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1. Sammanfattning 

Myndigheten för radio och tv har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga om 
och i så fall i vilken utsträckning tillstånd att sända närradio används i 
vinstsyfte, bland annat genom kringgående av de villkor som är förbundna 
med tillstånd att sända kommersiell radio. Myndigheten ska överväga och, om 
det bedöms motiverat, föreslå regeländringar eller andra åtgärder i syfte att 
motverka en sådan användning. 
 Myndigheten bedömer att närradion i huvudsak uppfyller sitt syfte med att 
vara det ideella föreningslivets och de registrerade trossamfundens radio som 
är fri från kommersiella intressen. De få inslag av kommersiella intressen som 
myndighetens kartläggning ändå visar på kan inte anses ha någon större 
påverkan på närradion som helhet. Mot denna bakgrund, och med beaktande 
av den vidsträckta yttrandefriheten som ska råda inom medieområdet, finns 
därför inte tillräckliga skäl att i nuläget föreslå några regeländringar eller andra 
åtgärder i syfte att minska dessa inslag av kommersiella intressen.  
 De kontrollmekanismer som redan finns för att säkerställa att endast ideella 
föreningar och registrerade trossamfund får tillstånd att sända närradio 
fungerar. Det bör enligt myndighet inte heller införas någon bestämmelse som 
gör det möjligt att återkalla ett tillstånd att sända närradio om innehållet i 
sändningarna uppenbart liknar innehållet i kommersiell radio. Enligt myndig-
hetens bedömning bör regleringen av den nuvarande högsta tillåtna annons-
tiden per timme mellan hela klockslag inte ändras. Myndigheten kommer dock 
att överväga ökade tillsynsinsatser på närradioområdet.  
 Avskaffandet av riksförbudet har generellt sett varit positivt för närradion. 
Det kan dock enligt myndighetens bedömning finnas anledning att diskutera 
ett förbud mot att program som sänds ut i den kommersiella radion vidare-
sänds i närradion. Med hänsyn till att endast ett fåtal närradioaktörer vidare-
sänder sådana program och med beaktande av den vidsträckta yttrandefriheten 
som ska råda inom medierna bör man dock i nuläget avvakta med att överväga 
att införa ett sådant förbud. Skulle vidaresändningen av kommersiell radio i 
närradion fortsätta och till och med öka i omfattning bör frågan om ett sådant 
förbud tas upp på nytt.  
 Det finns inte skäl att återigen utreda frågan om nya tillståndsområden för 
analog kommersiell radio. Närradions utveckling bör enligt myndighetens 
mening följas noggrant och särskilt när det gäller frågan om vidaresändning av 
kommersiell radio i närradion. Dessutom bör en mer övergripande översyn av 
det svenska radiolandskapet göras inom de kommande tre åren.  
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2. Inledning 

2.1 Uppdraget 
Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga om 
och i så fall i vilken utsträckning tillstånd att sända närradio används i 
vinstsyfte, bland annat genom kringgående av de villkor som är förbundna 
med tillstånd att sända kommersiell radio. Myndigheten ska överväga och, om 
det bedöms motiverat, föreslå regeländringar eller andra åtgärder i syfte att 
motverka en sådan användning. 
 Kommersialisering av närradion har uppmärksammats och utretts tidigare.  
I Radio- och TV-verkets rapport Närradio i förändring från 2003 redovisades 
bland annat att kommersiella lokalradioaktörer hade etablerat intressen i 
närradion. I syfte att minska möjligheterna för sådana kommersiella aktörer att 
genom bulvaner använda sig av närradiotillstånd och för att förstärka det 
ursprungliga syftet med närradio infördes den 1 januari 2005 i den tidigare 
radio- och TV-lagen (1996:844) de bestämmelser om krav på föreningars 
anknytning till sändningsområdet som numera gäller (prop. 2003/04:182, s. 10 
ff).  
 I samband med att den nya radio- och tv-lagen (2010:696) trädde i kraft den 
1 augusti 2010 avskaffades det så kallade riksförbudet som innebar att det 
fanns en begränsning för sändningar av program som inte producerats för den 
egna verksamheten. Som skäl för ändringen angav regeringen att möjligheterna 
att sända både egen- och centralproducerade program borde kunna öka 
föreningslivets intresse och engagemang för närradio (prop. 2009/10:115, s. 
243 f). 
 I budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, s. 144) 
påtalade regeringen att det uppstått en debatt om att närradiotillstånd utnyttjas 
för rent kommersiella ändamål. I propositionen redovisades att regeringen 
följer utvecklingen och avser att vid behov återkomma i frågan.  
I debatten har bland annat uppgetts att kommersiella radionätverk använder 
närradiofrekvenser genom bulvaner för att sända samma innehåll som till-
handahålls på frekvenser avsedda för kommersiell radio. Det skulle riskera dels 
att tränga ut föreningslivet från närradion, dels snedvrida konkurrensen på den 
kommersiella radiomarknaden. Det finns därför enligt regeringen skäl att göra 
en översyn på området. 
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2.2 Uppdragets genomförande  
Myndigheten för radio och tv gav under våren 2012 Statistiska Centralbyrån 
(SCB) i uppdrag att genomföra en skriftlig enkätundersökning om närradion. 
Undersökningen riktades till samtliga närradiotillståndshavare i myndighetens 
register. Frågorna som ställdes i enkäten avsåg i huvudsak förhållandena under 
2011 och var uppdelade i allmänna frågor, frågor om sändningarnas innehåll 
och tillståndshavarnas ekonomi. Enkäten hade till stor del samma utformning 
som de enkätundersökningar som myndighetens föregångare, Radio- och TV-
verket, genomfört tidigare, senast år 2007. Frågorna i enkäten utformades av 
Myndigheten för radio och tv i samarbete med SCB och granskades av mät-
teknisk expertis i syfte att minska risken för mätfel. Frågorna genomgick vidare 
ett mättekniskt test i syfte att säkerställa att frågorna fungerade så bra som 
möjligt. Enkätundersökningen finns som bilaga 2 till denna rapport.  
 Myndigheten för radio och tv har vidare gett AB Stelacon (Stelacon) i 
uppdrag att ta fram ett underlag för myndighetens rapport till regeringen. 
Stelacon har analyserat och kartlagt vilka eventuella förändringar som har skett 
i det svenska närradiolandskapet och i vilken utsträckning tillstånd att sända 
närradio används i vinstsyfte. Djupintervjuer har genomförts med aktörer 
inom närradio och kommersiell radio och en genomgång har gjorts av 
regelverk och tidigare genomförda rapporter på området. Vidare har resultatet 
av SCB:s enkätundersökning analyserats med fokus på en eventuell kom-
mersialisering av närradion. I uppdraget till Stelacon ingick även att föreslå 
regeländringar eller andra åtgärder, om det ansågs vara motiverat, i syfte att 
motverka att tillstånd att sända närradio används i vinstsyfte. 
 Stelacons underlagsrapport publicerades på myndighetens webbplats i 
augusti 2012 och intresserade har haft möjlighet att lämna synpunkter på 
underlagrapportens innehåll och slutsatser. De synpunkter som inkom publi-
cerades på myndighetens webbplats och har i möjligaste mån beaktats vid den 
slutgiltiga utformningen av denna rapport.  
 

3. Bakgrund 

3.1 Närradio 
Möjligheten för föreningslivet att sända närradio har funnits sedan år 1979. 
Syftet med närradion är i första hand att vara en ortsbunden föreningsradio 
med utrymme för olika åsikter och intressen. För att få tillstånd att sända 
närradio ställdes inledningsvis krav på att en förening bedrev annan 
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huvudsaklig verksamhet än att sända radio. Detta krav kom med tiden att 
försvinna och i dag ges tillstånd att sända närradio i huvudsak bara till ideella 
föreningar som har anknytning till sändningsområdet och till registrerade 
trossamfund.  
 Tidigare genomförda rapporter på området har visat på närradions 
betydelse i det svenska medielandskapet. Inom närradion förekommer 
föreningar av skilda slag som exempelvis politiska och religiösa föreningar samt 
invandrarorganisationer. Genom närradion har föreningar, i egenskap av före-
trädare för olika medborgargrupper och intressen, möjlighet att nå ut med sitt 
budskap och sprida sina åsikter.  
 Under en längre period har dock antalet tillståndshavare minskat. Vid 
utgången av år 2011 fanns 863 tillståndshavare (se diagram i avsnitt 4.1) för-
delade över 157 sändningsområden. 
 

3.1.1 Förutsättningar för tillstånd att sända närradio 
Ett tillstånd att sända närradio utfärdas av Myndigheten för radio och tv och 
kan bara ges till ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet, 
till registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av 
registrerade trossamfund som har anknytning till sändningsområdet samt till 
närradioföreningar, det vill säga en sammanslutning av flera tillståndshavare i 
ett sändningsområde för gemensamma ändamål.  
 Vid bedömningen av om en ideell förening har anknytning till sändnings-
området ska det särskilt beaktas var föreningens studio och övriga lokaler för 
verksamheten är belägna, var ansvarig utgivare och föreningens styrelse-
medlemmar är bosatta och var föreningsstämma och styrelsemöten hålls  
(12 kap. 4 § radio- och tv-lagen). 
 Ett tillstånd att sända närradio gäller för viss tid, normalt tre år. När till-
ståndet upphör kan föreningen söka ett nytt tillstånd. Tillstånd meddelade före 
den 1 december 1996 gäller tills vidare. Föreningarna betalar ingen avgift för 
sina tillstånd. Ett tillstånd att sända närradio får inte ges till någon som har ett 
tillstånd att sända kommersiell radio. Ett sändningstillstånd för närradio gäller 
inte heller om tillståndshavaren får tillstånd att sända kommersiell radio  
(12 kap. 6 § radio- och tv-lagen). 
 

3.1.1.1 Sändningsområde och sändningstider 
Ett sändningsområde för närradio ska omfatta högst en kommun. Utanför 
storstadsområdena ska man eftersträva att sändningarna kan tas emot i hela 
kommunen. Om det finns särskilda skäl kan Myndigheten för radio och tv 
besluta om större sändningsområde än en kommun (12 kap. 3 § radio- och tv-
lagen). Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som beslutar om tillstånd att inne-
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ha och använda radiosändare, placering av sändare, sändareffekt och höjd på 
antenn. För varje radiosändare tar PTS ut en årlig frekvensavgift.  
 Sändningstiderna för de olika föreningarna fördelas i första hand genom 
frivilliga överenskommelser mellan tillståndshavarna på orten. Om tillstånds-
havarna inte kan komma överens om fördelningen beslutar Myndigheten för 
radio och tv hur sändningstiderna ska fördelas (12 kap. 7 § radio- och tv-lagen).   
 

3.1.1.2 Närradioförening  
En närradioförening är en sammanslutning av en eller flera tillståndshavare i 
ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål. Föreningen före-
träder ofta tillståndshavarna vid kontakter med sändarägare, myndigheter och 
upphovsrättsorganisationer.  
 En närradioförenings programutbud får enligt radio- och tv-lagen endast 
innehålla sändningar från evenemang av gemensamt intresse för tillstånds-
havarna som ingår i sammanslutningen, information i begränsad omfattning 
om kommunal verksamhet, uppgifter om program och programtider och andra 
upplysningar om närradioverksamheten på orten samt provsändningar av 
program under begränsad tid (14 kap. 4 § radio- och tv-lagen).  
 

3.1.2 Förändringar för närradion med ny radio- och tv-lag  
När den nya radio- och tv-lagen trädde i kraft den 1 augusti 2010 infördes flera 
förändringar för närradion. Det så kallade riksförbudet avskaffades och det 
blev lättare att få ett utvidgat sändningsområde. Den möjliga tillståndshavar-
kretsen ändrades också dels genom att det blev möjligt för registrerade tros-
samfund att få tillstånd, dels genom att kategorin obligatoriska sammanslut-
ningar av studerande vid universitet och högskolor togs bort. Den senare 
förändringen föranleddes av att det så kallad kårobligatoriet avskaffades.  
 

3.1.2.1 Riksförbudets avskaffande och övriga innehållsvillkor  
Riksförbudet innebar att en tillståndshavare, med undantag för högst tio 
timmar per månad, endast fick sända program som framställts särskilt för den 
egna verksamheten. Dåvarande Radio- och TV-verket föreslog år 2007 i 
rapporten Närradio & när-TV i fokus att riksförbudet skulle avskaffas och att 
det skulle vara möjligt för tillståndshavare inom närradion att sända material 
som inte producerats för den egna verksamheten. I förarbetena till den nya 
radio- och tv-lagen angav regeringen att en utökad möjlighet att sända program 
skulle kunna skapa förutsättningar för såväl utbyte av program mellan olika 
sändande föreningar som samverkan mellan föreningar för programproduktion 
i större utsträckning. Det skulle kunna leda till bättre kvalité på innehållet och 
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en förbättrad ekonomi för sammanslutningarna. Att ge tillståndshavarna en 
möjlighet att sända både egenproducerade och centralproducerade program 
ansågs kunna öka föreningslivets intresse och engagemang för närradion (prop. 
2009/10:115 s. 243f). I avsnitt 4.1.2.1 behandlas frågan om vilken effekt riks-
förbudets avskaffande har fått.  
 Från den 1 augusti 2010 upphörde även tidigare gällande tillståndsvillkor 
om en viss mängd eget och lokalt material, som vissa tillståndshavare för 
analog kommersiell radio hade att följa. I och med avskaffandet av dessa 
villkor och avskaffandet av riksförbudet gäller nu samma innehållsvillkor för 
närradion som för den kommersiella radion. Endast närradioföreningarna har 
särskilda innehållsvillkor (se avsnitt 3.1.1.2). Det är granskningsnämnden för 
radio och tv som utövar tillsyn över att innehållet i radiosändningarna 
överensstämmer med bestämmelserna i radio- och tv-lagen. 
 

3.1.2.2 Utvidgat sändningsområde 
Ett sändningsområde ska i normalfallet omfatta högst en kommun. Myndig-
heten för radio och tv får från och med den 1 augusti 2010 besluta om större 
sändningsområden än en kommun, om det finns särskilda skäl (12 kap. 3 § 
andra stycket radio- och tv-lagen). Bestämmelsen om att ett sändningsområde 
för närradio ska omfatta högst en kommun infördes i juli 1998 och även det 
dåvarande Radio- och TV-verket fick besluta om ett större sändningsområde 
än en kommun. För att understryka att den möjligheten skulle användas 
restriktivt krävdes dock då synnerliga skäl för ett utökat sändningsområde 
(prop. 1997/98:77 s. 18ff). 
 I förarbetena till nya radio- och tv-lagen uttalade regeringen att en större 
flexibilitet avseende sändningsområdenas storlek skulle underlätta för när-
radion. Det handlade då framförallt om kommuner på landsbygden där 
underlaget för närradiosändningar kunde variera kraftigt. Men också om större 
befolkningscentra där kommungränsen skiljde invånarnas arbetsplatser från 
deras bostäder. En utvidgning av ett sändningsområde ansågs kunna underlätta 
för de närradiosändande föreningarna även i fall där det förekommer 
omfattande samarbeten över kommungränsen (prop. 2009/10:115 s. 244).  
 

3.1.2.3 Förändringar i tillståndshavarkretsen 
Den 1 juli 2010 avskaffades det så kallade kårobligatoriet. Regeringen gjorde i 
förarbetena till radio- och tv-lagen bedömningen att studentföreningar bör 
anses som ideella föreningar som kan ges tillstånd att sända närradio och 
därför behövdes inte längre någon särskild punkt som behandlade student-
sammanslutningar. I övergångsbestämmelserna till radio- och tv-lagen anges att 
sammanslutningar av studerande vid universitet och högskolor som har fått 
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tillstånd att sända närradio enligt äldre föreskrifter i fortsättningen ska anses ha 
fått sitt tillstånd med stöd av 12 kap. 4 § första stycket radio- och tv-lagen. 
Tillståndet ska dock inte gälla för en viss tid (radio- och tv-lagens 
övergångsbestämmelser 8 p.). 
 En annan förändring i tillståndshavarkretsen skedde mot bakgrund av 
regleringen i lagen (1998:1593) om trossamfund. Religiösa sammanslutningar 
och trossamfund betraktades tidigare vanligen som ideella föreningar och 
kunde därmed få tillstånd som sådana. När möjligheten att registrera sig enligt 
lagen om trossamfund infördes fick dock de sammanslutningar som 
registrerade sig i stället rättskapacitet som ett registrerat trossamfund och 
kunde därför inte längre få tillstånd i egenskap av ideell förening. Med hänsyn 
till detta ändrades tillståndshavarkretsen i radio- och tv-lagen till att även 
omfatta registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av 
registrerade trossamfund som har anknytning till ett sändningsområde (prop. 
2009/10:155 s. 245).  
 

3.1.3 Närmare om ideella föreningar 
Som nämnts ovan kan ett tillstånd att sända närradio bara ges till ideella 
föreningar som har anknytning till sändningsområdet, registrerade trossamfund 
och registrerade organisatoriska delar av registrerade trossamfund som har 
anknytning till sändningsområdet samt till närradioföreningar.  
 Till skillnad från den lagstiftning som finns för ekonomiska föreningar1 så 
finns det ingen reglering i lag som anger när en sammanslutning uppfyller 
kraven på att vara en ideell förening. Vägledning om när en sammanslutning 
kan anses vara en ideell förening som juridisk person har i stället vuxit fram ur 
juridisk doktrin och rättspraxis. En ideell förening anses ha uppfyllt kravet på 
att vara en juridisk person när föreningen antagit stadgar och utsett en styrelse 
som kan företräda föreningen. Av stadgarna ska åtminstone framgå förening-
ens namn, dess säte och ändamål samt bestämmelser om hur beslut ska fattas i 
föreningen. Hur många medlemmar som måste finnas för att det ska vara fråga 
om en förening är inte fastslaget, det kan räcka med två medlemmar och det 
behöver inte vara fler än tre (Hemström, Carl. 2010. Bolag – Föreningar – 
Stiftelser: En introduktion, 7 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, s. 97). 
 Den främsta förutsättningen för att en förening ska kunna anses vara ideell 
är att ett eventuellt ekonomiskt överskott inte delas ut till medlemmarna. Man 
kan därför säga att syftet med en ideell förening inte ska främja medlemmarnas 

                                                 
1  En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som konsumenter eller andra förbrukare, som 
leverantör, med egen arbetsinsats, genom att begagna föreningens tjänster, eller på annat liknande 
sätt (1 kap. 1 § 1 stycket lagen [1987:667] om ekonomiska föreningar). 



 

N Ä R R A D I O  2 0 1 2  8 

ekonomiska intressen. Det är dock tillåtet för en ideell förening att bedriva 
näringsverksamhet.  
 
Ideella föreningar kan delas in i tre olika kategorier: 
 

1. Föreningar, som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella 
syften, exempelvis idrottsföreningar och religiösa samfund (som inte är 
registrerade). 

2. Föreningar, som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella syften, 
exempelvis hemslöjdsföreningar och föreningar som sänder närradio 
med reklaminslag. 

3. Föreningar, som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar 
medlemmarnas ekonomiska intressen, exempelvis fackföreningar och 
hyresgästföreningar. 

Att det saknas lagstiftning som specifikt anger när en sammanslutning ska 
anses vara en ideell förening innebär inte att dessa föreningar står utanför 
rättssystemet utan det finns lagstiftning som reglerar verksamheten i olika typer 
av ideella föreningar. Ett exempel på detta är den bokföringsplikt som finns för 
näringsidkande ideella föreningar (Hemström, 2010, 98 ff).  
 

3.1.4 Gränsdragningen mellan ideella och ekonomiska föreningar 
För att en förening ska anses vara ideell måste åtminstone dess verksamhet 
eller ändamål vara ideellt. I de allra flesta fall är gränsdragningen mellan vad 
som är en ideell förening och en ekonomisk förening oproblematisk. Men 
beroende på föreningens syfte och hur verksamheten bedrivs kan gräns-
dragningen bli komplicerad, särskilt om föreningen driver näringsverksamhet. 
Om en näringsdrivande ideell förening, i strid med ett ideellt syfte, gynnar 
medlemmarnas ekonomiska intressen är det inte längre fråga om en ideell 
förening utan snarast en oregistrerad ekonomisk förening som inte är en 
juridisk person. Samma sak gäller om en icke-näringsdrivande förening, som 
har som syfte att verka för medlemmarnas ekonomiska intressen, övergår till 
att bedriva ekonomisk verksamhet.  
 I rättspraxis finns flera fall där en ideell förening har ansetts övergått i en 
oregistrerad ekonomisk förening. I ett fall, RÅ 1999 ref 7, var frågan om 
sammanslutningen eller de företag som var medlemmar i denna skulle beskatt-
as i visst avseende. Regeringsrätten uttalade då bland annat följande vad gällde 
sammanslutningen.  
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Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Den genom 
Föreningen […] bedrivna näringsverksamheten är av betydande omfattning och inne-
fattar såväl egen detaljhandel som försäljning till butiksaktiebolagen. Med hänsyn till 
Föreningens organisation och i enlighet med bestämmelsen i 1 kap. 1 § andra 
stycket lagen om ekonomiska föreningar får Föreningen därigenom anses bedriva 
ekonomisk verksamhet. Föreningen har i stor utsträckning karaktär av ekonomisk 
förening och medlemmarna synes också åtminstone i viss omfattning ha behandlat 
sitt engagemang i denna som en andel i en ekonomisk förening vad gäller 
redovisning och beskattning. Föreningen får därför anses tillgodose medlemmarnas 
ekonomiska intresse genom att bedriva ekonomisk verksamhet. Den kan därför inte 
anses utgöra en ideell förening utan måste betraktas som en oregistrerad ekonomisk 
förening och är således inte en juridisk person. 

 
Regeringsrätten ansåg därmed att de företag som var medlemmar i samman-
slutningen var personligt ansvariga och att några skattekonsekvenser inte 
kunde uppkomma för själva sammanslutningen. Högsta domstolen har i ett 
annat fall, NJA 2000 s. 365, uttalat följande. 
 

Att en förening bedriver viss ekonomisk verksamhet som kan sägas ligga i 
medlemmarnas intresse är således inte tillräckligt för att den skall registreras som 
ekonomisk förening. Det är naturligt att det i praktiken inte går att dra några fasta 
gränser för huvudsaklighetsrekvisitets tillämpning. Det måste mot den bakgrunden 
antas att det finns ett inte obetydligt utrymme för att inom ramen för en ideell förening 
med självständig rättskapacitet bedriva sådan verksamhet som avses i 1 kap 1 § 1 st 
[lagen om ekonomiska föreningar] även i sådana fall då det skulle vara möjligt att i 
stället välja den registrerade ekonomiska föreningen som form för verksamheten. 

 
Det finns med andra ord ett utrymme där en sammanslutning kan välja om den 
ska registreras som en ekonomisk förening eller om den väljer att organisera 
sig som en ideell förening. Om det kan konstateras att en förening med 
tillstånd att sända närradio inte längre uppfyller förutsättningarna för att 
klassificeras som en ideell förening föreligger grund för återkallelse av till-
ståndet (18 kap. 3 § radio- och tv-lagen). 
 

3.2 Kommersiell radio 
Definitionen för kommersiell radio är enligt radio- och tv-lagen en tillstånds-
pliktig ljudradiosändning som inte kräver tillstånd av regeringen och som inte 
är närradio samt inte avser en ljudradiosändning under en begränsad tid av 
högst två veckor (3 kap. 1 § 5 p. radio- och tv-lagen). Kommersiell radio 
ersatte det tidigare begreppet lokalradio när den nya radio- och tv-lagen trädde 
i kraft den 1 augusti 2010. 
 Vid utgången av år 2011 fanns 103 tillstånd att sända analog kommersiell 
radio fördelade över hela Sverige. Ett tillstånd innebär en rätt att sända radio 
dygnet runt inom ett visst sändningsområde. Det kan jämföras med knappt 
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870 närradiotillstånd, där det lokala föreningslivet har möjlighet att dela på en 
frekvens inom ett område som vanligtvis omfattar en kommun. Möjligheten att 
sända kommersiell radio har funnits sedan år 1993 men fördelningssystemet 
och villkor om innehåll och bestämmelser om koncessionsavgifter har växlat 
genom åren. Sedan den 1 augusti 2010 gäller samma bestämmelser om innehåll 
för samtliga tillståndhavare men koncessionsavgifterna varierar stort, bland 
annat beroende på vilket fördelningssystem som gällde vid tidpunkten för när 
tillståndet meddelades och det kommersiella värdet av sändningsområdet.  
 Av de nuvarande tillstånden har 81 fördelats enligt ett auktionsförfarande 
under åren 1993–1995, åtta har fördelats enligt ett urvalsförfarande under åren 
2001–2010 och 14 tillstånd har fördelats efter ett anbudsförfarande år 2010. 
Samtliga tillstånd gäller till den 1 augusti 2018. Det finns i dagsläget inga ytter-
ligare lediga frekvensutrymmen att utlysa. Nedan redovisas de huvudsakliga 
bestämmelserna som gällt respektive gäller för analog kommersiell radio under 
de olika tillståndförfarandena.  
 

3.2.1 Auktionsförfarandet 1993–1995 
När lokalradiolagen (1993:120) trädde i kraft i april 1993 blev det för första 
gången tillåtet med reklam i radio i Sverige. Syftet med lagen var att stärka 
mångfalden och den lokala förankringen i etern. Under perioden 1 april 1993–
16 december 1995 fördelades tillstånden via ett budgivningsförfarande där den 
som vid en offentlig auktion åtog sig att betala den högsta årliga avgiften fick 
tillståndet. De allra flesta nu gällande tillstånden (81 stycken) fördelades under 
denna period. Koncessionsavgifterna kom att skilja sig mycket åt beroende på 
vilket sändningsområde det gällde, från 50 000 kronor för ett tillstånd i Luleå 
till tre miljoner kronor för ett tillstånd i Göteborg respektive Stockholm. 
Avgifterna uppgår i år sammanlagt till drygt 127 miljoner kronor. En viss 
kompensation har getts till de aktörer vars tillstånd meddelats under auktions-
förfarandena under åren 1993–1994. Deras avgifter minskas sammanlagt med 
12 miljoner kronor från och med 2012, vilket motsvarar cirka nio procent av 
avgiften för respektive tillståndshavare.  
 Utgångspunkten för lokalradion var att programmen skulle präglas av 
självständighet och ha en lokal karaktär. I lagen ställdes därför krav på att 
tillståndshavaren under minst en tredjedel av sändningstiden varje dag skulle 
sända program som hade framställts särskilt för den egna verksamheten. 
Granskningsnämnden för radio och TV, som hade tillsyn över innehållet i 
sändningarna, bedömde dock vid sin prövning att det var tillräckligt att sända 
en individuell förprogrammerad musikmix under natten för att uppfylla 
bestämmelsen om eget material. 



 

N Ä R R A D I O  2 0 1 2  
11 

För att motverka ägarkoncentration kunde ingen få mer än ett sändnings-
tillstånd i hela landet. Redan från början bildades dock olika nätverk där 
tillståndshavarbolagen genom ägande eller avtal samarbetade kring program-
format och reklam. Detta ledde till att en så kallad stopplag infördes som 
förhindrade att nya tillstånd att sända lokalradio utfärdades.  
 

3.2.2 Stopplag 1995–2001 
Konstitutionsutskottet lade i november 1994 på eget initiativ fram ett förslag 
till en lag som innebar att det till utgången av år 1995 inte skulle få meddelas 
några nya tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen. Konstitutions-
utskottet ansåg att den mångfald och lokala förankring som eftersträvats i stor 
utsträckning hade uteblivit. Avsikten med stopplagen var att förhindra en 
fortsatt koncentration av ägande och nätverksbildning av lokalradiostationer 
för att ge förutsättningar för en reform som bättre kunde tillgodose mål-
sättningen med yttrandefrihetsgrundlagen. 
 Riksdagen beslutade i december 1995 att införa lagen (1995:1292) om till-
fälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio, den så kallade 
stopplagen. Stopplagen kom därefter att förlängas vid flera tillfällen fram till 
dess att lokalradiolagen upphävdes och nya bestämmelser om lokalradio 
infördes i radio- och TV-lagen under år 2001.   
 

3.2.3 Urvalsförfarandet 2001–2010 
För att förstärka yttrandefriheten genom att öka mångfalden och den lokala 
förankringen i lokalradion infördes 2001 ett nytt tillståndsförfarande. Dåvaran-
de Radio- och TV-verket skulle sträva efter en fördelning av sändnings-
utrymmet som medförde att sändningarna i hög grad skulle utgöras av eget 
material och program med lokal anknytning. Med eget material avsågs program 
som tillkommit enbart för den egna verksamheten och som bearbetats 
redaktionellt men det fanns inget krav på en viss journalistisk nivå.  
 Verket skulle vidare sträva efter att dominansen över nyhetsförmedling och 
opinionsbildning motverkades och att möjligheterna till mångfald togs till vara. 
De programföretag som beviljades tillstånd åtog sig i de flesta fall att sända 
eget material 24 timmar per dygn och lokalt material i vissa fall upp till 10–12 
timmar. För att ge aktörerna reella möjligheter att uppfylla sina åtaganden fast-
ställdes koncessionsavgiften till 40 000 kronor per år.  
 

3.2.4 Slutet anbudsförfarande införs år 2010 
Regeringen konstaterade i förarbetena till den nya radio- och tv-lagen, som 
trädde i kraft den 1 augusti 2010, att inte heller metoden med urval enligt 
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särskilda kriterier hade lett till mångfald i ägande, utbud eller lokal förankring. 
Nätverksbildningen hade fortsatt och resulterat i två stora aktörer, MTG Radio 
och SBS Radio (prop. 2009/10:115, s. 220). Genom den nya radio och tv-lagen 
infördes ett nytt fördelningssystem för kommersiell radio; slutet anbuds-
förfarande. Den som ansöker om tillstånd ska ange vilken avgift som denne är 
beredd att betala för hela tillståndsperioden. Beloppet ska betalas som ett 
engångsbelopp. Den som anger högst anbud, och har tekniska och finansiella 
förutsättningar att bedriva sändningar under hela tillståndsperioden, får 
tillståndet. Hittills har 14 sådana tillstånd meddelats och avgifterna har för hela 
tillståndsperioden uppgått till mellan 1,7–10,1 miljoner kronor i ett engångs-
belopp. Tretton av tillstånden meddelades till SBS Radio AB och ett till nät-
verket MTG Radio. Det är tveksamt om ytterligare tillstånd kommer att 
meddelas under tillståndsperioden då det i dag inte finns något ledigt frekvens-
utrymme.  
 Från den 1 augusti 2010 har villkoren för samtliga tillståndshavare för 
kommersiell radio mildrats genom att vissa tillståndsvillkor tagits bort. Det 
gäller villkor om viss mängd eget material och lokal anknytning liksom att inte 
förändra ägarförhållanden. Även om bestämmelserna om innehåll och reklam 
numera är lika för samtliga tillståndshavare skiljer sig koncessionsavgifterna 
fortfarande åt.  
 

3.2.5 Digital kommersiell radio 
Digital marksänd ljudradio lanserades i Sverige redan år 1995 men intro-
duktionen fick aldrig något större genomslag hos lyssnarna eftersom utbudet 
av kanaler var litet och radioapparaterna som behövdes för att ta emot digital 
radio var dyra att köpa. I oktober 2010 beslutade regeringen om vilket 
frekvensutrymme som får användas för digital kommersiell radio. Kort därefter 
inledde Myndigheten för radio och tv sitt arbete med en tillståndsprocess för 
sändningarna.  
 Under hösten 2012 har det funnits möjlighet att ansöka hos Myndigheten 
för radio och tv om ett tillstånd att sända digital kommersiell radio för 
nationella, regionala och lokala sändningar. När ansökningstiden för att ansöka 
om tillstånd att sända digital kommersiell radio gick ut den 1 oktober 2012 
hade myndigheten fått in 26 ansökningar från sju programföretag. Av dessa 
avsåg 22 ansökningar nationella programtjänster och fyra ansökningar avsåg 
regionala programtjänster. 
 Vid tillståndsgivningen ska myndigheten beakta att sändningsutrymmet ska 
kunna tas i anspråk för olika typer av programtjänster så att sändningarna 
kommer att tillgodose olika intressen och smakinriktningar, för såväl nationella, 
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regionala som för lokala programtjänster och av flera av varandra oberoende 
programföretag. 
 

3.3 Stärkandet av närradions ställning 
3.3.1 Begreppet kommersialisering 
Begreppet kommersialism kan definieras som affärsverksamhet med inriktning 
på strävan efter vinst. Den allmänna debatten som behandlat frågan om en 
kommersialisering av närradion har dock inte främst handlat om att närradio 
bedrivs som en vinstdrivande verksamhet. Snarare har det handlat om att 
närradion i allt större utsträckning påminner om den kommersiella radion, vad 
gäller sättet att bedriva verksamheten med exempelvis reklam och sponsring 
och vad gäller programinnehållet med musik och centralproducerade program.  
  

3.3.2 Utredningar om och åtgärder mot kommersialisering av 
närradion  
Frågan om tillstånd att sända närradio har använts i vinstsyfte, det vill säga 
genom att ett eventuellt överskott tillfallit medlemmarna och inte gått tillbaka 
in i föreningens verksamhet, har uppmärksammats och utretts tidigare, bland 
annat i flera rapporter som Radio- och TV-verket har gett ut. Vidare har 
lagstiftaren vidtagit flera åtgärder under de senaste decennierna för att 
minimera möjligheterna att kringgå kravet på att en tillståndshavare ska vara en 
ideell förening med lokal förankring och för att stärka närradions ställning som 
föreningslivets radio. 
 Redan i början på 1990-talet kunde organiserade försök att kringgå 
närradiolagen (1982:459) konstateras genom att kommersiella sändningar 
etablerades via bulvanföreningar. När lokalradiolagen infördes år 1993 var 
förhoppningen att lokalradion skulle fånga upp de som ville sända 
kommersiellt och att närradion åter skulle bli det ideella föreningslivets radio. I 
samband med att lokalradiolagen trädde i kraft blev det tillåtet att sända reklam 
och sponsrade program i närradion. Vid denna tid betalade föreningarna en 
sändningstidsavgift på 15 kronor per påbörjad sändningstimme medan de 
föreningar som inte sände reklam kunde ansöka om befrielse från avgiften. När 
radiokommunikationslagen (1993:599) trädde ikraft den 1 juli 1993 bröts det 
monopol som tidigare funnits för innehav av radiosändare. Det blev nu möjligt 
för tillståndshavare att skaffa egna sändare efter tillstånd från Telestyrelsen 
(nuvarande PTS).  
 Radio- och TV-verket fick år 1994 i uppdrag av regeringen att kartlägga 
närradions kommersialisering. I sin rapport uppskattade verket att drygt 15 
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procent av sändningsmöjligheterna huvudsakligen användes för sändningar 
som bedrevs i enskilt vinstintresse.  
 När radio- och TV-lagen (1996:844) trädde i kraft den 1 december 1996 
blev det tillåtet att sända reklam under högst åtta minuter per timme mellan 
hela klockslag. Sändningstidsavgifterna för att sända närradio avskaffades år 
1998. Det fanns vissa invändningar av principiell natur mot detta eftersom det 
innebar att reklamsändande närradiostationer skulle vara fria från avgifter 
medan koncessionsavgifterna för tillståndshavarna för lokalradio var höga.  
 Regeringen menade att det visat sig att något verkligt konkurrensförhållande 
inte förelåg och att det var ovanligt att de som var ansvariga för sändningarna 
använde närradion som en avgiftsfri kommersiell lokalradio. För att stärka 
närradion avskaffades kravet på att föreningarna skulle bedriva annan huvud-
saklig verksamhet. Genom denna ändring blev det därför möjligt att få tillstånd 
för lokala ideella föreningar som bildats enbart för att sända närradio. Även 
innehållsregleringen mjukades upp. Det så kallade riksförbudet som innebar att 
en sammanslutning bara i enstaka fall fick sända program som inte framställts 
enbart för den egna verksamheten ändrades år 1998. En tillståndshavare fick 
då rätt att under högst tio timmar per månad sända program som inte 
framställts enbart för den egna verksamheten. 
 I början av 2000-talet fick Radio- och TV-verket återigen i uppdrag av 
regeringen att utreda närradions kommersialisering. Verket kunde i sin första 
rapport Närradio – igår, idag och imorgon från 2002 konstatera att det förekom 
kommersialisering inom närradion. I rapporten redogjordes för olika sam-
arbetsformer mellan närradion och lokalradion samt nätverk inom närradion 
som tydde på kommersiella intressen. Kommersialiseringen bedömdes dock 
vid det tillfället inte vara så omfattande att den krävde lagstiftningsåtgärder. 
Verket betonade dock vikten av att fortsättningsvis noga följa utvecklingen. 
Efter det att Radio- och TV-verket lämnat sin rapport fick verket indikationer 
på att lokalradioaktörer etablerade intressen i närradion i vissa delar av landet. 
Mot denna bakgrund fick verket därför i uppdrag av regeringen att göra en 
uppföljning av rapporten. Verket bedömde i rapportern Närradion i förändring 
från år 2003 att kommersialiseringen av närradion inte hade avstannat sedan 
den förra rapporten men att någon dramatisk ökning inte kunde anses ha skett. 
Verket föreslog att kravet på lokal anknytning borde skärpas och en sådan 
lagändring trädde i kraft år 2005.  
 Radio- och TV-verket föreslog i sin rapport Närradio & när-TV i fokus från 
år 2007 att riksförbudet skulle avskaffas och att det skulle vara möjligt för 
tillståndshavare att sända de program som de önskar. Verket lyfte dock fram 
att det fanns en risk för att kommersialiseringen av närradion skulle komma att 
öka genom att aktörer med kommersiella intressen tar över en närradio-
frekvens och sänder ut samma material som i den kommersiella lokalradion. 
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Verket ansåg dock att fördelarna med avskaffandet av riksförbudet övervägde 
nackdelarna. Den 1 februari 2008 ändrades radio- och TV-lagen och det blev 
då möjligt att sända tolv minuter reklam per timme mellan hela klockslag. 
Syftet var främst att stärka den kommersiella radion som brottats med svag 
lönsamhet. 
 

4. Närradions nuvarande situation  

4.1 Antalet tillståndshavare och kategorier 
Antalet tillståndshavare som sänder närradio har under de senaste decennierna 
sjunkit. Vid utgången av år 2007 fanns det 1 000 tillståndshavare fördelade på 
163 sändningsområden. Vid utgången av år 2011 fanns det 863 tillståndshavare 
fördelade på 157 sändningsområden. Sändningsområdena är oftast begränsade 
till en kommun men elva av sändningsområdena består av två kommuner. Tre 
sändningsområden har fler än en sändningsmöjlighet; Stockholm har sex, 
Göteborg har tre och Malmö har två. Flest tillstånd att sända närradio finns i 
Västra Götalands län, 210 stycken, tätt följt av Stockholms län och Skåne län 
med 202 respektive 142 tillstånd. I Blekinge län finns endast fyra tillstånd att 
sända närradio medan Gotlands län saknar tillståndshavare. 
 

Antalet tillståndshavare för närradio under åren 2001–2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av SCB:s enkätundersökning framgår att cirka 26 procent av de föreningar 
som svarade på enkäten beskriver sin förening som en religiös förening. 
Religiösa föreningar är därmed den största gruppen av tillståndshavare och har 
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så varit sedan år 1998. Hälften av de föreningar som beskriver sig som en 
religiös förening återfinns i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Efter de 
religiösa föreningarna kommer närradioföreningar (cirka 19 procent) följt av 
föreningar som bildats i syfte att sända närradio (cirka 19 procent), politiska 
föreningar (8,5 procent) och kulturföreningar (cirka 8 procent). Av de för-
eningar som svarat på SCB:s enkätundersökning uppger cirka 60 procent att de 
bedriver någon annan verksamhet än att sända närradio.  
 Andelen föreningar som har sänt i 13 år eller mer har ökat jämfört med 
tidigare genomförda enkätundersökningar. Mer än hälften av de föreningar 
som svarade på SCB:s enkätundersökning uppgav att de hade sänt närradio i 
13 år eller mer.  
 
 
Sändningsår 2011 2006 2001 

Mindre än 1 år 6,7 % 6,0 % 6,5 % 

1–3 år 10,0 % 12,3 % 16,3 % 

4–8 år 14,2 % 17,1 % 18,0 % 

9–12 år 11,1 % 10,8 % 14,4 % 

13 år eller mer 58,0 % 53,8 % 44,8 % 

Andel föreningar efter sändningsår 

 

4.1.1 Andel lyssnare och sändningstid 
Andelen närradiolyssnare har i likhet med radiolyssnandet generellt minskat 
något under de senaste tio åren. Enligt en Sifo-mätning genomförd under 
första halvåret 2012 lyssnade 2,4 procent av befolkningen i åldern 9–79 år på 
närradio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn. Motsvarande andel 
för år 2010 var 3,0 procent. Det totala radiolyssnandet uppgick under år 2012 
till 71,5 procent inom samma befolkningsgrupp.  
 
 
Radiolyssnandet 2012 2011 2010 2009 

Radiolyssnandet totalt  71,5 % 71,0 % 74,0 % 76,6 % 

Närradiolyssnandet totalt 2,4 % 2,7 % 3,0 % 3,1 % 

Andel personer i åldern 7–79 år som lyssnar på radio under ett genomsnittligt dygn 
Källa: TNS SIFO Radioundersökningar, rapport III 2012, 2011, 2010 och 2009 

 
Även om närradion i jämförelse med annan radio har en liten andel av 
publiken finns det orter där närradiostationer har en relativt stor publik. I 
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exempelvis sydöstra Skåne lyssnade enligt Sifos mätning 20,9 procent av 
befolkningen i åldern 9–79 år på närradio minst fem minuter under ett 
genomsnittligt dygn under första halvåret 2012.  
 Samtidigt som andelen föreningar som sänder närradio och andelen lyssnare 
har minskat något så visar SCB:s enkätundersökning att föreningarnas sänd-
ningstid ökar. Av de föreningar som medverkade i enkätundersökningen upp-
gav 50,5 procent att den genomsnittsliga sändningstiden per vecka under 2011 
uppgick till tre timmar eller mer. Detta kan jämföras med enkätundersökningen 
avseende sändningarna under år 2006 då 41,9 procent av föreningarna uppgav 
att de sände tre timmar eller mer per vecka. I undersökningen avseende 
sändningarna under år 2001 uppgick motsvarande andel till 38,4 procent. 
Andelen föreningar som sände mer än elva timmar per vecka under år 2011 
uppgick till 25,6 procent. 
 
 
Sändningstid 2011 2006 2001 

Mindre än 1 timme 18,5 % 20,0 % 28,8 % 

1–2 timmar  28,4 % 31,1 % 32,8 % 

3–5 timmar 17,0 % 14,8 % 13,0 % 

6–10 timmar 7,9 % 6,5 % 8,5 % 

11 timmar eller mer 25,6 % 20,6 % 16,9 % 

Ej svarat 2,6 % 7,0 % – 

 Andel föreningar efter sändningstid per vecka 

 

4.1.2 Programinnehåll 
Sedan den nya radio- och tv-lagen trädde i kraft den 1 augusti 2010 gäller 
samma innehållsvillkor för närradion som för den kommersiella radion. Endast 
de så kallade närradioföreningarna, det vill säga sammanslutningar av en eller 
flera tillståndshavare i ett sändningsområde, har särskilda innehållsvillkor. Det 
är granskningsnämnden för radio och tv som utövar tillsyn över innehållet i 
närradiosändningar. 
 SCB:s enkätundersökning visar på ett varierat innehåll i sändningarna under 
år 2011. En majoritet av föreningarna uppgav att sändningarna helt eller 
ungefär till hälften innehöll musik. Vidare visar enkätundersökningen att sänd-
ningarna i varierande utsträckning bland annat innehöll sändningar från lokala 
evenemang, information om föreningsverksamhet, program med lyssnar-
kontakt, program med religiöst innehåll/budskap och utrikesnyheter. På flera 
orter sändes vidare kommun- och landstingsfullmäktigesammanträden ut i 
närradion. Sändningarna skedde i huvudsak på svenska men 28 procent av 
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föreningarna som svarade på enkäten uppgav att de sände på andra språk. 
Persiska var det språk som näst efter svenska flest föreningar sände på, följt av 
spanska, finska och engelska. Drygt hälften av de föreningar som sänder på ett 
annat språk än svenska finns i Stockholmsområdet.  
 

4.1.2.1 Effekter av riksförbudets avskaffande  
I och med avskaffandet av riksförbudet i augusti 2010 har det blivit möjligt för 
föreningar med tillstånd att sända närradio att sända ut material som inte 
framställts särskilt för den egna verksamheten. Det kan handla om material 
som redan har sänts ut av andra föreningar eller kommersiella radiostationer 
eller material som sänds ut samtidigt i flera sändningsområden som exempelvis 
en direktsändning från ett evenemang. Stelacons djupintervjuer med flera när-
radioaktörer pekar på att avskaffandet av riksförbudet generellt sett har haft 
små effekter på närradiolandskapet som helhet. SCB:s enkätundersökning visar 
dock att avskaffandet av riksförbudet enligt de medverkande har haft betydelse 
för närradioverksamheten över lag. 
 
 

Positiva effekter 33,3 % 

Både positiva och negativa effekter 7,1 % 

Negativa effekter 2,6 % 

Inga effekter 12,4 % 

Vet inte 40,8 % 

Ej svarat 3,9 % 

Upplevda effekter av riksförbudets avskaffande för närradioverksamheten över lag  
 
Vidare visar SCB:s enkätundersökning att avskaffandet av riksförbudet har haft 
positiva effekter för verksamheten för en fjärdedel av de föreningar som 
medverkade i undersökningen.    
 
 

Positiva effekter 24,7 % 

Både positiva och negativa effekter 2,4 % 

Negativa effekter 1,2 % 

Inga effekter 37,1 % 

Vet inte 31,0 % 

Ej svarat 3,4 % 

Upplevda effekter av riksförbudets avskaffande för föreningens verksamhet  
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Av de föreningar som svarat på enkätundersökningen uppger cirka 32 procent 
att de har haft ett utbyte av program med exempelvis andra närradio-
tillståndshavare eller kommersiella radiostationer. En majoritet av dessa (72 
procent) uppger att de under år 2011 har sänt program som producerats av 
någon annan än den egna föreningen. Det har främst handlat om 
musikprogram, program som rör föreningens verksamhet och nyhetsprogram.  
 Cirka 42 procent av de föreningar som angett att de har haft ett utbyte av 
program uppger att det rört sig om samsändningar, det vill säga program som 
sänts samtidigt i flera stationer. Det har i huvudsak handlat om program som i 
första hand har producerats för att sändas ut i närradion. Endast någon enstaka 
procent av programmen har i första hand varit avseedda för den kommersiella 
radion. En majoritet av de föreningar som har haft ett utbyte av program med 
någon annan upplever att detta har lett till ett ökat lyssnarengagemang och till 
ett bättre samarbete med andra föreningar samt att programmen fått en högre 
kvalité. Endast en femtedel upplever dock att utbytet av program med någon 
annan inneburit en förbättrad ekonomi.  
 Stelacons intervjuer med företrädare för närradion, närradioorganisationer 
samt företrädare för bolag som sänder kommersiell radio pekar på att av-
skaffandet av riksförbudet har inneburit att samarbetet mellan sändande 
föreningar har förenklats och lett till att kostnader för produktion och 
utrustning kan delas mellan olika föreningar. Behovet av att sända material 
utanför det egna sändningsområdet har ansetts vara tidsbegränsat och ofta 
relaterat till en viss händelse eller visst evenemang. En del närradioaktörer har 
ett stort behov av att sända material över ett större sändningsområde, som 
exempelvis riksmöten i ideella föreningar, kyrkliga möten eller landstings-
fullmäktigemöten som berör invånare utanför den egna kommunen. Av-
skaffandet av riksförbudet har därför uppfattats som positivt av många aktörer. 
Endast någon enstaka procentenhet av de som svarat på enkäten anser att 
effekterna av riksförbudets avskaffande varit negativa.  
 Flera av de aktörer som Stelacon intervjuat har även lyft fram att 
möjligheten att utbyta program har gjort det enklare att fylla sändningstiden. 
Det har i vissa fall även lett till att tillståndshavare som varit inaktiva 
återupptagit sin sändningsverksamhet.  
  Av Stelacons underlagsrapport framgår vidare att det finns exempel på 
närradiostationer som återutsänder programinnehåll som har producerats för 
den kommersiella radion. De intervjuade närradioaktörerna har dock inte upp-
levt detta som ett stort problem. Även om en del av de intervjuade aktörerna 
har lyft fram idén att återinföra ett riksförbud för att förhindra att innehåll från 
den kommersiella radion vidaresänds i närradionätet, anser de intervjuade 
generellt sett att avskaffandet av riksförbudet varit bra för närradion.   
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4.1.2.2 Reklam  
Sedan år 1993 är det tillåtet att sända reklam och sponsrade program i när-
radion. Annonser får sändas under högst 12 minuter under en timme mellan 
hela klockslag eller högst under 15 procent av sändningstiden om den är 
kortare än en timme (15 kap. 2 § radio- och tv-lagen).   
 Av SCB:s enkätundersökning framgår att 22,5 procent av de tillståndshavare 
som deltagit i undersökningen sänder reklam. Detta är en ökning av antalet 
tillståndshavare som använder sig av möjligheten att sända reklam jämfört med 
Radio- och TV-verkets undersökning, avseende sändningarna under år 2001, 
då endast drygt 16 procent av föreningarna uppgav att de sände reklam. I 
undersökningen som Radio- och TV-verket genomfört avseende sändningarna 
under år 2006 svarade drygt 46 procent att de var ganska eller mycket positiva 
till möjligheten att få sända mer reklam. Vid tidpunkten för undersökningen 
avseende sändningarna under år 2006 var den högsta tillåtna annonstiden åtta 
minuter per timme mellan hela klockslag.   
 
 
Reklam? 2011 2001 

Ja 22,5 % 15,8 % 

Nej 77,5 % 84,2 % 

Andel föreningar som sänder reklam 
 
Av de föreningar som sänder reklam uppger en majoritet (cirka 70 procent) att 
de producerar sin egen reklam. Majoriteten av den reklam som sänds är reklam 
för företag som är etablerade i det egna sändningsområdet. Störst andel 
föreningar som sänder reklam återfinns i mellersta Norrland, Sydsverige och 
Västsverige enligt den regionala indelning som SCB använder sig av.  

 

4.1.2.3 Sponsring  
Det är tillåtet att sända sponsrade program i närradion. Med sponsring menas 
enligt radio- och tv-lagen ett bidrag som någon som inte tillhandahåller eller 
producerar ljudradio ger för att finansiera program i syfte att främja 
bidragsgivarens namn, varumärke, anseende, verksamhet, produkt eller intresse 
(3 kap. 1 § 14 p. radio- och tv-lagen). 
 Ett meddelande i radio om att ett program är sponsrat ska lämnas på 
lämpligt sätt i början och/eller slutet av programmet. Ett sponsrings-
meddelande ska innehålla information om vem eller vilka som står bakom 
sponsringen och får inte innehålla säljfrämjande inslag (15 kap. 10 § radio- och 
tv-lagen). Program som huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller 



 

N Ä R R A D I O  2 0 1 2  
21 

nyhetskommentarer får inte sponsras. I övrigt kan alla programtyper sponsras. 
Även enkla meddelanden om exempelvis tid och väder utgör program och kan 
därmed sponsras.  
  SCB:s enkätundersökning visar att 24,6 procent av de föreningar som svarat 
uppger att deras sändningar innehåller sponsringsmeddelanden. Majoriteten av 
dessa producerar sina egna sponsringsmeddelanden. Flest andel föreningar vars 
sändningar innehåller sponsringsmeddelanden återfinns i Sydsverige samt 
norra och östra Mellansverige enligt den regionala indelning som SCB 
använder sig av.  

 

4.2 Den ekonomiska situationen 
4.2.1 Kostnader för verksamheten 
Kostnader för att sända närradio varierar och påverkas bland annat av 
geografiska förhållanden och vilken typ av teknisk utrustning som krävs för att 
täcka in ett sändningsområde. I de södra delarna av Sverige kan en enda 
radiosändare täcka in ett sändningsområde i jämförelse med de norra delarna 
av landet där flera sändare kan behövas för att täcka ett sändningsområde på 
grund av landskapets terräng och storleken på sändningsområdet. Utöver detta 
tillkommer även kostnader för exempelvis studio och upphovsrättsliga avgifter 
för den musik som spelas. 
 Av Stelacons underlagsrapport framgår att kostnaderna överlag för att sända 
närradio i en kommun är cirka 50 000 kronor per år. I den kostnaden ligger 
bland annat förbindelser mellan studio och sändare, inplacering av sändare 
samt hyra av plats i radiomast och FM-sändare. Kostnader för produktion av 
radioprogram och upphovsrättsliga kostnader för exempelvis musik eller inköp 
av nyheter och väder är stora kostnadsposter. Flera av de intervjuade 
föreningarna som sänder närradio uppskattar att de lägger 70 000–100 000 
kronor på externt material. Vidare tar PTS ut en årlig avgift per radiosändare 
som varierar mellan 735 kronor till 12 750 kronor beroende på sändarens 
uteffekt. Majoriteten av de radiosändare som föreningarna använder sig av ägs 
av en närradioförening, det vill säga en sammanslutning av en eller flera 
tillståndshavare i ett sändningsområde.  
 Av Stelacons underlagsrapport framgår vidare att löner och personal-
kostnader generellt sett är låga. Personalen tar för det mesta ut liten eller ingen 
ersättning alls. SCB:s enkätundersökning visar att cirka 30 procent av de 
medverkande föreningarna hade någon anställd under år 2011. Detta är en 
ökning jämfört med år 2006 då cirka 23 procent uppgav att de hade någon 
anställd. I de flesta fallen handlade det om en till två anställda. Drygt sju 
procent av de tillfrågade föreningarna uppgav att de hade fem eller fler 
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anställda under år 2011, vilket är en betydande ökning jämfört med år 2006 då 
endast 1,2 procent av föreningarna hade fem eller fler anställda. 
 
 
Föreningarnas kostnader för närradioverksamheten under år 2011 
Gäller för de föreningar som angett kostnader 

 
De rapporter som Radio- och TV-verket har presenterat om närradion under 
det senaste decenniet visar alla att många föreningar har en ansträngd ekonomi. 
Kostnaderna för närradioverksamheten under år 2011 för de olika förening-
arna varierade mellan 0 kronor till 7,3 miljoner kronor. Mediankostnaden för 
en förenings verksamhet under år 2011 var 16 050 kronor.  
 
 
Kostnader i kronor 2011 2006 2001 

Högsta 7,3 miljoner  4,4 miljoner 6 miljoner 

Lägsta 0 0 0 

Medianen 16 050 15 000 15 000 

 
Samtidigt visar enkätundersökningen att 72 procent av de föreningar som 
medverkade uppgav att de under år 2011 hade råd att sända de program som 
föreningen önskade. Detta är en liten ökning jämfört med tidigare under-
sökning då 65 procent uppgav att de under år 2001 hade råd att sända de 
program som föreningen önskade.  
 Stelacons underlagsrapport visar att föreningar samarbetar med varandra för 
att spara kostnader. Det kan handla om allt från samarbete i olika tekniska 
frågor och upphovsrättsfrågor till att hyra ut studion under vissa tider. 

9% 

63% 

13% 

11% 
4% 

0 kronor

1–50 000 kronor 

50 001–100 000 kronor 

100 001–500 000 kronor 

500 001 eller mer
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Avskaffandet av riksförbudet upplevs ha förenklat samarbetet mellan förening-
arna. 
 

4.2.2 Intäkter till verksamheten 
SCB:s undersökning visar att en majoritet av de föreningar som medverkat i 
undersökningen uppger att de inte hade några intäkter alls från närradio-
verksamheten under år 2011.  
 
 
Föreningarnas intäkter från närradioverksamheten under år 2011 
Gäller för de föreningar som angett intäkter 

I likhet med kostnaderna är det en stor variation mellan de olika föreningarnas 
ekonomi. Under år 2011 varierade intäkterna från 0 kronor till 7,5 miljoner 
kronor. Medianen för år 2011 var 0 kronor. Närradion omsatte mer pengar 
under år 2011 jämfört med tidigare undersökta år. Trots en större omsättning 
än tidigare verkar närradioverksamheten inte ge överskott. 
 
 
Intäkter i kronor 2011 2006 2001 

Högsta 7,5 miljoner  4,5 miljoner 4,5 miljoner 

Lägsta 0 0 0 

Medianen 0 0 0 

 
Föreningarnas största intäktskälla kommer från medlemsavgifter. Enligt SCB:s 
enkätundersökning uppgav drygt 35 procent av de föreningar som medverkade 
att mer än hälften av finansieringen under år 2011 kom från medlemsavgifter. 
Detta resultat ligger i linje med tidigare genomförda undersökningar och visar 
att medlemsavgifter fortfarande är föreningarnas viktigaste intäktskälla. Cirka 
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16 procent av de föreningar som medverkade i undersökningen uppgav att mer 
än hälften av finansieringen kom från kommunala bidrag. Tidigare under-
sökningar har visat att det främst är politiska föreningar, studieförbund och 
barn- och ungdomsföreningar som finansierar sin verksamhet genom sådana 
bidrag. 
 Andelen föreningar som enligt enkätundersökningen uppgav att omkring 
hälften eller mer av finansieringen under år 2011 kom från reklamintäkter upp-
gick till cirka 14 procent. Detta är en ökning jämfört med tidigare undersök-
ningar. Drygt hälften av dessa föreningar uppgav att verksamheten helt eller 
nästan helt finansierades genom reklamintäkter, vilket är en påtaglig ökning 
jämfört med tidigare undersökningar. 
 
 
Reklamintäkter 2011 2006 2001 

Omkring hälften eller mer av  

verksamhetens finansiering  
13,6 % 5,8 % 4,8 % 

Andel föreningar där reklam finansierar omkring hälften eller mer av verksamheten 
 
Elva procent av föreningarna uppgav i undersökningen att mer än hälften av 
finansieringen kom från sponsringsintäkter. Även om andelen föreningar som 
sänder reklam och sponsring har ökat det senaste decenniet är det fortfarande 
en majoritet av föreningarna som inte använder sig av den finansierings-
möjligheten. När det gäller reklam kan det bero på att det är resurskrävande att 
sända reklam. Vid Stelacons intervjuer framkommer att det framförallt är 
föreningar som har en tydlig målgrupp som använder sig av möjligheten att 
sända reklam och sponsring. 
 Stelacons intervjuer visar även att flera tillståndshavare fortfarande har en 
ansträngd ekonomi och detta, tillsammans med svårigheter att engagera unga 
inom närradion, är de största hindren mot närradions fortsatta utveckling.  
 

4.3 Konkurrenssituation och kommersiella intressen 
4.3.1 Närradions förhållande till den kommersiella radion 
Närradion är de ideella föreningarnas och de registrerade trossamfundens 
radio. Till skillnad från den kommersiella radion betalar närradion ingen avgift 
för sina tillstånd. Eftersom närradion är avsedd för ideella föreningar får verk-
samheten inte gynna medlemmarna ekonomiskt utan all eventuell vinst måste 
gå tillbaka till föreningen.  
 I de intervjuer som Stelacon genomfört med olika företrädare från 
närradion och den kommersiella radion framkommer att flera upplever att det 
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uppstår problem när innehållet i närradion blir allt för likt innehållet i den 
kommersiella radion. Enligt de intervjuade uppkommer då en konkurrens om 
lyssnarna som gör att reklamunderlaget sätts ur spel. Detsamma gäller om 
kommersiella radioaktörer sänder ut sitt innehåll i närradion. Vidare fram-
kommer vid Stelacons intervjuer att det förekommer att vissa närradioaktörer 
använder en högre sändareffekt i vissa sändningsområden än vad som är 
tillåtet, detta för att täcka ett större geografiskt område och därigenom få ett 
större lyssnarunderlag. Konkurrensen om lyssnarna och därmed reklamintäkter 
beskrivs som hård inom mediebranschen generellt och flera intervjuade anser 
att de kommersiella radioaktörer som använder sig närradion för att utöka sitt 
sändningsområde borde hindras från detta. Även om detta för närvarande 
enbart sker i begränsad utsträckning. 
 Av de föreningar som enligt SCB:s undersökning uppger att de under år 
2011 har sänt program som producerats av någon annan (72 procent) uppger 
endast 1,6 procent att programmen i första hand har producerats för den 
kommersiella radion. Av de föreningar som uppgett att de samarbetar med 
någon annan angående närradioverksamheten svarar 4,8 procent att de sam-
arbetar med den kommersiella radion.  
 

4.3.2 Närradio med ett kommersiellt innehåll 
Av Stelacons underlagsrapport framgår att det finns enstaka närradioaktörer 
som sänder radio med ett innehåll som påminner om innehållet i den 
kommersiella radion. En del av de närradioaktörer som Stelacon intervjuat 
uppger att de är intresserade av att sända kommersiell radio i ett begränsat 
område men att det saknas förutsättningar för att få ett sändningstillstånd för 
kommersiell radio. I brist på billigare sändningstillstånd som gäller för ett 
mindre sändningsområde anser dessa aktörer att de inte har något annat val än 
att sända närradio. 
 Stelacons intervjuer visar även att enstaka föreningar med tillstånd att sända 
närradio bedriver sändningar i vad som närmast beskrivs som en monopol-
situation. Det handlar oftast om orter där intresset för att sända närradio är 
svagt och där en sändande förening dominerar sändningsutrymmet. 
 Även om enstaka närradioaktörer bedriver sina sändningar på ett mer 
professionellt sätt och med ett innehåll som närmast kan liknas med innehållet 
i den kommersiella radion så är syftet med verksamheten enligt Stelacons 
underlagsrapport överlag inte att generera vinst. Personerna bakom dessa 
sändningar drivs ofta av ett stort intresse för radioproduktion. Dessa personer 
är ofta knutna till en förening för att skapa ett innehåll i radion. Ett fåtal 
personer kan leva på verksamheten som anställda medan andra mer har det 
som en hobby. 
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4.3.3 Ett fungerande närradiolandskap 
Generellt anser de aktörer som Stelacon har intervjuat att de regelförändringar 
som genomförts under de senaste åren – exempelvis krav på föreningens 
anknytning till sändningsområdet vid tillståndsgivningen och avskaffandet av 
riksförbudet – har varit bra och underlättat för närradioverksamheten. 
 Flera av de intervjuade närradioaktörerna uppger vidare att de numera även 
har sina sändningar tillgängliga via webben och några även via så kallade appar 
(applikationer) för smartphones. Därmed ökar de möjligheterna att sprida 
sändningen till lyssnare som bor utanför sändningsområdet.  
 Även om de flesta av de intervjuade anser att närradion i huvudsak fungerar 
som det är tänkt att den ska fungera så efterfrågas en ökad tillsyn av att 
tillståndshavarna följer de regler som finns. Om några aktörer medvetet inte 
följer reglerna skapas irritation och motsättningar på marknaden. Samtidigt 
finns det en risk att fler aktörer följer efter i syfte att utjämna de konkurrens-
fördelar som någon som medvetet inte följer reglerna har. Det är viktigt med 
tydliga regler och att dessa följs av alla parter. Om en tillståndshavare bryter 
mot reglerna bör tillståndet dras in. Det bör dessutom bli mer tydligt vad som 
krävs för att få ett tillstånd att sända närradio. 
 För att förhindra att närradion kommersialiseras och minska möjligheten 
för kommersiella intressen att sända närradio anser vissa av de intervjuade 
aktörerna att möjligheten att sända reklam borde tas bort helt, alternativt att 
den högsta tillåtna annonstiden under en hel timme borde sänkas från dagens 
tolv minuter till tio minuter. Vidare anser vissa att riksförbudet borde åter-
införas eller något motsvarande förbud för att förhindra vidaresändning av den 
kommersiella radion i närradion. Samtidigt anser andra att möjligheten att 
finansiera verksamheten genom reklamintäkter ska finnas kvar så länge när-
radions drivs ideellt och all eventuell vinst går tillbaka till verksamheten.  
 Av Stelacons underlagsrapport framgår att de flesta intervjuade närradio-
aktörer är nöjda med den nuvarande situationen och nu önskar sig arbetsro. 
Det finns fortfarande ett stort intresse för att sända närradio och man önskar 
sig inte några regeländringar som kan försvåra tillvaron.  
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5. Slutsatser och överväganden 

5.1 Myndigheten för radio och tv:s övergripande 
bedömning 

Myndigheten för radio och tv:s bedömning: Närradion uppfyller i 
huvudsak sitt syfte med att vara det ideella föreningslivets och de 
registrerade trossamfundens radio som är fri från kommersiella intressen. 
De få inslag av kommersiella intressen som myndighetens kartläggning 
ändå visar på kan inte anses ha någon större påverkan på närradion som 
helhet. Mot denna bakgrund, och med beaktande av den vidsträckta 
yttrandefriheten som ska råda inom medieområdet, finns därför inte 
tillräckliga skäl att i nuläget föreslå några regeländringar eller andra åtgärder 
i syfte att minska dessa inslag av kommersiella intressen.  
 Det är dock viktigt att noggrant följa utvecklingen inom närradion. En 
förnyad översyn av förutsättningarna för närradion och det svenska 
radiolandskapet i stort bör därför göras inom en treårsperiod.  

 
Myndigheten för radio och tv har kartlagt om och i så fall i vilken utsträckning 
tillstånd att sända närradio används i vinstsyfte. För detta har myndigheten 
anlitat dels SCB för en enkätundersökning, dels konslutfirman AB Stelacon 
som bland annat genomfört djupintervjuer med företrädare för närradion och 
den kommersiella radion.  
 Enligt Myndigheten för radio och tv visar Stelacons underlagsrapport och 
SCB:s enkätundersökning att närradion i huvudsak fungerar som det var tänkt. 
Närradion är fortfarande det ideella föreningslivets och de registrerade 
trossamfundens radio och är till den allra största delen fri från kommersiella 
intressen. Myndighetens kartläggning visar att de allra flesta föreningar som 
sänder närradio lever upp till närradion ursprungstanke och att majoriteten av 
aktörerna är nöjda med den nuvarande situationen. Kartläggningen visar även 
att det fortfarande finns ett stort intresse av att sända närradio och att när-
radion engagerar många människor som i de flesta fall väljer att arbeta ideellt 
för att sprida föreningens budskap.  
 Myndighetens kartläggning visar samtidigt att det finns inslag av 
kommersiella intressen i närradion, även om dessa är förhållandevis få. Ett fåtal 
närradioaktörer avviker från majoriteten genom att vidaresända material från 
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den kommersiella radion i närradion medan andra sänder med en högre 
sändareffekt än tillåtet. Omfattningen av dessa företeelser är så vitt myndig-
heten kan bedöma begränsad och kan inte anses ha någon direkt påverkan på 
närradion generellt. Däremot skapar företeelserna irritation för aktörerna såväl 
inom närradion som i den kommersiella radion. Myndighetens kartläggning 
visar även att det verkar finnas en ganska utbredd uppfattning om hur 
innehållet i närradion ska vara utformat. De närradioaktörer som sänder ett 
innehåll som på många sätt påminner om innehållet i den kommersiella radion 
verkar skapa en del irritation hos andra aktörer som sänder närradio. Detta 
trots att det inte finns någon reglering som tar sikte på innehållet i sänd-
ningarna i detta avseende.  
 De få inslag av kommersiella intressen som kartläggningen visar kan inte 
anses ha någon större påverkan på närradion som helhet. Enligt myndighetens 
bedömning är det kanske inte främst i syfte att göra vinst som en aktör inom 
kommersiell radio etablerar sig i närradion, utan för att stärka sin position i 
förhållande till konkurrerande kommersiella radiokanaler i ett visst område. 
Genom att en kommersiell radioaktör på detta sätt får ett större lyssnarunder-
lag ökar dock enligt myndigheten möjligheten till reklamintäkter.  
 Myndigheten bedömer mot denna bakgrund att det inte finns tillräckliga 
skäl att i nuläget föreslå regeländringar eller andra åtgärder i syfte att minska 
dessa kommersiella inslag. En ny sådan reglering skulle vidare innebära en 
inskränkning i den vidsträckta yttrandefriheten som ska råda inom medie-
området. Däremot är det enligt myndighens bedömning viktigt att noggrant 
följa utvecklingen inom närradion och det svenska radiolandskapet i stort. 
Inom en treårsperiod bör därför en ny översyn av närradion göras. 
 I det följande redovisas Myndigheten för radio och tv:s bedömningar med 
anledning av de överväganden som Stelacon, utifrån djupintervjuerna med 
företrädare för närradion och den kommersiella radion, har lyft fram i sin 
underlagsrapport.  
 

5.2 Närradions syfte samt tillsyn  

Myndigheten för radio och tv:s bedömning: Syftet med närradion 
behöver inte förtydligas. De kontrollmekanismer som redan finns för att 
säkerställa att endast ideella föreningar och registrerade trossamfund får 
tillstånd att sända närradio fungerar. Det bör inte heller införas någon 
bestämmelse som gör det möjligt att återkalla ett tillstånd att sända närradio 
om innehållet i sändningarna uppenbart liknar innehållet i kommersiell 
radio. Myndigheten kommer dock att överväga ökade tillsynsinsatser på 
närradioområdet. 
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De intervjuade aktörerna har framfört att det tydligare bör framgå vad syftet 
med närradio är och för vilka verksamheter som ett tillstånd att sända närradio 
kan bli aktuellt.  
 Möjligheten för föreningslivet att sända närradio har funnits sedan år 1979 
och av nuvarande lagstiftning framgår tydligt att tillstånd att sända närradio 
endast kan ges till ideella föreningar och registrerade trossamfund. I samband 
med en ansökan om tillstånd att sända närradio är myndigheten även tydlig 
med att informera den sökande om vilka förutsättningar som måste vara 
uppfyllda för att en ansökan ska beviljas. Även av myndighetens webbplats 
framgår tydligt vilka villkor som ställs för att ett tillstånd att sända närradio ska 
beviljas.  
 Myndigheten för radio och tv anser att det på ett tydligt sätt framgår att 
närradion är det ideella föreningslivets och de registrerade trossamfundens 
radio och för vilka verksamheter ett tillstånd att sända närradio kan bli aktuellt. 
Myndigheten anser därför att det inte föreligger några skäl att förtydliga syftet 
med närradion. Den upplevda otydlighet som aktörer påpekat kan, enligt 
myndighetens mening, till viss del även bero på den bredd och variation av 
verksamheter som är möjlig inom den ideella föreningens ramar och som 
också är en del av organisationsformens styrka. 
 Vidare efterfrågar de aktörer som Stelacon har intervjuat en ökad kontroll 
av ägarförhållanden, årsredovisningar och den lokala förankringen vid 
tillståndsgivningen för att säkerställa att tillstånd att sända närradio endast 
meddelas till ideella föreningar och registrerade trossamfund.  
 För att kunna få ett tillstånd att sända närradio krävs att en sammanslutning 
har anknytning till det önskade sändningsområdet. Vid myndighetens bedöm-
ning av om kravet är uppfyllt ska särskilt beaktas var föreningens studio och 
övriga lokaler för verksamheten är belägna, var ansvarig utgivare och förening-
ens styrelsemedlemmar är bosatta samt var föreningsstämma och styrelse-
möten hålls (12 kap. 4 § andra stycket radio- och tv-lagen). Denna reglering 
infördes i radio- och TV-lagen år 2005 och syftade till att skärpa kravet på 
anknytning till sändningsområdet för att ideella föreningar ska få ett 
sändningstillstånd. Skärpningen har medfört att myndigheten har fått verktyg 
att, i samband med en ansökan om ett tillstånd att sända närradio, bättre kunna 
kontrollera att en ideell förening har anknytning till sändningsområdet.  
 Det finns inget krav på att de som ansöker om tillstånd att sända närradio 
eller att de föreningar som redan har ett tillstånd ska skicka in en årsredo-
visning till Myndigheten för radio- och tv. Tidigare fanns ett sådant krav då det 
krävdes att föreningen bedrev en annan huvudsaklig verksamhet än att sända 
närradio. Detta krav gäller inte längre och det skulle kräva stora resurser från 
myndighetens sida att kontrollera samtliga föreningars årsredovisningar och 
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verksamhetsberättelser. Det skulle vidare vara en resurskrävande hantering för 
föreningarna. Myndigheten bedömer också att en sådan utvidgad generell 
kontroll skulle vara av begränsat värde då exempelvis nybildade föreningar inte 
har någon verksamhet att redovisa. Däremot kan det i vissa enskilda fall vara 
av intresse att ta del av en förenings årsredovisning eller verksamhetsberättelse 
för att kunna ta ställning till om en sammanslutning uppfyller de villkor som 
ställs för att ett tillstånd att sända närradio ska beviljas. Myndigheten bedömer 
sammantaget att de kontrollmekanismer som redan finns i samband med 
tillståndsgivningen fungerar och att det inte finns skäl att föreslå några 
ändringar i denna del. 
 Under djupintervjuerna har det även framkommit önskemål om att ett till-
stånd att sända närradio bör kunna återkallas om innehållet i sändningarna 
uppenbart liknar innehållet i kommersiell radio. Ett tillstånd att sända närradio 
får enligt radio- och tv-lagen återkallas om tillståndshavaren inte längre upp-
fyller de förutsättningar som krävs för att få ett tillstånd eller inte utnyttjat 
rätten att sända närradio under tre på varandra följande månader (18 kap. 3 § 
radio- och tv-lagen). Vidare får ett tillstånd att sända närradio återkallas om en 
domstol funnit att ett program har innefattat ett yttrandefrihetsbrott som 
inneburit ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten. Någon annan grund för att 
återkalla ett tillstånd att sända närradio finns inte i radio- och tv-lagen.    
 I radion ska en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet råda. Det finns 
inga bestämmelser i radio- och tv-lagen som utöver bestämmelserna om en 
närradioförenings programutbud, otillbörligt gynnande, reklam, andra 
annonser och sponsring reglerar innehållet i närradiosändningar. Det för-
hållandet att en tillståndshavare sänder ut ett innehåll som uppenbart liknar 
innehållet i en kommersiell radiokanal strider därför inte mot någon bestäm-
melse. Ett förbud mot sådant innehåll skulle, enligt myndighetens bedömning, 
förutom de tveksamheter som finns ur ett yttrandefrihetsrättligt perspektiv, 
vara synnerligen svårt att utforma och dessutom hota den mångfald som i dag 
råder inom närradion samt riskera att slå ut flera av de föreningar som har 
bildats i syfte att sända radio.  
 De intervjuade aktörerna har även framfört att tillsynen över om tillstånds-
havarna följer bestämmelserna om annonser i radio- och tv-lagen bör ökas. 
Myndigheten tar årligen flera beslut om att på eget initiativ granska om 
innehållet i närradiosändningarna överensstämmer med bestämmelserna i 
radio- och tv-lagen eftersom sändningarna endast genererar ett fåtal anmäl-
ningar från allmänheten. Myndigheten kommer dock att överväga ökade 
tillsynsinsatser när det gäller innehållet i närradion och frågan om de sändande 
föreningar uppfyller de förutsättningar som finns för ett sändningstillstånd 
under hela tillståndsperioden. 
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5.3 Annonstiden i närradion 

Myndigheten för radio och tv:s bedömning: Regleringen av den högsta 
tillåtna annonstiden per timme bör inte ändras. 

 
Under Stelacons intervjuer med företrädare för närradion och den 
kommersiella radion har det framkommit önskemål om att den högsta tillåtna 
annonstiden per timme mellan hela klockslag bör sänkas från dagens tolv 
minuter till tio minuter i närradion. Vid Stelacons intervjuer framkom vidare 
att enstaka aktörer förespråkar ett reklamförbud i närradion. Ett förbud mot 
reklam skulle enligt dessa aktörer kunna leda till att närradion tydligare skiljs åt 
från den kommersiella radion sett till innehållet i sändningarna. 
 Möjligheten att sända reklam och sponsrade program i närradion infördes år 
1993 och denna möjlighet är enligt Myndigheten för radio och tv det främsta 
skälet till att kommersiella intressen engagerar sig i närradion. SCB:s under-
sökning visar samtidigt att andelen tillståndshavare som använder sig av 
möjligheten att sända reklam ökar. Av de föreningar som deltog i under-
sökningen uppgav 14 procent att mer än hälften av finansieringen under år 
2011 kom från reklamintäkter och drygt hälften av dessa föreningar uppgav att 
de finansierar sin verksamhet helt eller nästan helt genom reklamintäkter. Att 
ta bort möjligheten att sända reklam skulle därmed kunna leda till att ett flertal 
föreningar inte längre kan finansiera sin verksamhet. I en tid då antalet 
föreningar som sänder närradio stadigt minskar skulle ett reklamförbud enligt 
myndighetens bedömning få alltför stora negativa konsekvenser.  
 Att begränsa annonstiden i närradio, från dagens tolv minuter per timme 
mellan hela klockslag till tio minuter, skulle enligt myndighetens bedömning 
inte i någon större utsträckning minska risken för att kommersiella intressen 
etablerar sig i närradion. Däremot skulle det ha en negativ inverkan på de 
föreningar som finansierar sin verksamhet med reklamintäkter. Stelacons 
undersökning visar att flera föreningar har en ansträngd ekonomi och en be-
gränsning av den högsta tillåtna annonstiden skulle riskera att ytterligare 
försämra finansieringsmöjligheterna för föreningarna. Myndigheten anser 
därför inte heller att regleringen av den dagens högsta tillåtna annonstid bör 
ändras.  
 Myndigheten noterar samtidigt att det fortfarande är en mindre andel 
föreningar som använder sig av möjligheten att sända sponsrade program. 
Utformningen av ett sponsringsmeddelande kräver till skillnad från reklam inte 
nödvändigtvis någon resurskrävande insats. Det räcker exempelvis med att en 
programledare på lämpligt sätt i början och/eller slutet av ett program 
meddelar vem eller vilka som står bakom sponsringen. Det är vidare tillåtet att 
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sponsra enkla meddelanden om exempelvis tid och väder. Möjligheten att 
sända sponsrade program i närradion kan utöver att vara en finansierings-
möjlighet för föreningar som sänder närradio även leda till att föreningslivets 
samarbete med det lokala och regionala näringslivet stärks. Ett sådant 
samarbete, som bland annat återfinns inom idrotten, skulle kunna stärka 
föreningarnas ekonomi.  
 

5.4 Möjligheten att vidaresända program 

Myndigheten för radio och tv:s bedömning: Avskaffandet av 
riksförbudet har generellt sett varit positivt för närradion. Det finns dock 
anledning att diskutera ett förbud mot att program som sänds ut i den 
kommersiella radion vidaresänds i närradion. Med hänsyn till att endast ett 
fåtal närradioaktörer vidaresänder sådana program och med beaktande av 
den vidsträckta yttrandefriheten som ska råda inom medierna bör man 
dock i nuläget avvakta med att överväga att införa ett sådant förbud. Det 
finns dock anledning att fortsätta att följa utvecklingen. Skulle vidare-
sändningen av kommersiell radio i närradion fortsätta och till och med öka 
i omfattning bör frågan om ett sådant förbud tas upp på nytt. 

 
Under Stelacons djupintervjuer med företrädare för närradion och den 
kommersiella radion framfördes åsikter om att rätten att vidaresända program i 
närradion bör tidsbegränsas i syfte att förhindra att kommersiell radio sänder 
ut sitt innehåll i närradion. Alternativt bör enligt vissa av dessa aktörer ett 
förbud införas mot att vidaresända innehåll som redan har sänts i den 
kommersiella radion. Uppfattningen hos de flesta av aktörerna var dock att det 
så kallade riksförbudet inte bör återinföras.  
 Enligt Myndigheten för radio och tv visar Stelacons underlagsrapport och 
SCB:s undersökning att avskaffandet av riksförbudet generellt sett har haft 
betydelse för närradion och att effekten, i de fall aktörerna upplever en 
förändring, till övervägande del har varit positiv. Cirka en tredjedel av de 
tillfrågade föreningarna har haft ett utbyte av program med andra närradio-
tillståndshavare eller kommersiella radiostationer. Flertalet av de föreningar 
som har haft ett utbyte av program med någon annan upplever att det har lett 
till ett ökat engagemang hos lyssnarna och till en högre kvalité på programmen. 
Undersökningarna visar även på att avskaffandet av riksförbudet har lett till ett 
ökat samarbete mellan sändande föreningar. Det har blivit enklare att sam-
arbeta och föreningar har kunnat dela på kostnader för produktion och 
utrustning. Möjligheten att utbyta program har vidare gjort det enklare att fylla 
sändningstiden vilket kan vara en förklaring till att föreningarnas sändningstid 
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har ökat jämfört med tidigare undersökningar. Beslutet att avskaffa 
riksförbudet har enligt myndighetens bedömning i detta avseende fått de 
effekter som eftersträvades. 
 Samtidigt visar undersökningen att det finns aktörer som vidaresänder 
innehållet i kommersiell radio i närradion. Detta är en ny företeelse som 
tidigare inte var tillåten men som genom avskaffandet av riksförbudet nu är 
möjlig. I rapporten Närradio- & när-TV i fokus uttalade Radio- och TV-verket 
att en möjlig konsekvens av avskaffandet av riksförbudet kunde vara att 
kommersialiseringen kunde komma att tillta genom att aktörer med 
kommersiella intressen tar över närradiofrekvenser och sänder ut samma 
innehåll som i exempelvis en privat lokalradiostation. Verket ansåg dock i sin 
rapport att fördelarna med ett avskaffande av riksförbudet övervägde 
nackdelarna. 
 Principen om att hålla närradion och den kommersiella radion åtskild finns i 
radio- och tv-lagen. Av 12 kap. 6 § radio- och tv-lagen framgår att ett tillstånd 
att sända närradio inte får ges till någon som har tillstånd att sända kommersiell 
radio och att sändningstillståndet för närradio upphör att gälla om en närradio-
tillståndshavare får tillstånd att sända kommersiell radio. Syftet med 
bestämmelsen är att motverka dominans och sändningsmonopol inom 
radioområdet (prop. 1992/93:70 s. 37). Bestämmelsen ger också en möjlighet 
att förhindra att gränserna mellan de olika sändningsformerna närradio och 
kommersiell radio suddas ut.   
 En kommersiell radioaktör, som bedriver sin verksamhet i bolagsform, 
uppfyller inte de villkor som finns i radio- och tv-lagen för att få ett tillstånd att 
sända närradio. Inget hindrar dock en närradiotillståndshavare från att 
vidaresända material som sänts i den kommersiella radion i närradion. Även 
om antalet närradioaktörer som vidaresänder material som sänts i den 
kommersiella radion är få visar det enligt myndigheten på en förändring som 
kan komma att leda till att gränsdragningen mellan närradion och den 
kommersiella radion luckras upp.  
 De närradioaktörer som vidaresänder kommersiell radio riskerar att hota 
närradions roll som det lokala föreningslivets radio och snedvrida konkurrens-
en på den kommersiella radiomarknaden. Det finns därför enligt myndigheten 
anledning att diskutera ett förbud mot att program som sänds ut i den 
kommersiella radion vidaresänds i närradion. Ett sådant förbud skulle enligt 
myndighetens mening endast kunna inriktas mot en samtidig och oförändrad 
vidaresändning av kommersiell radio i närradion. En annan ordning skulle 
riskera att bli oförutsägbar och svår att beivra. 
 Ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv skulle dock ett förbud mot att 
vidaresända innehåll som sänts i den kommersiella radion innebära en viss 
inskränkning i den vidsträckta yttrandefriheten som ska råda inom medie-
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området. Med hänsyn till detta, och till det förhållandet att det än så länge 
endast är få närradioaktörer som vidaresänder material som har sänts i den 
kommersiella radion, anser myndigheten att man i nuläget bör avvakta med att 
överväga att införa ett sådant förbud. Det finns dock anledning att fortsätta att 
följa utvecklingen. Skulle vidaresändningen av kommersiell radio i närradion 
fortsätta och till och med öka i omfattning bör, enligt myndighetens mening, 
frågan om ett sådant förbud tas upp på nytt. 
   

5.5 Sändningsområden för kommersiell radio 

Myndigheten för radio och tv:s bedömning: Det finns inte skäl att åter-
igen utreda frågan om nya tillståndsområden för analog kommersiell radio. 

 
Under Stelacons djupintervjuer ansåg vissa aktörer att frågan om att skapa 
mindre och billigare sändningsområden för kommersiell radio bör utredas igen. 
Aktörerna framförde då att de vill sända kommersiell radio i ett begränsat 
område men att det saknas förutsättningar för detta.  
 Myndigheten för radio och tv konstaterar att frågan om att tillgängliggöra 
fler sändningsområden för analog kommersiell radio har utretts under senare 
tid. Dåvarande Radio- och TV-verket fick i mars 2010 i uppdrag av regeringen 
att i samverkan med PTS utreda denna fråga i syfte att skapa förutsättningar 
för att utlysa nya tillstånd för analog kommersiell radio. Myndigheten för radio 
och tv lämnade i augusti 2010 sin slutredovisning av uppdraget till regeringen. 
Uppdraget resulterade i att 14 möjliga nya sändningsområden presenterades 
och utlystes under hösten 2010.  
 PTS har i yttrande till myndigheten framfört att det är viktigt att notera att 
FM-bandet i stora delar av Sverige i det närmaste är fullt utnyttjat. Myndig-
heten för radio och tv anser sammantaget att det i nuläget inte finns skäl att 
återigen utreda frågan om nya tillståndsområden för analog kommersiell radio.  
 Det kan i detta sammanhang noteras att regeringen beslutade i oktober 
2010 om vilket frekvensutrymme som får användas för digital kommersiell 
radio. Myndigheten har under hösten 2012 utlyst tillstånd för nationella, 
regionala och lokala digitala kommersiella sändningar. I sin tillståndsgivning 
ska myndigheten eftersträva att sändningsutrymmet används för olika 
programtjänster av flera av varandra oberoende programföretag för att till-
godose olika intressen och smakinriktningar.  
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5.6 Följa utvecklingen i närradion 

Myndigheten för radio och tv:s bedömning: Närradions utveckling bör 
följas noggrant och särskilt när det gäller frågan om vidaresändning av 
kommersiell radio i närradion. Dessutom bör en mer övergripande översyn 
av det svenska radiolandskapet göras inom de kommande tre åren. 

 
Flera av de av Stelacon intervjuade aktörerna ansåg att utvecklingen i närradion 
bör följas löpande för att bevaka att ingen ytterligare kommersialisering av 
närradion sker. Vidare ansåg de att ingen ytterligare reglering bör ske i nuläget 
och att befintligt regelverk bör hållas så enkelt som möjligt. Myndigheten för 
radio och tv delar den bedömningen och anser att en uppföljning av 
utvecklingen i närradion bör göras och att en sådan uppföljning särskilt bör 
innefatta frågan om vidaresändning av kommersiell radio i närradion. Vidare 
bör en mer övergripande översyn av det svenska radiolandskapet göras inom 
de kommande tre åren för att bland annat se vilka effekter den digitala 
kommersiella radion kommer att ha på den analoga kommersiella radions och 
närradions utveckling.  
 

5.7 Tillsyn av sändareffekterna 
Under Stelacons djupintervjuer framkom att det finns tillståndshavare som 
medvetet överskrider den högsta tillåtna sändareffekten i syfte att täcka ett 
större geografiskt område och därmed få ett större lyssnarunderlag. Vissa 
aktörer efterfrågar därför en ökad tillsyn över att de villkor om maximal effekt 
som finns i frekvenstillstånden följs. Om för höga sändareffekter används bör 
enligt de intervjuade aktörerna frekvenstillståndet återkallas. Myndigheten för 
radio och tv konstaterar att det är PTS som utfärdar frekvenstillstånd för 
närradio och utövar tillsyn över att tillståndshavarna följer de villkor som anges 
i dessa tillstånd. Frågan om behovet av en effektivisering av regelverket och av 
en utökad tillsyn är därför enligt myndighetens mening främst en fråga för 
PTS. 
 PTS har i ett yttrande till Myndigheten för radio och tv angett att för att 
PTS ska kunna besluta om ett frekvenstillstånd för närradion krävs enligt lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation först ett sändningstillstånd från 
Myndigheten för radio och tv där ett sändningsområde definieras. När PTS gör 
sin analys av de tekniska förutsättningar som ska ligga till grund för ett 
frekvenstillstånd tar de hänsyn till flera olika aspekter. Det är inte endast 
störningsrisken som avgör vilken maximal effekt som tilldelas i frekvens-
tillståndet. Detta innebära att en aktör medvetet i vissa fall kan sända med en 
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högre effekt, för att täcka ett större geografiskt område och därmed nå fler 
lyssnare, än vad tillståndet medger utan att störa en annan radiosändare  
 PTS har angett att tillsynen över om tillståndshavarna följer villkoren i 
frekvenstillstånden ofta sker till följd av en radiostörningsanmälan men även på 
myndighetens eget initiativ. PTS har möjlighet att meddela de förelägganden 
och förbud som krävs för att en rättelse av en överträdelse ska ske inom skälig 
tid. Ett föreläggande kan förenas med vite. Följs inte föreläggandet kan det 
bland annat leda till att tillståndet återkallas. 
 PTS har angett att det är komplicerat att bestämma hur stort vite som är 
rimligt för att åstadkomma rättelse av en överträdelse. PTS har vidare framfört 
att en ännu mer komplicerad situation kan uppkomma när en överträdelse 
innebär att villkor om sändningsområde inte följs. PTS kan då återkalla 
tillståndet för användning av ljudradiosändare, men med giltigt sändnings-
tillstånd kan en ny ansökan om frekvenstillstånd inkomma till PTS redan dagen 
efter återkallelsen. 
 PTS har vidare angett att den enligt lagen om elektronisk kommunikation 
har rätt att få tillträde till områden, lokaler eller andra utrymmen där verksam-
heten bedrivs för att utöva sin tillsyn. Vissa mätningar som exempelvis mätning 
av utsänd effekt från en ljudradiosändare görs vid själva sändaren. Detta kan 
utnyttjas av tillståndshavarna på så sätt att sändareffekten inför PTS tillsyns-
besök justeras ned till det som anges i tillståndet, så att misstänkta överträdelser 
inte kan dokumenteras. Enligt PTS arbetar myndigheten därför med att 
utveckla en mätmetod som ger en bild av om sändareffekten är högre än vad 
som är tillåtet i tillståndsvillkoren men som inte kräver direkt tillgång till 
sändaren och därigenom till lokalen.  
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Bilaga 1 Uppdraget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N Ä R R A D I O  2 0 1 2  38 

 



 

N Ä R R A D I O  2 0 1 2  
39 

 
 
 
 
 



 

N Ä R R A D I O  2 0 1 2  40 

Bilaga 2 SCB:s enkätundersökning 
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