. Sändningar som huvudsakligen består av musik utan redaktionella kommentarer anses emellertid inte utgöra eget material.
Av Granskningsnämndens praxis framgår att för att sändningar som främst består av
musik ska betraktas som eget material krävs att även annat material förekommer i
sändningen. Det kan till exempel röra sig om att musiken kommenteras av en programledare, att programledaren gör andra reflektioner, att det förekommer lyssnartävlingar eller information av olika slag.
Stationer med gamla tillstånd, det vill säga stationer som fått sina sändningstillstånd genom auktionsförfarande, ska under minst en tredjedel av sändningstiden
varje dygn sända program som framställts särskilt för den egna verksamheten. Bestämmelsen kallas tredjedelsregeln. Innebörden av denna bestämmelse är att den
som svarar för verksamheten ska ha haft möjlighet att ta ställning till att de enskilda
inslagen i programmet ska sändas. Enligt Granskningsnämndens praxis kan en tillståndshavare uppfylla kravet på eget programinnehåll genom att sända en individuellt
förprogrammerad musikmix under åtta timmar nattetid (beslut SB 104/94).
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6.2 Lokalt material
Med lokalt material avses program med anknytning till det egna sändningsområdet.
Det bör ha bearbetats redaktionellt och tillkommit enbart för den egna verksamheten.
Lokala nyheter, lokala reportage och upptagningar från lokala kulturella evenemang
är exempel på program med lokal anknytning. Även program som speglar det lokala
kulturutbudet eller den etniska sammansättningen i kommunen anses ha lokal anknytning.
Av Granskningsnämndens praxis framgår att sändningar som enbart består av musik
utan någon närmare presentation kan hänföras till lokalt material, om det för lyssnaren framgår att musiken har en lokal prägel.
För stationer med gamla tillstånd finns inget krav på lokalt material.

6.3 Övriga bestämmelser
För lokalradiosändningar finns inga krav på opartiskhet, saklighet och respekt för
privatlivet eller på hänsyn till radions särskilda genomslagskraft.
Reklam får sändas i lokalradion.
Före och efter varje sändning av annonser ska det sändas en särskild signatur som
tydligt skiljer annonserna från övriga sändningar. Försignaturen bör innehålla ordet
”reklam”.
Annonser får sändas högst tolv minuter under en timme mellan hela klockslag. (Fram
till och med januari 2008 var den största tillåta annonsmängden åtta minuter per
timme).
Alla typer av program utom nyhetsprogram får sponsras. För att en del av en sändning ska anses vara ett eget program bör den ha: eget namn, egen vinjett, egen sändningstid, viss längd, särskild programledare och särskilt tema. Ett meddelande om
att ett program är sponsrat ska lämnas på lämpligt sätt i början och/eller i slutet av
programmet. Sponsringsmeddelandena får inte innehålla slogans, adressuppgifter,
telefonnummer eller på annat sätt ha en reklamliknande utformning.
Vid blocksändningar kan varje timme mellan hela klockslag betraktas som ett program, förutsatt att inga andra program under den timmen är sponsrade. Vid sponsring
av en hel sändningstimme ska sponsringsmeddelandet vara placerat i nära anslutning
till det hela klockslaget.

Kommersiell lokalradio – en kartläggning till och med 2007

95

Det är förbjudet att otillbörligt gynna kommersiella intressen inne i programmen. Bestämmelsen ska bland annat förhindra så kallad smygreklam. Ett gynnande
av ett kommersiellt intresse accepteras om det är motiverat av ett informations- eller
underhållningsintresse. Det kan till exempel vara motiverat att någon enstaka gång
i neutrala ordalag tala om vem som skänkt priserna till en tävling. Om samma företag dessutom anges som sponsor för programmet finns det dock risk för att företaget
gynnas på ett otillbörligt sätt. När sändningarna sker under förhållanden som programföretaget helt råder över ställs särskilda krav på restriktivitet med fokusering på
varumärken eller företagsnamn.
Stationen måste ange sin registrerade sändningsbeteckning minst en gång per
timme eller mellan programmen.

6.4 Sanktionsregler
Vid överträdelser av bestämmelser om annonser, sponsring och otillbörligt gynnande
av kommersiella intressen kan Granskningsnämnden ansöka hos länsrätten om att
tillståndshavaren ska betala en särskild avgift.
Om en tillståndshavare fälls för att ha överträtt villkor om eget eller lokalt material
eller bestämmelsen om sändningsbeteckning kan nämnden förelägga tillståndshavaren att följa bestämmelsen.
Om tillståndshavaren inte följer ett föreläggande som är förenat med vite kan Granskningsnämnden vända sig till länsrätten och begära utdömande av vitet.
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7 GRANSKNING AV SÄNDNINGARNA
Granskningsnämnden för radio och TV bedömer om enskilda tillståndshavare följer
de regler och villkor som finns för sändningarna (se avsnitt 6. Regler om sändningarnas innehåll). Det sker genom efterhandsgranskning av innehållet i lokalradiosändningarna. Anmälningsfrekvensen för lokalradiosändningar är inte särskilt hög. Enbart
granskningar efter anmälningar ger av den anledningen inte ett tillräckligt underlag
för en bedömning av sändningsverksamheten. Granskningsnämnden tar därför
årligen ett antal egna initiativ till granskning. Både granskningsresultat till följd av
anmälningar och initiativ presenteras i det följande.
Den här studien analyserar inte efterlevnaden av reglerna hos varje enskild tillståndshavare. Det går därför inte att utläsa hur en viss radiostation har skött sig. I stället ger
rapporten svar på hur lokalradion generellt sett har levt upp till villkoren.
I redovisningen i detta avsnitt räknas varje anmäld/granskad lokalradiostation som
ett ärende/beslut. Siffrorna skiljer sig från Granskningsnämndens officiella statistik,
där ett ärende/beslut kan avse flera stationer inom samma nätverk.
Sedan 2001 – då de nya tillstånden infördes – har antalet anmälningar och initiativ
fördelats på följande sätt.
Tabell 5
År

Anmälningar

Initiativ

Totalt

2001

4

21

25

2002

13

29

42

2003

22

29

51

2004

15

25

40

2005

23

13

36

2006

12

10

22

2007

10

23

33

99

150

249

Totalt

Under åren 2001-2007 har totalt 249 lokalradioärenden handlagts av Granskningsnämnden. Av dessa har 150 utgjorts av initiativgranskning och 99 härrör från anmälningar.
I det följande görs en uppdelning mellan stationer med gamla tillstånd och med nya
tillstånd under åren 2001-2007, det vill säga under den period som de båda tillståndstyperna har löpt parallellt. En jämförelse görs också med äldre granskningsresultat
från år 1994 fram till regeländringarna 2001.
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7.1 Granskning av de gamla tillstånden åren 2001-2007
Antalet lokalradiostationer med gamla tillstånd överstiger kraftigt antalet med nya
tillstånd. Av de totalt 89 stationerna har 81 erhållit tillstånd genom det förfarande som
gällde före 1 juli 2001 och som innebar att tillståndet tilldelades den sökande som vid
en auktion förband sig att betala den högsta årliga avgiften till staten.
Dessa stationer ska följa bestämmelserna om annonser, sponsring, sändningsbeteckning och den så kallade tredjedelsregeln – att under minst en tredjedel av sändningstiden varje dygn sända program som framställts särskilt för den egna verksamheten.
Dessutom finns det ett förbud mot att otillbörligt gynna kommersiella intressen i
sändningarna. (Se utförligare beskrivning i avsnitt 6. Regler om sändningarnas
innehåll).
Granskningsnämnden har haft 192 ärenden under perioden som har handlat om de
gamla tillstånden.
Vad har anmälts?
Under perioden gjordes 74 anmälningar mot lokalradiosändningar. Några av dessa
ledde till avskrivningar och merparten handlade om kritik mot programinnehållet.
Sådan kritik kan exempelvis ta sikte på ämnesval, språkbruk eller val av deltagare.
Flertalet anmälningar gällde innehållet i reklam. Eftersom det för lokalradiosändningar varken finns krav på opartiskhet, saklighet, respekt för enskildas privatliv eller
på att stationerna ska ta hänsyn till radions särskilda genomslagskraft, har denna typ
av kritik lett till att sändningarna friats utan någon granskning.
I ett par fall har Granskningsnämnden hänvisat anmälaren till Justitiekanslern. Det
har handlat om påstådda hot och rasistiska uttalanden i sändningarna.
Drygt 20 anmälningar har rört bestämmelser som träffar lokalradiosändningarna. Det
som anmälarna främst vänt sig emot och begärt Granskningsnämndens bedömning
av är vad lyssnarna uppfattat som ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.
Mer än hälften av invändningarna mot sändningarnas innehåll rörde just den frågan.
Annat som lyssnarna har reagerat emot är annonsmängden, frågan om enskilda program får sponsras och i ett par fall att någon sändningsbeteckning inte angetts.
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Vad har fällts?
Som nämnts ovan är det endast en tredjedel av anmälningarna som lett till en
granskning av sändningarna, vilket huvudsakligen beror på att en så liten del av
anmälningarna tar upp frågor som aktualiserar bestämmelser för lokalradio. När det
gäller de initiativ som Granskningsnämnden själv tar resulterar i stort sett samtliga
ärenden i en granskning. Endast tekniska problem hos stationen med referensbandning brukar vara anledningen till att en granskning inte genomförs av det sändningstillfälle som nämnden valt. I de fallen tas nya initiativ till granskning.
En genomgång av både sändningar som granskats på Granskningsnämndens eget
initiativ och granskningar som skett till följd av anmälningar visar att 94 av totalt 192
ärenden resulterat i fällningar. Det har varit överträdelse av någon enstaka bestämmelse men också av flera bestämmelser vid samma sändningstillfälle. I 40 av de 192
ärendena har reglerna följts och stationen har därför friats. Resterande 58 ärenden
är huvudsakligen de frianden utan granskning till följd av anmälningar som tagit upp
frågor som inte träffat innehållsregler för lokalradiosändningar.
Tabell 6

Fällningar

94

Frianden

40

Frianden utan granskning (inklusive avskrivningar)

58
Totalt

192

En genomgång av de beslut som innebär att en lokalradiostation med gammalt sändningstillstånd fällts visar att den bestämmelse som oftast aktualiserats är den som
handlar om sponsring. Dessa fällningar har främst handlat om att sponsringsmeddelanden inte har placerats korrekt, det vill säga i början och/eller i slutet av ett program
alternativt vid hela klockslag för blocksändningar. Trailrar för kommande program
med sponsringsmeddelanden i trailrarna har också fällts. Vidare har fällningarna rört
det förhållandet att vissa sändningar inte uppfyllt kriterierna för att definieras som
program. Mycket korta nyhets-, trafik- eller vädersändningar utan egen programledare, vinjett eller dylikt har inte bedömts som egna program och har därmed inte heller
varit sponsringsbara.
En annan vanlig fällningsgrund är att lokalradiostationen överträtt förbudet mot
kommersiellt gynnande. I 36 fall har stationer fällts för att ha gynnat ett företag eller
någon produkt på ett otillbörligt sätt. Absolut vanligast är att gynnandet har skett i
samband med vinstpresentationer. I hela 17 av de 36 fallen är det just själva vinstpresentationen – eller snarare de upprepade omnämnandena av vinsten – som har
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ansetts strida mot bestämmelsen. I sex fall har fällningarna gällt reklambetonade
sponsringsmeddelanden där exempelvis adressuppgifter eller slogans förekommit.
Övriga fällningar har huvudsakligen handlat om gynnande av enskilda företag i programmen.
Att en station inte har haft tydliga annonssignaturer har lett till fällning i 13 fall.
Betydligt vanligare har överträdelser av största tillåtna annonsmängd varit. Närmare
en tredjedel av fällningarna har berott på att det har sänts mer än tillåtna 8 minuter
reklam per timme.
Vid 25 tillfällen har stationer fällts för att inte ha angett sin registrerade sändningsbeteckning minst en gång per timme.
Av nedanstående tabell framgår på vilka grunder stationerna fällts. Antalet fällningsgrunder är större än antalet beslut eftersom ett beslut kan innehålla fällningar mot
flera bestämmelser.
Tabell 7

		
Fällningsgrunder

Antal

Sponsring

40

Otillbörligt gynnande

36

Annonsmängd

29

Sändningsbeteckning

25

Annonssignatur

13

Tredjedelsregeln

5
Totalt

148

Granskningsnämndens initiativ har under åren 2001-2007 omfattat en bedömning av
om tredjedelsregeln följts i 18 ärenden, varav 13 resulterade i friande beslut.
Tabell 8
Eget material (tredjedelsregeln)

Fällningar

5

Frianden

13
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Sanktioner
I fall då en station tidigare fällts eller då en överträdelse har bedömts som allvarlig,
har Granskningsnämnden som regel ansökt om påförande av särskild avgift. Förvaltningsdomstolarna har beslutat om påförande av särskild avgift i 13 av de fall som
Granskningsnämnden prövade under perioden 1 juli 2001–2007.
I tre fall har Granskningsnämnden förelagt tillståndshavaren vid vite att följa bestämmelsen om eget material. Något utdömande av dessa viten har inte blivit aktuellt.

7.1.1 Jämförelse med granskningarna fram till 2001
De första granskningsärendena hos Granskningsnämnden är från 1994. Att jämföra
perioden 2001–2007 med den granskning som ägt rum av lokalradio dessförinnan
är intressant eftersom det rör sig om två ungefär lika långa tidsperioder. Mängden
ärenden är något mindre under perioden 1994–2001. Det hänger främst ihop med att
anmälningarna mot lokalradion före 2001 var hälften till antalet jämfört med tidsperioden 2001–2007. Som redovisats tidigare rörde anmälningarna då främst sådana
förhållanden som inte är reglerade för den kommersiella lokalradion och som därför
inte har lett till någon granskning alls. Det gällde även före 2001.
De anmälningar som ledde till granskning av sändningarna gällde huvudsakligen den
så kallade tredjedelsregeln, det vill säga krav på en viss mängd egenproducerat programmaterial. Anmälarna var till stor del konkurrerande radioaktörer. Övriga anmälningar tog upp reklamregler, sponsring och gynnande av kommersiella intressen.
Mellan åren 1994–2001 togs 121 initiativ till granskning vilket är i nivå med de 150
initiativ som togs åren 2001–2007. Totalt granskades 168 stationer under perioden.
Granskningar efter initiativ och anmälningar sammantaget ledde till 94 fällande beslut, vilket är exakt samma antal som under perioden 2001–2007.
Av tabell 9 framgår på vilka grunder stationerna fällts. Antalet fällningsgrunder är
större än antalet beslut eftersom ett beslut kan innehålla fällningar mot flera bestämmelser.
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Tabell 9
Fällningsgrunder

Antal

Annonssignatur

41

Otillbörligt gynnande

38

Tredjedelsregeln

38

Sponsring

35

Sändningsbeteckning

19

Annonsmängd

13
Totalt

184

Samtliga granskningar ledde inte till fällningar utan i 39 fall friades tillståndshavaren.
Det kan jämföras med 40 frianden efter granskning under perioden 2001–2007.
Jämförelsen mellan de två tidsperioderna visar att lokalradioaktörerna under hela
lokalradions historia i stor utsträckning har fällts för att inte ha rättat sig efter sponsringsreglerna och för att ha sänt i strid med förbudet att otillbörligt gynna kommersiella intressen. Under de första åren förekom svårigheter med annonssignaturer men
antalet fällningar för bristande markeringar vid annonssändningar har avtagit markant (jfr tabell 7).
Efterlevnaden av tredjedelsregeln granskades i 51 fall under perioden. I 38 av dessa
blev resultatet ett fällande beslut och 13 ledde till friande beslut. Tredjedelsregeln var
en av de vanligaste fällningsgrunderna under perioden 1994-2001. Det kan noteras
att regeln om största tillåtna annonsmängd har följts i allt mindre utsträckning under
senare år (jfr tabell 7).
Sanktioner
Förvaltningsdomstolarna har beslutat om påförande av särskild avgift i 16 av de fall
som Granskningsnämnden prövade fram till den 1 juli 2001.
I 35 fall förelades tillståndshavaren av Granskningsnämnden att vid vite följa bestämmelserna, varav de flesta gällde tredjedelsregeln. Inte i något fall har vite dömts ut.
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7.2 Granskning av de nya tillstånden åren 2001-2007
Sedan den 1 juli 2001 har stationer kunnat få nya sändningstillstånd. Dessa tillståndshavare har efter särskilda åtaganden skyldighet att sända en viss mängd eget material
och en viss mängd program med lokal anknytning. Koncessionsavgiften som ska betalas för dessa tillstånd är betydligt lägre än för de gamla tillstånden. År 2007 uppgick
avgiften till 43 000 kronor per tillståndshavare vilket kan jämföras med i vissa fall
årliga miljonbelopp för de gamla tillstånden (jfr under avsnitt 2. Bakgrund). I gengäld
ställs högre krav på eget och lokalt material i sändningarna.
Några tillstånd har återlämnats sedan starten. Andra har bytt ägare och har i vissa fall
fått villkoren rörande mängden lokalt respektive eget material ändrade. I de fall då
åtagandena har ändrats i samband med ägarbyten, har dessa minskat i timmar.
I dag finns det åtta stationer som sänder med de nya tillstånden. Dessa har nu följande
åtaganden (antal timmar/dygn).

Tabell 10
Tillståndshavare

Ägare

Eget
material

Lokalt
material

1

Mix Megapol 107,0 Umeå

SBS Radio AB

24

7

2

Mix Megapol 105,4 Skellefteå

SBS Radio AB

13

6

3

Mix Megapol 105,2 Gällivare/

SBS Radio AB

3

3

Kiruna
4

Favorit 103,9 Södertälje

Planet 103,9 Södertälje AB

24

12

5

East FM 100,9 i Norrköping

JFM-Förvaltnings AB

24

12

6

Mix Megapol 105,5 Borås

Fria Radiobolaget i Borås AB

20

7,5

7

Mix Megapol 107,4 Sundsvall

SBS Radio AB

7

7

8

One FM

One FM AB

20

15
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De åtta stationerna bedriver sändningar i följande områden.

Mix Megapol 105,2 Gällivare/Kiruna

Mix Megapol 105,4 Skellefteå

Mix Megapol 107,0 Umeå

One FM
(Östersund/Åre)
Mix Megapol 107,4 Sundsvall

Favorit 103,9 Södertälje
East FM 100,9 i Norrköping

Mix Megapol 105,5 Borås
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De åtta tillstånd som i dag är aktiva har lett till 24 granskningsärenden. Dessutom
finns det även när det gäller de nya tillståndshavarna anmälningar som lämnats utan
åtgärd eftersom de förhållanden anmälarna tagit upp inte strider mot någon regel.
Resultatet visar att stationerna med bara ett undantag har fällts.
Tabell 11

Fällningar

23

Frianden

1

I samtliga fall har överträdelser skett av flera bestämmelser. De bestämmelser som
följdes i minst utsträckning var tillståndshavarnas egna åtaganden om eget och lokalt
material. Samtliga fällningar berodde på att sändningarna inte uppfyllde kravet på
lokalt material. I två fall av 23 stämde det egna materialet överens med stationernas
åtaganden, men i 21 fall var inte heller kravet på eget material uppfyllt. En tredjedel av
fällningarna berodde på att reglerna för sponsring inte följts. Det handlade främst om
att vissa sändningar som hade sponsrats egentligen inte var sponsringsbara eftersom
de inte uppfyllde kriterierna för att vara enskilda program. Även placering av sponsringsmeddelanden i blocksändningar ledde till fällande beslut.
Precis som för sponsring svarade otillbörliga gynnanden för närmare en tredjedel av
fällningarna. Merparten av dessa bestod av gynnanden av någon lokal verksamhet
såsom en restaurang, ett hotell eller en tidning.
Av tabell 12 framgår på vilka grunder stationerna med nya tillstånd fällts. Antalet fällningsgrunder är större än antalet beslut eftersom överträdelser av flera bestämmelser
har skett i samtliga granskade fall.
Tabell 12
Fällningsgrunder

Lokalt material

23

Eget material

21

Sponsring

7

Otillbörligt gynnande

7

Annonsmängd

4

Sändningsbeteckning

3

Annonssignatur

2
Totalt

67
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Eget material
Granskningsnämndens bedömning av eget material utgår från förarbetena till radiooch TV-lagen (prop. 1999/2000:55). Av förarbetena framgår att med eget material
avses program som har tillkommit enbart för den egna verksamheten och som har
bearbetats redaktionellt. I begreppet redaktionell bearbetning ligger att det har utförts
ett visst mått av självständigt arbete. Det kan röra sig om material med nyhets- eller
informationsvärde, material med konstnärliga ambitioner eller underhållningsmaterial.
Sändningar som huvudsakligen består av musik utan redaktionella kommentarer
anses emellertid inte utgöra eget material. Av Granskningsnämndens praxis framgår
att för att sändningar som främst består av musik ska betraktas som eget material
krävs att även annat material förekommer i sändningen. Det kan till exempel röra sig
om att musiken kommenteras av en programledare, att programledaren gör andra
reflektioner, att det förekommer lyssnartävlingar eller information av olika slag.
Granskningen av stationerna med nya tillstånd har visat att det ofta förekommer
musik utan redaktionellt material i sändningarna. Sådan sändningstid kan – mot
bakgrund av den praxis som redovisats ovan – inte räknas till kategorin eget material.
Samsändningar med andra stationer är också vanliga. Granskningsnämnden har i
flera fall uttalat att en samsändning per definition inte kan utgöra eget material. Av
definitionen av begreppet eget material framgår nämligen att för att programmet ska
anses vara eget måste det ha tillkommit enbart för den egna verksamheten. Med den
egna verksamheten måste förstås den enskilda stationen. Det förhållandet att flera
stationer ingår i programnätverk – vilket är regel snarare än undantag (jfr avsnitt
3. Aktörerna) – innebär inte att det samsända centralproducerade materialet blir eget
material hos varje enskild station inom programnätverket.
För att förtydliga i vilken grad stationerna sänt eget material ställs följande tabell upp.
Uppgifterna är inte specificerade för respektive station och inte heller utifrån ägarförhållanden eller förändrade åtaganden. I stället har bedömningen av eget material
ställts upp i kronologisk ordning med de äldsta bedömningarna först utifrån samtliga
24 granskningar.
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Tabell 13
Åtagande
(timmar/dygn)

Antal timmar under dygnet som bedömts som
eget material

24

0, 8*, 8, 0, 21*, 0, 5, 5, 18, 0, 0, 24, 0, 15, 7

20

0, 14, 15

13

0, 6

7

0

5

8

3

0, 3

* antal timmar som stationen själv uppgett och som Granskningsnämnden inte gjort en egen bedömning av.

En iakttagelse som kan göras är att i de fall stationerna inte har levt upp till sitt eget
åtagande, är differensen mellan åtagande och faktisk sändning stor. Det kan också
noteras att det förhållandet att ”0” har angetts innebär att tillståndshavaren inte ens
har levt upp till radio- och TV-lagens minimikrav på tre timmars eget material under
dagtid.
Lokalt material
Även i fråga om definitionen för lokalt material utgår Granskningsnämndens bedömning från förarbetena till radio- och TV-lagen. Med lokalt material avses program
med anknytning till det egna sändningsområdet. Det bör ha bearbetats redaktionellt
och tillkommit enbart för den egna verksamheten. Lokala nyheter, lokala reportage
och upptagningar från lokala kulturella evenemang är exempel på program med lokal
anknytning. Även program som speglar det lokala kulturutbudet eller den etniska
sammansättningen i kommunen anses ha lokal anknytning.
Av Granskningsnämndens praxis framgår att sändningar som enbart består av musik
utan någon närmare presentation kan hänföras till lokalt material, om det för lyssnaren framgår att musiken har en lokal prägel. En förutsättning för detta är dock att det
för lyssnarna framgår att och på vilket sätt musiken är lokal. Det kan röra sig om lokala band eller musiker. Enbart den omständigheten att en artist eller grupp är aktuell
med en konsert i sändningsområdet är emellertid inte tillräckligt för att sådan musik
ska anses utgöra lokalt material. Enbart det förhållandet att musikurvalet speglar
smakinriktningen i sändningsområdet innebär inte heller att sändningen kan betraktas som lokalt material. Av nämndens praxis framgår exempelvis vidare att en sändning där lyssnarna uppmanats att via e-post skicka önskningar till programmet inte i
sig innebär att sändningen kan anses ha en lokal anknytning, såvida det inte framgår
för lyssnarna vilken av den musik som spelas som har önskats av lyssnare.
Granskningsnämnden har godtagit att lokala inslag kan göra att även omkringliggande sändningar betraktas som lokala. Det krävs emellertid att de lokala inslagen har
en viss omfattning. Att exempelvis endast sända korta lokala väderrapporter en gång i
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timmen i en i övrigt icke-lokalanknuten dygnssändning är inte tillräckligt för att hela
dygnet ska kunna betraktas som lokalt. Däremot har nämnden godtagit att inslag med
sammanlagt tio minuter lokalt material i ett tvåtimmarsprogram har gjort att hela
tvåtimmarssändningen betraktats som lokal. I linje härmed har nämnden betraktat
en fyratimmars sändning som lokal eftersom det inom de fyra timmarna sändes 23
minuter lokalt material.
Den omständigheten att en station väljer att upprepa samma lokala inslag vid ett
flertal tillfällen har varit uppe till bedömning i ett par ärenden. Nämnden kom mot
bakgrund av regelns syfte fram till att kravet på lokalt material i dessa fall inte rimligen kunde vara uppfyllt genom att samma inslag återutsändes ett antal gånger under
och en och samma dag. Mängden lokalt material beräknades därför exklusive det
återutsända materialet.
Åtagandena att sända lokalt material är för de allra flesta stationerna mindre än
åtagandet att sända eget material. Trots att kravnivåerna helt och hållet bygger på vad
stationerna själva tagit på sig att sända, kan det konstateras att stationerna inte alls
lever upp till kravet på lokalt material. Samtliga granskningar utom en har lett till fällande beslut.
Tabell 14
Åtagande
(timmar / dygn)

Antal timmar som bedömts som
lokalt material

15

0, 0

12

0, 8, 12, 0, 0

10,5

0, 9

7

0, 6*, 5*, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4

6

0, 0

3

0, 0, 0

* antal timmar som stationen själv uppgett och som Granskningsnämnden inte gjort en egen bedömning av.

Att siffran ”0” angetts kan betyda att det helt saknats lokalt material i sändningarna.
Det kan också betyda att de lokala inslagen har varit så korta eller så få att de inte har
kunnat medge att en hel sändningstimme betraktats som lokal. Det har i sådana fall
ofta rört sig om exempelvis enstaka och mycket korta väder- eller nyhetssändningar.

Kommersiell lokalradio – en kartläggning till och med 2007

109

Sanktioner
I två fall har Granskningsnämnden avstått från att förelägga en tillståndshavare vid
vite att följa villkoren. Det har i båda fallen varit tekniska eller andra uppstartsproblem som legat till grund för den bedömningen. I övriga 21 fall har nämnden förelagt
bolaget vid vite att följa villkoren. I de flesta fall har ett föreläggande vid vite startat på
100 000 kronor. Vid senare överträdelser för samma station har vitesbeloppet fördubblats. Det har lett till 200 000 kronor en andra gång och 400 000 kronor en tredje
gång. Som mest har en tillståndshavare förelagts vid ett vite av 800 000 kronor att
följa bestämmelserna om eget och lokalt material. När ett nytt föreläggande vid vite
har bestämts, har Granskningsnämnden i de flesta fall också beslutat att begära utdömande av det tidigare vitet. Länsrätten har hittills dömt ut det förelagda vitet i tre fall.
För tre lokalradiostationer med nya tillstånd har förvaltningsdomstolarna beslutat om
påförande av särskild avgift.

7.3 Slutsatser
För gamla tillståndshavare med höga avgifter gäller låga krav på sändningarnas innehåll. Kravet på eget material kan enligt Granskningsnämndens praxis enkelt uppfyllas genom att sända en individuellt förprogrammerad musikmix under åtta timmar
nattetid. Förbudet mot otillbörliga gynnanden och regeln om att endast program kan
vara sponsrade är de bestämmelser som oftast åsidosätts. Stationernas vanligt förekommande upplägg med tävlingar och tävlingsvinster har många gånger inneburit att
vinsterna presenterats i sådan omfattning att det uppkommit ett gynnande av produkten eller företaget som står bakom den. Det kan konstateras att efterlevnaden av dessa
innehållsbestämmelser inte är särskilt god.
När det gäller de nya tillståndshavarna hade flera stationer uppstartsproblem och det
tog tid att komma igång med sändningarna. Allt eftersom sändningsverksamheten utvecklats har det egna respektive lokala materialet kunnat utökas. Det kan dock noteras
att flertalet stationer fortfarande inte lever upp till de åtaganden de själva har gjort. De
nya tillstånden med de låga avgifterna var tänkta att garantera lyssnarna en radio med
lokal anknytning. Den stora mängden samsändningar, i långa stycken musiksändningar utan redaktionellt innehåll, och avsaknaden av tillräcklig mängd lokala inslag
ger sammantaget en bild av en inte särskilt lokal lokalradio.
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8 FRAMTIDSPLANER
Detta avsnitt redogör för aktörernas framtidsplaner för den egna lokalradioverksamheten, vad de skulle vilja sända i förhållande till vad de faktiskt sänder och hur de
allmänt sett ser på framtiden för lokalradio.

8.1 Den egna sändningsverksamheten
När det gäller programutbudet i stort är både stationer inom och utom nätverken
nöjda med sina respektive koncept.
De stationer som inte är delaktiga i de stora ägarnätverken betonar vikten av att
fortsätta utveckla ett unikt lokalt programutbud. Särskilt lokala nyheter och
uppföljande reportage är angeläget och något som flera vill satsa ytterligare på. Det
är viktigt för mångfalden, menar stationer utanför nätverken, att det finns lokala
alternativ till programnätverken.
En utökad satsning på lokala och nationella nyheter är något som även lyfts fram av
stationer inom ägarnätverk. Annars är det inom de stora ägarnätverken ett allmänt
önskemål att slippa specifika innehållskrav i form av eget och lokalt material. I stället
finns intresse för att bedriva nationella sändningar. Behovet av lokala radioprogram
fylls enligt deras uppfattning redan av Sveriges Radios P4-sändningar och lokalt innehåll lockar inte tillräckligt många lyssnare för att kommersiell radioverksamhet ska
löna sig. Endast i storstadsregionerna finns en ekonomiskt bärkraftig lokal marknad.
Inom MTG:s programnätverk betraktas inte ens den egna programverksamheten som
”lokalradio”.

8.2 Lokalradions framtid
En ljus lokalradioframtid, spår lokalradiosverige. Men det är under förutsättning att
de ekonomiska förutsättningarna förbättras, att en etablering av en ny digital
plattform eller en om-koordinering av nuvarande FM-nätet sker inom en snar
framtid och att regelverket ändras. Många stationer med gamla tillstånd har mycket
höga årliga koncessionsavgifter och en sänkning av dessa skulle ge en avsevärt bättre
ekonomisk utgångspunkt för sändningsverksamheten. Lokalradioaktörerna vill också
ha högre sändareffekt och nå flera lyssnare. Önskemålet om ändrat regelverk inbegriper att kraven på eget och lokalt material begränsas och att regler för sponsring
och reklam förtydligas. Utan dessa förändringar förutses stora svårigheter att bedriva
kommersiell radio framöver.
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Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio, SOU 2007:110
Upsala Nya Tidning

Övriga källor
Uppgifter om tillståndshavare och ägare är hämtade från Radio- och TV-verkets register.
Informationen i avsnitten om sändarperspektiv och framtidsplaner är hämtade från den enkät som
Granskningsnämnden skickade ut till samtliga stationer under hösten 2007. Även beskrivningar om
bland annat annonsnätverk kommer från enkätsvaren. Avsnittet med tablåer bygger främst på
uppgifter som lämnats via enkäten, men information har också hämtats från respektive stations
webbplats alternativt från Granskningsnämndens ärenden.
Uppgifterna om granskning av sändningarnas innehåll utgör en sammanställning av Granskningsnämndens beslut under perioden 1994-2007.
Radiobranschens webbplats www.rab.se
Intervju med Ingemar Lindqvist vid Statens Ljud- och Bildarkiv, 2008-03-13
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B
ilaga 1
								
								
								
								

2007-09-19
Lokalradio
Tillståndshavare

Enkät om lokalradio
Granskningsnämnden har startat ett projekt som har till syfte att kartlägga lokalradioverksamheten i Sverige. Projektet ska utmynna i en rapport vid årsskiftet 07/08.
Rapporten kommer bl.a. att innehålla beskrivningar av tillstånden och sändningarna.
Den kommer också att redogöra för de regel- respektive villkorsändringar som har
skett i fråga om lokalt/eget material, vilken betydelse förändringarna har fått och hur
villkoren har efterlevts.
Som ett led i kartläggningen av lokalradioverksamheten inhämtar vi nu uppgifter från
berörda tillståndshavare. Vänligen besvara följande frågor senast den 3 oktober
2007. Vi ser gärna att era svar är utförliga – använd baksidan eller skriv på separat
papper. Det går naturligtvis bra att skicka in svaren via e-post.
Observera att detta inte utgör något underlag för en granskning utifrån olika
bestämmelser. Studien genomförs endast i syfte att samla information och öka kunskapen om lokalradiosändningarna.
ORGANISATION m.m.
1. När började ni sända lokalradio? ___________________________________
2. Hur många bostäder och lyssnare nås av era
sändningar?__________________________________________________

3. Vilken målgrupp har ni?________________________________________

4. Hur många lyssnar på era program?________________________________

5. Har ni en egen webbplats? Ja		

Nej

Webbadress:__________________________________________________
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6. Hur många hos er arbetar inom följande områden?
		

a) programproduktion________________

		

b) försäljning_______________________

		

c) annat___________________________

7. Hur stor omsättning hade ni år 2006?_______________________________
8. Vad var resultatet enligt årsredovisningen för 2006?_____________________
9.
Om ni ingår i nätverk,
a) hur ser det samarbetet ut?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) Samarbetar ni även med någon utanför nätverket? Om vad?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10.
Om ni inte ingår i nätverk,
a) har ni samarbeten med andra aktörer?
___________________________________________________________
Kommersiell lokalradio – en kartläggning till och med 2007

117

___________________________________________________________
____________________________________ ______________________
b) hur ser det samarbetet ut?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

PROGRAMINNEHÅLL
11. Hur många timmar sänder ni under en normalvecka 2007?__________ timmar.

12. Vilka sändningstider har ni?_____________________________________
13.
Beskriv vad era regelbundna sändningar innehåller. Ge exempel på program/
inslag och hur stor del av den totala sändningstiden under en normalvecka som dessa
svarar för.
Vi vill gärna att ni skickar in tablåer för vecka 37, 2007.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

14.
Ge exempel på program som inte sänds regelbundet. Beskriv även när dessa
program sänds.
___________________________________________________________
_____________ _____________________________________________
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15. Förekommer repriseringar? 		

Ja 		

Nej

Om ja, vilka typer av program? _____________________________________
___________________________________________________________
16. Hur stor andel av era sändningar under vecka 37 bestod av material med lokal anknytning? (Ge exempel på program och längd på programmen)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
17. På vilket sätt var dessa sändningar lokala?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

18. Hur stor andel av era sändningar under vecka 37 bestod av eget material? (Ge
exempel på program och längd på programmen)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
19. Sker den egna produktionen lokalt?
All produktion sker lokalt.
		

Viss produktion sker lokalt, nämligen______________________

		

Ingenting produceras lokalt.
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20. Vad skulle ni säga är unikt för era sändningar?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

21. Vem fattar beslut om innehållet i sändningarna?
___________________________________________________________
22. Bedriver ni webbsändningar?

Ja 		

Nej

Om ja, sänder ni samma program på webben som i de ordinarie sändningarna? Hur
skiljer sig sändningarna annars åt?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

FRAMTID
23. Skulle ni vilja ändra ert programutbud?

Ja		

Nej

Om ja, på vilket sätt?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Av vilken anledning?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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24. Vilka planer har ni för sändningsverksamheten?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
25. Hur ser ni allmänt på lokalradions framtid?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
26.
Finns det något annat ni skulle vilja föra fram till Granskningsnämnden?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Kontakta gärna mig om ni har frågor eller funderingar på telefon: 08-606 79 79 eller
via e-post: christoffer.larkner@grn.se
Det går också bra att kontakta Helena Söderman, telefon 08-606 79 82,
e-post: helena.soderman@grn.se
Med vänlig hälsning
Christoffer Lärkner
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Bilaga 2

Tillståndshavare och ägare – en översikt
				Utvikbar
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SBS Radio Sweden Holding AB

SBS
Mix Megapol (25 tillstånd)
Tillståndsinnehavare som ägs av SBS Radio Sweden Holding AB
SBS Radio AB (14 tillstånd i Gävle, Mora/Sälen, Falun/Borlänge, Västerås, Örebro, Skövde, Norra Bohuslän,
Västra Småland, Linköping, Eskilstuna, Sundvall, Gällivare, Skellefteå, Umeå)
Radio City AB (Göteborg)
Radio City AB (Malmö)

Tillståndshavare som ägs av SBS Radio Sweden Holding AB genom dotterbolaget SBS Radio AB
Radio Stella AB (Helsingborg)
Svensk Radiopartner Radio City AB (Karlstad)
Fria Radiobolaget i Borås AB
Fria Media i Blekinge AB
Reklamradio FMK AB (Kalmar)
Radio Hit FM Melodicum AB (Växjö)
Radio Match AB (Jönköping)
Mix Megapol.se AB (Stockholm)
Östersjöns Reklamradio AB (Gotland) - samägs med Gotlandspress AB.

The Voice (3 tillstånd)
SBS Radio AB (Göteborg, Malmö)
Radio City AB (Stockholm)

106,7 Rockklassiker

Studio 107,5 – 70- och 80-talspuls
E-FM Sverige AB (Stockholm)

Rockklassiker Sverige AB (Stockholm)

107,1 Vinyl
Vinyl AB (Stockholm)
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MTG
MTG

NRJ S.A. och SW Radio Diffusion
NRJ S.A. och SW Radio Diffusion

MTG Radio AB, e-village Nordic AB och Kinnevik Radio AB
MTG Radio AB, e-village Nordic AB och Kinnevik Radio AB

Privatpersoner och föreningar
Tidningsbranschen

Privatpersoner och föreningar

Tidningsbranschen

RIX FM (36 tillstånd)
RIX FM (36 tillstånd)

TILLSTÅNDSHAVARE SOM ÄGS AV TIDNINGSFÖRETAG
TILLSTÅNDSHAVARE SOM ÄGS AV MTG RADIO AB,
KINNEVIK RADIO AB OCH E-VILLAGE NORDIC AB

TILLSTÅNDSHAVARE SOM ÄGS AV MTG RADIO AB,
KINNEVIK RADIO AB OCH E-VILLAGE NORDIC AB

TILLSTÅNDSHAVARE SOM ÄGS AV NRJ S.A.
ELLER DESS DOTTERBOLAG

TILLSTÅNDSHAVARE SOM ÄGS AV NRJ S.A.
ELLER DESS DOTTERBOLAG

RBS Broadcasting AB (7 tillstånd i Falun/Borlänge,
Mora/Sälen, Skaraborg,
RBS Broadcasting AB (7 tillstånd i Falun/Borlänge,
Gotland, Mora/Sälen,
Kalmar, Västra
Skaraborg,
Småland,Gotland,
Uppsala)Kalmar, Västra
Småland, Uppsala)

RBO Broadcasting AB (Norra Bohuslän)
RBS Broadcasting
AB och SW
Radio
Diffusion
RBO Broadcasting
AB
(Norra
Bohuslän)

RBS Broadcasting AB och SW Radio Diffusion

RBKR Broadcasting AB (Blekinge)
RBS Broadcasting
AB och SW Radio
Diffusion
RBKR Broadcasting
AB (Blekinge)

RBS Broadcasting AB och SW Radio Diffusion

RBDS Broadcasting AB (Södertälje)
RBDS Broadcasting
(Södertälje)
RBS Broadcasting
AB och SW AB
Radio
Diffusion

Östersund Air 104,0 HB
Reklammedia
104,4
Kil och
Östersund
Air i104,0
HBKarlstad HB
TrestadReklammedia
Air 105,0 HB104,4 i Kil och Karlstad HB
Göteborg
Air 105,9
HB HB
Trestad
Air 105,0
Radio 2000
107,6Air
i Helsingborg
HB
Göteborg
105,9 HB
Reklammedia
107,3
i Kristianstad
HBHB
Radio 2000
107,6
i Helsingborg
GH Giga
Herz HB (Malmö)
Reklammedia
107,3 i Kristianstad HB
Växjö Reklamradio
HB
GH Giga Herz104,3
HB (Malmö)
Växjö Reklamradio
Reklamradio 104,3
Jönköpings
106,0HB
HB
106,0 HB
ForumJönköpings
& Marknad Reklamradio
i Nyköping HB
Forum
& Marknad i Nyköping HB
Kimtevill
AB (Stockholm)
Kimtevill
ABoch
(Stockholm)
Radio Air
i Hällby
Eskilstuna HB
Radio Air i Hällby och Eskilstuna HB

RBS Broadcasting AB och SW Radio Diffusion

TILLSTÅNDSHAVARE SOM ÄGS AV MTG RADIO AB,
TILLSTÅNDSHAVARE
ÄGS AV MTG RADIO AB,
KINNEVIK
RADIO AB, E-VSOM
ILLAGE NORDIC AB OCH
KINNEVIK RADIO AB, E-VILLAGE NORDIC AB OCH
TIDNINGSFÖRETAG

TIDNINGSFÖRETAG

TILLSTÅNDSHAVARE
ÄGS AV TIDNINGSFÖRETAG
Media
IntressenternaSOM
Sundsvall/Härnösand
KB
Mittinfo i Sundsvall och Sundsvalls Tidning

Övriga (5 tillstånd)

Media Intressenterna Sundsvall/Härnösand KB
i Sundsvall och
RixMittinfo
Gävle/Sandviken
KBSundsvalls Tidning

Övriga (5 tillstånd)

TILLSTÅNDSHAVARE SOM ÄGS AV FÖRENINGAR,

Dalarnas Tidningar, Geﬂe Dagblads AB,
Rix Gävle/Sandviken
Paliset
Development AB KB

FÖRETAG ELLER PRIVATPERSONER

TILLSTÅNDSHAVARE SOM ÄGS AV FÖRENINGAR,

Dalarnas Tidningar, Geﬂe Dagblads AB,
Paliset Development AB

FÖRETAG ELLER PRIVATPERSONER

Radio Ö-vik AB
AB Allehanda, Modo Hockeyklubb, Örnsköldsviks

NAradio AB
Nerikes Allehanda

Radio Ö-vik AB
industrigrupp,
Västernorrlands
och
Jämtlands läns
AB
Allehanda, Modo
Hockeyklubb,
Örnsköldsviks
handelskammares
serviceinstitut
industrigrupp,
Västernorrlands
och Jämtlands läns
handelskammares serviceinstitut

NAradio AB
Nerikes Allehanda

Radio Rix i Halland AB
LDPI
Förvaltnings
AB AB
Radio
Rix i Halland

Umeå Radiointressenter KB

LDPI Förvaltnings AB

Idrottsklubben
Studenterna
Umeå
Radiointressenter
KBi Umeå,
Umeå Köpmannaförening,
Radio AB
Idrottsklubben
Studenterna i VK
Umeå,
Umeå Köpmannaförening, VK Radio AB

Rix 106,5 i Varberg AB
LDPI
AB och
RixFörvaltnings
106,5 i Varberg
AB Tidnings AB Stampen

LDPI Förvaltnings AB och Tidnings AB Stampen

One Fm

(Östersund/Åre)
One
Fm
(Östersund/Åre)
One FM AB

City 106,5 *

Privatperson
One FM
AB
Privatperson

City 106,5 *

David Olsson Radioproduktion AB

Fria Media i Östergötland AB
Östgöta
Correspondenten
Fria Media
i Östergötland AB

Uppsala Musikradio City 106,5 AB

David
Olsson99,9%
Radioproduktion
AB
Privatperson
och
Privatperson
99,9% och
Östgöta Correspondenten
0,01%
Östgöta Correspondenten 0,01%

Östgöta Correspondenten

Tryckeri AB Ljusnan
TryckeriFörvaltnings
AB LjusnanAB
Mittmedia

UppsalaUpsala
Musikradio
City 106,5
Nya Tidning
AB AB
Upsala Nya Tidning AB

East FM 100,9 i Norrköping

Mittmedia Förvaltnings AB

East FM 100,9 i Norrköping

Bra Radio i Västerås AB
Radio
VLTBra
Media
ABi Västerås AB
VLT Media AB

JFM-förvaltning AB

JFM-förvaltning AB
Privatperson, aktiebolag
Privatperson, aktiebolag

Radio National Luleå AB
Radio National Luleå AB
Norrbottenskuriren AB

Radio Guld
Radio Guld
(Sundsvall)
(Sundsvall)

Norrbottenskuriren AB

Radio National
Skellefteå
AB AB
Radio National
Skellefteå
Norra Västerbotten
Tidnings
AB AB
Norra Västerbotten
Tidnings
Radioindustri
Xerkses
i Borås
AB AB
Radioindustri
Xerkses
i Borås
Tidnings
AB Stampen,
VK Radio
AB AB
Tidnings
AB Stampen,
VK Radio

SRU Svensk
SRU Svensk
Radio- Radioutveckling
AB
utveckling
AB
Företagsannons
Företagsannons
A&F AB, A&F AB,
LT Liberala
AB,
LT Liberala
TidningarTidningar
AB,
Mediabolaget
Mediabolaget
i Halland,i Halland,
i Sundsvall
AB,
Mittinfo iMittinfo
Sundsvall
AB,
Produktionsbolaget
Produktionsbolaget
GöteborgGöteborg
Ett och Västerbottenskuriren
Ett och Västerbottenskuriren

Favorit
Favorit
103,9103,9
Södertälje
Södertälje
Planet
103,9103,9
Södertälje
AB AB
Planet
Södertälje
Aktiebolag
med tre
privatpersoner
Aktiebolag
med
tre privatpersoner

Favoriter
(12 tillstånd)
Lugna Lugna
Favoriter
(12 tillstånd)
TILLSTÅNDSHAVARE
SOM ÄGS AV
TILLSTÅNDSHAVARE
SOM ÄGS AV
NRJ S.A. ELLER DESS
NRJ S.A. ELLER DESS

NRJ (3 tillstånd)
NRJ (3 tillstånd)
RBG Broadcasting AB

RBG Broadcasting
AB
RBS Broadcasting
och SW
RBS Broadcasting
och SW
Radio Diffusion
Radio Diffusion
RBM Broadcasting AB

RBM Broadcasting
AB
RBS Broadcasting
AB, Skånska
DagbladetAB,
ABSkånska
och SW Radio
RBS Broadcasting
DagbladetDiffusion
AB och SW Radio
Diffusion

DOTTERBOLAG

DOTTERBOLAG

TILLSTÅNDSHAVARE
SOM
TILLSTÅNDSHAVARE
SOM
ÄGS AV MTG RADIO AB,
ÄGS AV MTG RADIO AB,
KINNEVIK RADIO AB OCH
KINNEVIK RADIO AB OCH
E-VILLAGE NORDIC AB
E-VILLAGE NORDIC AB

TILLSTÅNDSHAVARE
SOM ÄGS AV
TILLSTÅNDSHAVARE
SOM ÄGS AV
TIDNINGAR OCH

TIDNINGAR OCH

PRIVATPERSONER

PRIVATPERSONER

RBS Broadcasting AB (ÖrnsköldsRBS Broadcasting
AB
(Örnsköldsvik, Hudiksvall,
Trestadsområdet,
Lugna Favoriter 104,7 i
vik, Hudiksvall,
Trestadsområdet,
Lugna
FavoriterHB
104,7 i
Halmstad,
Kristianstad, Skellefteå)
Stockholm

Göta Radiokanal i Linköping AB
Göta
Radiokanal
i Linköping
AB
Privatperson
99,9
% och Östgöta
Privatperson
99,9 % 0,01%
och Östgöta
Correspondenten

RBBD Broadcasting AB (Luleå)
RBBD Broadcasting
AB AB
(Luleå)
RBS Broadcasting
och SW
RBS Broadcasting
AB och SW
Radio Diffusion

Radio Nova AB (Nyköping)
Radio
NovaCorrespondenten
AB (Nyköping)
Östgöta

Halmstad, Kristianstad, Skellefteå)

Radio Diffusion

Stockholm HB

Radio Storpannan 104,8 i
RadioGöteborg
Storpannan
HB 104,8 i

Göteborg HB

Correspondenten 0,01%

Östgöta Correspondenten

Björn Widstrand (Umeå)
Privatperson
Björn
Widstrand (Umeå)

Privatperson

RBS Broadcasting AB

NRJ S.A. AB
RBS Broadcasting
NRJ S.A.

Svenska Favoriter*
Svenska Favoriter*
Z-Radio 101,9 HB
MTG Radio
AB,HB
Kinnevik Radio AB
Z-Radio
101,9
och e-Village
Nordic
AB Radio AB
MTG
Radio AB,
Kinnevik

och e-Village Nordic AB

Bandit Rock 106,3

Bandit Rock 106,3

Power i Stockholm HB
Power
i Stockholm
HB
MTG
Radio
AB, Kinnevik
Radio
och AB,
e-Village
Nordic
MTGAB
Radio
Kinnevik
AB
Radio AB och e-Village Nordic

* Från och med den 30 juni 2008 kommer ägaren till City 106,5 – Upsala Nya Tidning AB – att hyra ut frekvensen till

MTG Radio
sända
Lugna
Favoriter
i Uppsala.
* Frånsom
ochbörjar
med den
30kanalen
juni 2008
kommer
ägaren
till City 106,5 – Upsala Nya Tidning AB – att hyra ut frekvensen till

MTG Radio som börjar sända kanalen Lugna Favoriter i Uppsala.

AB

* Sändningsbeteckningen är från och med den 25 april 2008 ”Star FM 101,9”.

* Sändningsbeteckningen är från och med den 25 april 2008 ”Star FM 101,9”.
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LOKALRADIO

I rapporten Kommersiell lokalradio - en kartläggning till och med 2007
ligger fokus på åren 2001-2007 då tillstånd enligt både gamla och nya
regler har funnits parallellt.
Syftet med undersökningen är att få en samlad bild av lokalradion.
Den ger svar på vilka aktörerna är, hur de själva beskriver sin verksamhet och ser på lokalradions framtid, vad lyssnarna nås av, vilka
krav som ställs på sändningarna och i vilken mån regelverket följs.

– en kartläggning till och med 2007

K OMMERSIELL

Granskningsnämnden för radio och TV granskar innehållet i sända radio- och
TV-program. Granskning sker efter anmälan eller på eget initiativ och omfattar de
svenska programföretag som sänder till allmänheten, oavsett om sändningarna
är lokala, regionala eller rikstäckande. Nämnden publicerar också rapporter om
det svenska radio- och TV-utbudet.
Välkommen att kontakta oss!

www.grn.se

G RANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV, B OX 32, 121 25 S TOCKHOLM -G LOBEN
TELEFON : 08-606 79 70 E - POST : GRN @ GRN . SE WEBBPLATS : WWW. GRN . SE

