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Abstract 
I denna uppsats studeras i vilken utsträckning radiomediets lyssnarsiffror och räckvidd 

skulle påverkas av en avveckling av FM-bandet och en övergång till en digital 

marksänd radio. I studien intervjuas sex aktörer inom radiobranschen. Studien visar att 

branschen förväntar sig en nedgång av lyssnarsiffror och räckvidd under en  

övergångsperiod till digital radio men att dessa faktorer tros vara övergående och inte 

kommer att få några bestående följder för radiomediet som informationsförmedlare. 

Denna branschbedömning baserar man på att människor idag anses vara vana vid 

teknikskiften och därför mottagliga för en ny form av utsänd radio. 
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Inledning 

Mottagligheten för förändringar tycks vara avgörande för organisationer som vill överleva på 

den snabbrörliga mediemarknaden. 

Inom medieproduktion var länge FM-radio och marksänd television de dominerande 

sändningsplattformerna. Även om radion är stor än idag, så har den tekniska utvecklingen och 

konkurrenssituationen på mediemarknaden gjort detta sätt att överföra program delvis 

överflödigt. Konsumenter använder sig i allt högre grad av digitala plattformar, till exempel 

internet och appar, för att lyssna på radio. Mot den bakgrunden ter sig FM-radions framtid i 

Sverige högst osäker. Enligt ett förslag, som senare avslagits, från Regeringen skulle FM- 

bandet släckas ner år 2022 (Kuhnke, 2015). Detta skulle innebära att 20 till 30 miljoner 

radiomottagare skulle komma att behöva bytas ut (Gulbrandsen, 2005). 

 

Avvecklingen av FM-bandet beskrivs i både positiva och negativa termer. Den aktualiserar ett 

tillgänglighetsproblem för lyssnare i särskilt glesbygd som inte har full tillgång till digitala 

tjänster. Men den öppnar för en utbyggnad av den digitala radion som ger bredare urval och 

högre lyssningskvalitet.  

Bakgrund 

Marknätet som idag till stor del är analogt i Sverige kommer förmodligen i framtiden att 

digitaliseras om utvecklingen går som man har förutspått. Men att övergå till formatet Digital 

Audio Broadcast, kallat DAB, är enligt regeringen inte aktuellt eftersom nyttan av en sådan 

omläggning inte är klarlagd (Kuhnke, 2015). Under 2013 tillsatte den dåvarande svenska 

regeringen en branschsamordnare som hade i uppdrag att ta fram ett förslag för hur man ska 

skicka ut sändningar när man övergått från analog till digital marksänd radio. Uppdraget man 

gav var alltså hur digitaliseringen av radion ska genomföras, då man har som förslag att 

släcka ner FM-bandet 2022 eller senast 2024. Fördelarna med digital marksänd radio skulle 

enligt utredaren vara att radioutbudet skulle bli bredare och konkurrenssituationen skulle 

förbättras mellan olika aktörer. Dock fanns det ett antal nackdelar med övergången, enligt 

regeringen, som till exempel att det skulle påverka totalförsvaret och att Sveriges 
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katastrofberedskap skulle påverkas negativt, samt att det finns en oro för att man inte når ut 

till hela befolkningen.   

 

Ett framtida alternativ, för att sända ut radio i Sverige,  är just Digital Audio Broadcast, DAB. 

En stor fördel med detta format är att fler radiokanaler, ett större utbud, går att sända ut till 

mottagarna. Dock krävs det av konsumenterna att man har en adapter till sin dator eller en 

radiomottagare som tar emot signaler för detta format. DAB är något som redan används på 

marknaden idag av Sveriges Radio, men endast några få kanaler finns tillgängliga (Engqvist, 

2014).  Kuhnke ska senare ha fastslagit att regeringen inte kommer att fullfölja övergången till 

DAB-teknologin. Några av anledningarna som hon tar upp varför övergången inte kommer att 

ske nu är att osäkerheten fortfarande finns om digitalradion kommer att nå ut till hela Sveriges 

befolkning, att det skulle påverka totalförsvaret och Sveriges katastrofberedskap och att vid en 

kritisk händelse att man inte vet hur detta skulle påverka VMA, Viktigt Meddelande till 

Allmänheten (Broomé, Klaar, & Wennersten, 2015). Detta är något som Cilla Benkö, 

Sveriges Radio´s VD, anser är olyckligt då en övergång skulle vara bra för den svenska 

radiomarknaden (Wallgren, 2015). 

 

Den 4 april 2016 beslutade regeringen att ge uppdrag åt Post- och telestyrelsen att ta fram en 

ny frekvensplanering gällande för kommersiell analog radio. Detta för att det nuvarande 

tillståndet frekvensplaneringen går ut den 31 juli 2018 och för att det finns ännu inget beslut 

om total digitalisering av radio i Sverige. Detta med syftet att inom radion främja konkurrens 

och mångfald för att ge möjligheter till en livskraftig kommersiell radio. Den nya 

frekvensplaneringen kommer inte att innebära något skillnad för Sveriges Radio. Detta för att 

inte försvaga deras uppdrag gentemot allmänheten, som bygger på att täckningsgraden av 

sändningarna ska innefatta 98,8 procent av befolkningen. Finner man idéer i planeringen, som 

skulle förändra dagens läge för Sveriges Radio, ska dessa endast träda i kraft man godkänner 

förslaget i tron om att Sveriges Radio kan fullfölja sina uppdrag (Kuhnke & Fredriksson, 

2016). 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få mer kunskap om vad FM-bandets avveckling kan innebära för 

radiomediets lyssnarsiffror och räckvidd.  För att undersöka detta intervjuas sex aktörer på 

den svenska radiomarknaden. 
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Frågeställning 

1. Vad händer med radiomediet om FM-bandet släcks?  

2. Vad betyder nedläggningen för konsumenterna?  

3. Hur tänker radiobranschen behålla sin publik?  

 

Teori och Tidigare forskning 

När FM-bandet släcks ned behövs en ny sändningsteknologi för radio. Ett svar på detta har i 

flera länder varit DAB, Digital Audio Broadcast. Lax (2008) beskriver hur myndigheterna 

arbetat fram att DAB är den bästa lösningen för radiomarknaden i deras länder. Man talar om 

hur formatändringen till DAB har påverkat radiomediet i fyra olika europeiska länder med 

avseende på faktorer som produktionsvillkor och lyssnartillgänglighet. De länder man har 

gjort en analys av är Finland, Irland, Danmark och Storbritannien. Undersökningen omfattar 

åren från början av 1990-talet till 2008, och visar att länderna sjösatte DAB-tekniken på olika 

sätt och med olika hastigheter. Det land som har mest utvecklad användning av systemet är 

Storbritannien, där både kommersiella och public-service radiostationer i hela landet sänder 

via DAB och större delar av landet har möjlighet att lyssna på dessa sändningar. Danmark är 

också ett land där man kommit långt i arbetet då även här större delarna av landet kan ta del 

av sändningarna. Dock använder endast public service-stationerna sig av denna teknologi. I 

Finland har man ett ganska liknande radiolandskap som i Danmark. Här har man också stort 

stöd från politiskt håll, då staten lagt förhållandena till rätta för att sända digital-TV, något 

som samtidigt underlättar för utbyggnaden av digital radio. Irland är det land som enligt denna 

undersökning inte kommit lika långt på sin resa med DAB. En av de större anledningarna till 

detta är att det finns frekvenser kvar att tillgå på FM-bandet och att de kommersiella aktörerna 

inte är lika drivna i DAB-frågan eftersom de inte har samma möjligheter till lokala 

sändningar. Man har därför tagit en mer avvaktande position i utvecklingen för att se hur 

andra länder tar till sig teknologin och därefter se om man ska fortsätta att bygga vidare på 

DAB-teknologin.  
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Anderson (2011) redogör för bland annat vilka problem som finns för utvecklingen inom 

radiobranschen. Ett problem som myndigheterna stöter på när de ska utveckla sin radio kan 

vara politiska beslut och eftersom public-service radio styrs av statliga medel påverkas man 

mer av sådana än vad  kommersiella kanaler gör. Kommersiella radiostationer har inte samma 

förhållningsregler till staten men är ändå beroende av myndigheterna för att utveckla sin 

sändningsteknologi eftersom denna kräver breda politiska överenskommelser för att kunna 

genomdrivas. I USA har DAB varit ett misslyckande eftersom formatet inte har levt upp till 

alla de fyra huvudkrav som myndigheter och bransch har ställt på tekniken. Dessa är: 1) 

Godkännande av ett styrande organ, till exempel Federal Communications Commission, FCC, 

som är en myndighet som bestämmer vad som får sändas på radio och television i USA; 2) 

Godkännande av radiostationer; 3) Medgivande från elektronikindustrin att utforma och 

marknadsföra ny teknik; 4) Godkännande från brukarna.  

Endast ett av dessa fyra mål anses vara uppfyllt, ett godkännande från FCC.  

 

Andersson anser också att nyliberalismen, som förespråkar lägre skatter och färre regleringar, 

är ett problem för övergången till en digitalradio. Han anser att med nyliberalismens syn 

gentemot regleringar inte skulle gynna en övergång, då färre regleringar skulle göra 

radiomarknaden alltför otydlig och att fler regleringar skulle behövas för att ge grund för en 

mer stabil framtida radiomarknad. Andersson anser att nyliberalismen är mer gynnsam för 

företagarna i landet, vilket inte alls skulle ge samma möjligheter för en stark framtida 

digitalradiomarknad då pengar bör läggas på att utveckla detta område och inte i 

bolagschefernas egna plånböcker. Frågan hur man ska utveckla framtidens medieteknologier 

är för splittrad bland både politiker och allmänhet, menar Andersson. Risken för ett 

misslyckande där antingen den breda lyssnarmassan eller producenterna blir missnöjda gör att 

teknikbeslutet dröjer i många länder, enligt Andersson. 

 

Radions tillgänglighet brukar i forskningen sorteras under demokratiperspektivet, alltså att 

medierna bör uppfylla vissa grundfunktioner gentemot medborgarna i syfte att försvara ett 

öppet samhälle. En av dessa funktioner handlar om att medierna ska vara just tillgängliga för 

befolkningen, alltså inom ”räckvidden” på radiospråk. Sveriges Radio har i uppgift gentemot 

allmänheten att nå ut till 98,8 procent av befolkningen för att upplysa och informera om 

viktiga nyheter och händelser, detta faller i grund på medborgarnas demokratiska rätt att få 

tillgång till information (Kuhnke & Fredriksson, 2016). Oftast är det ett visst medieinnehåll 

som är i fokus för forskningen, nämligen nyheter. Novak (2016) skriver om att i dagens 
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samhälle konsumeras nyheter annorlunda gentemot förr i tiden. Då fick man sin dagliga dos 

av nyheter genom tidningar och TV-apparater, idag ser det ut på ett helt annat sätt. Med 

tillgången till internet når händelser medborgarna allt snabbare. Novak ser positivt på denna 

utveckling då det finns en stor betydelse att befolkningen regelbundet tar del av nyheter, 

eftersom detta gör att människor blir en del av det demokratiska samhället. Detta för att ta del 

av kunskap om händelser och att vara en del i det sociala sammanhanget. Brukare som idag 

tar del av nyheter i första hand genom enstaka artiklar eller virala klipp på sociala medier kan 

få missvisande information. Nyheter handlar ofta om aktuella händelser och är något brukare 

förväntar sig vara sanna. Detta ställer högre krav idag, ur demokratiperspektivet, på de 

traditionella medierna än förr i tiden. Därav att ta del av nyhetssändningar genom radio eller 

TV ger högre garanti att den insamlade informationen är ordentligt granskad än om man tar 

del av nyheter på sociala medier (ibid, 2016). 

Teknikskiften 

Gamla och nya aktörer 

Vid teknikskiften är det väl bevisat att dessa är en process som skapar förstörelse för ena 

sidan av de inblandade aktörerna. Ernqvist (2016) tar upp några exempel i historien där en 

övergång har skett och att konkurrera mot den nya tekniken har varit ett problem för den 

gamla tekniken och hos andra aktörer. Ett exempel på detta är när datorerna kom till världen 

och gjorde att allt fler valde dessa istället för skrivmaskinerna, något som skapade problem 

hos företag som var anpassade för att tillverka dessa apparater. De skriver om att problemen 

kan grundas av flera olika anledningar så som tekniskt kunnande och bristen på tillgång till 

teknisk utrustning eller att man som aktör är nöjd med sin produkt och tror på dess prestanda 

och aktivt väljer att inte följa med i utvecklingen.  

 

Ernqvist fokuserar på nya digitala metoder som ger möjlighet till effektivare hantering av 

stora datamängder. Ett av företagen man granskat är Uber som Ernqvist beskriver har skapat 

turbulens inom taxinäringen. Detta till stor del för att Uber ger taxibolagen konkurrens 

framförallt på grund av prisfrågan där de i många fall har lägre kostnader för konsumenterna. 

Till skillnad från de andra teknikskifterna som fokuseras på i studien är Uber ett skifte som 

både är en teknisk- och institutionell förändring. Detta grundar man i att man gett ett nytt val 

för konsumenterna men även en annan syn på de traditionella spelreglerna vad gäller 
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taxilicens. Detta är en förändring som skapar en helt ny syn på marknaden men att det är svårt 

genom analyser kunna se på varför ett litet och nytt företag samtidigt kan slå sig in både på 

den internationella marknaden och den kommersiella domänen.  

 

Ernqvist (2016) har även analyserat Optionsmäklarna, OM, som är en marknadsplats för 

aktieoptioner och företaget Axis som är en stor tillverkare av videoövervakningskameror.  

Något som man anser är tydligt är att nya aktörer på marknaden har stora idéer, viljor och 

anledningar att utveckla nya påfund, medans etablerade aktörer inte innehar samma typ av 

incitament. Detta kan kopplas till det politiska engagemanget då redan etablerade aktörer som 

är anpassade till dagens lagar och regler oftast inte är med och försöker påverka ändringar i 

samhället. Det kan även vara så att etablerade aktörer försöker hindra utvecklingar om det är 

något som kan påverka dem själva negativt.  

 

Analog till Digital TV 

Jonason, Stenérus, & Fischer (2008) skriver om förändringen från analog till digital 

television. Ansvarig myndighet för omläggningen var Digital-TV-kommisionen som såg som 

sin viktigaste uppgift att tidigt informera brukarna i hushållen. Man skickade ut information 

genom broschyrer, annonser, vykort, man höll informationsmöten och man var med i olika 

mediala utrymmen. Kommisionen samarbetade med Teracom, SVT och TV4 och delade 

informationsplattsformar med dem. Kommisionens slutrapport (2008) byggde delvis på 

attitydsundersökningar bland brukarna och konklusionen var att teknikskiftet hade fungerat 

ganska väl ur informationssynpunkt. Majoriteten ansåg att man hade blivit väl eller del ganska 

väl informerad om när övergången skulle ske och vilken påverkan det skulle få på hushållens 

TV-användning. I den yngsta åldersgruppen,18-24 år, var det fler som ansåg sig vara delvis 

eller dåligt informerade. Åldersgruppen 45-65 år var den som ansåg sig vara bäst informerad.  

 

Något som gjorde  fler brukare positiva i slutundersökningen än i förundersökningen var att 

övergången gick ”lugnt och balanserat” till. Gradvis släckte man ned de analoga sändningarna 

område för område, för att göra det enklare för brukarna att anpassa sig till det nya systemet. 

På detta vis spred sig även information och kunskap om den nya tekniken till andra områden 

där de analoga sändningarna fortfarande var i bruk. Genom att arbeta succesivt kunde 

Teracom också kvalitetssäkra omställningen och att tekniken fungerade som planerat.  

Bland de äldre brukarna anpassade de flesta sig snabbt genom att skaffa sig en digital-TV. 
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Många tog hjälp av familj och barn för att få råd om vad man skulle inhandla och hur saker 

och ting fungerade. Ett problem som fanns i denna åldersgrupp var att man ansåg att det var 

svårare att ställa in ljudet på tv-apparaten. Detta kom som en biverkning till att man hade fler 

än en fjärrkontroll i hushållen, minst en till TV-boxern och en till TV-apparaten.  

Metod 

Det här avsnittet diskuterar metodval och urval som genomförts för denna studie. Insamlingen 

av data sker främst genom intervjuer med personer som har arbetat eller arbetar inom 

radiobranschen. En kvalitativ metod är lämplig då man i studien är intresserad av personliga 

åsikter från inblandade aktörer och inte främst vill kartlägga frekvenser eller mätbara 

kvantiteter i branschen (Trost, 2010). Studiens fokus ligger på de åsikter som aktörerna har till 

radiobranschens kommande förändringar. För att få ett så brett perspektiv som möjligt har 

både radioveteraner och nykomlingar intervjuats i undersökningen. Urvalet av 

intervjupersoner motiveras närmare nedan. Inför intervjuerna skapades ett frågeformulär 

utifrån studiens syfte och frågeställning. Detta formulär användes som grund för intervjuerna 

med fortsatta frågor som blev formade utefter vad informanterna svarade. Tanken med 

intervjuerna var att få mer kunskap och förståelse vad informanterna tror att den möjliga 

nedläggningen av FM-bandet har för betydelse för brukarna och radiomarknaden.  

 

Kvaliteten på det material man får fram i en intervju beror ofta på intervjuarens praktiska 

färdighet och skicklighet (Häger, 2007). Eftersom jag är en ganska oerfaren intervjuare 

förberedes frågorna noggrant för att få intervjun att flyta på naturligt.  

Urval 

När man väljer ut informanter  är det önskvärt att få med individer som har ett så brett 

spektrum av information och synpunkter på studiens ämne som möjligt (Kuzel, 1992). Detta 

kan vara lättare sagt än gjort. I många fall är tillgängligheten den avgörande faktorn vid 

urvalet av informanter, till exempel genom bekvämlighetsurval eller snöbollsurval (Trost, 

2010). I den här undersökningen användes en kombination av dessa urvalsmetoder. I början 

av studien, till de fyra första intervjuerna, användes bekvämlighetsurvalet.. Nästkommande 
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två intervjuer var tips från tidigare informanter som ansågs lämpliga att delta i studien, det vill 

säga snöbollsurval.  

Informanterna som valde att delta i studien hade kunskap om området och hade därav många 

tankar och åsikter som gjorde att intervjuerna var enklare att fullfölja.  

 

Med tanke på uppsatsens syfte behövde alla sex informanterna ha en inblick på diskussionen 

om FM-bandet som är och arbeta med radio. För att få en spridning av informanternas 

arbetssituation och bakgrund riktades studien mot både aktörer inom kommersiell och public-

service radio. En spridning på informanterna i form av kön och ålder hade varit önskvärt men 

resulterade i en kvinna och fem män som informanter där alla varit i branschen ett bra tag. 

Erfarenhet fanns även med i baktanken men var inte lika omfattande som kunskap och viljan 

att delta att diskutera om FM-bandets framtid. 

 

Nedan följer en kort anonym beskrivning på de sex informanterna:  

A) Man, 53 år, cirka 30 år i branschen (public-service). 

B) Man, 58 år, cirka 35 år i branschen (public-service). 

C) Kvinna, 49 år, cirka 20 år i branschen (public-service). 

D) Man, 43 år, cirka 20 år i branschen (public-service). 

E) Man, 50 år, cirka 25 år i branschen (kommersiell radio).  

D) Man, 53 år , cirka 25 år i branschen (kommersiell radio). 

 

På grund av att informanterna anförtrodde sig till studien som anonyma har vissa detaljer, så 

som arbetsområden, uteslutits i beskrivningen om informanterna då denna information skulle 

kunna tydliggöra vem eller vilka det är som deltagit. Informanternas arbetsområden är 

servicetekniker, producenter, ljudtekniker eller tekniskt områdesansvariga.  

 

Genomförande 

Alla intervjuer inleddes med en öppen fråga där intervjupersonerna fick prata fritt om sin 

karriär och sina tidigare erfarenheter. Intervjuerna baserades på frågeställningen för studien 

där vardera fråga fylldes upp av följdfrågor som utformades beroende på informanternas svar. 

Varje intervju varade i ungefär i 30 minuter och inleddes med att undersökningens riktlinjer 

klargjordes för deltagarna. Det var viktigt att de var införstådda med vad studien handlar om. 

Sammanlagt gjordes sex intervjuer.  
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Då fem av informanterna som deltog i studien inte var tillgängliga att träffa öga mot öga 

genomfördes dessa intervjuer på telefon. För att dokumentera dessa intervjuer användes en 

mobilapp som gör det möjligt att spela in telefonsamtal. Dessa intervjuer innefattade en del 

praktiska problem i form av störande moment såsom dålig täckning och bakgrundsbuller.  

En av intervjuerna genomfördes på informantens kontor på dennes arbetsplats och detta 

samtal dokumenterades med hjälp av en inspelningsfunktion på mobilen.  

Forskningsetiska överväganden  

Under studiens gång har grundläggande forskningsetiska principer följts. Innan intervjuarna 

informerades informanterna om syftet och tanken bakom med studien. Man blev även 

uppmärksammade på att intervjun dokumenterades genom att den spelades in och att deras 

deltagande var frivilligt och att de fick närsomhelst avbryta. Informanterna blev också 

tillsagda att deras identitet kommer vara anonym då studien inte är beroende av vem som 

antyder vad (Vetenskapsrådet, 2002). Därefter efter att de alla blivit informerade om vad 

studien handlar om hade de alla möjlighet att välja om de fortfarande skulle delta eller inte. 

Metodkritik 

När man genomför en intervju öga mot öga är det enklare att läsa av en person och vad denne 

vill ha sagt och anser om saker och ting med hjälp av kroppsspråk och ansiktsuttryck, än om 

man enbart hör personens röst per telefon (Jacobsen, 1993). I denna studie där endast en av 

sex intervjuer har gjorts öga mot öga är detta kritik som är förstålig. Detta gör att man måste 

visa ett annat sorts engagemang som intervjuare gentemot informanten och göra denne 

upplyst om att man lyssnar och visar intresse för att hålla god ton i samtalet (Häger, 2007).  

 

Vid dokumentering av en intervju är det viktigt att informantens åsikter hörs tydligt för att 

ingen information skall gå förlorad. Detta är något som kan vara ett problem vid telefonsamtal 

då hörbarhetsbrister uppstår på grund av mobiltäckning och bakgrundsbuller förekommer och 

på detta vis stör dokumentationen. 

 

Eftersom studien är baserad på både bekvämlighets- och snöbollsurval gör det att man kanske 

inte finner de informanter man riktade sig mot i början av studien. Detta behöver dock inte 

vara negativt då informanterna som tipsar om andra personer att intervjua förmodligen har 

koll på deras bakgrund och kunskaper. Dock kan fallet vara så att om en informant ger ett tips 
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om en annan kan deras syn på området vara densamma och man får därför inte olika åsikter  

(Yin, 2011). 

 

Studien riktar in sig till stor del på konsumenternas påverkan av en nedläggning av FM-

bandet medan ingen intervju gjorts där någon av informanterna enbart är konsument utan har 

ett arbete inom radiobranschen. En ren konsuments syn hade kunnat påverka resultatet för 

denna studie och varit relevant eftersom detta skulle kunna ha gett ett större 

konsumentperspektiv än vad som föreligger i studien. Frågan är om en konsument som 

informant skulle inneha likvärdiga förkunskaper som en radioaktör för att kunna ge lika 

övergripande och relevanta svar för studien.  

 

Då informanterna alla har tekniska arbetsområden inom radion kan detta påverka resultatet för 

studien. Deras syn på ämnet går förmodligen med en mer tekniskt insyn mot problem eller 

möjligheter som kan uppstå om radion digitaliseras. En spridning av arbetsområden hade 

kunnat ge mer olika tankar och åsikter mellan informanterna och ge ett annat resultat.  

 

Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer resultat och analys att presenteras, som är uppbyggd efter 

frågeställningen för studien. 

Vad händer med radiomediet om FM-bandet 

släcks? 

De alla sex informanterna trycker på vikten att om FM-bandet läggs ned krävs det mycket 

arbete om att upplysa alla konsumenter, angående teknikskifte, för att övergången ska gå på 

det bästa möjligaste sätt.  

 

Något alla inte är helt eniga om är att radion kommer gå in i en nedgångsperiod när 

övergången sker. Informanterna hänvisar till hur man arbetat i till exempel Norge, där man 
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utvecklat DAB-teknologin, där det visat sig att det tar tid att fullborda ett sådant skifte.  

En informant uttrycker sig på följande vis:   

 

”Säg att det finns ungefär fem radioapparater per hushåll och alla dessa ska 

bytas ut eller uppdateras. Detta är ju något man bevisligen inte gör över en 

natt”.  

 

Informanterna jämför hur teknikskiftet var från analog till digital-TV och menar att 

processen såg lite annorlunda ut då för konsumenterna. Eftersom de flesta hushållen 

inte har alltför många TV-apparater hemma tar det inte lika lång tid att byta ut dessa. 

 

De informanter som anser att det kommer bli en tydlig nedgångsperiod för radion, 

menar på att även om information kommer att delas ut i god tid är vi människor 

byggda på så vis att vi försöker att anpassa oss till förändringar i samhället, men att vi 

alla tar olika lång tid på oss att ta in informationen om ett helt nytt system. Detta kan 

bero på olika orsaker som ålder, kunskap, intresse eller vetskap om vad det är som 

händer och sker. Även om vi förnyar till något som DAB-systemet krävs det att 

brukarna uppdaterar eller byter ut radioapparater som redan finns i hushållen, vilket är 

något som kostar pengar för brukarna. Informanterna tror heller inte att brukarna väljer 

att byta ut alla apparater på en och samma gång, vilket gör att radion inte blir lika 

tillgänglig i hemmet som tidigare.  

 

Bland informanterna som anser att övergången inte skulle ha alltför stor negativ 

påverkan på radion anser man att radion idag redan har etablerat sig tillräckligt starkt 

på internet.  

En av informanterna uttryckte sig på följande sätt:  

 

”I de flesta hem idag har man tillgång till mobiler, datorer eller surfplattor som 

man enkelt kan ta del av radiosändningar. Något som de flesta idag redan har 

anpassat sig till.”  

 

Idag går det att koppla upp sin mobil till sin bil, till externa högtalare och lyssna 
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genom hörlurar när man går på promenad. Då tillräckligt många konsumerar radio 

genom dessa tillvägagångsätt i vardagen redan idag, tror informanterna att fler 

kommer att gå denna väg innan brukarna går över för att anpassa sig till en annan form 

av teknik. Radion finns tillgänglig för dig var du än befinner dig så länge du har 

tillgång till internet. 

 

Informanterna från den kommersiella radion efterlyser gärna ett nationellt nät, som man själva 

förstår inte kan göras med dagens FM-band, då det inte finns plats för fler frekvenser. Därför 

ser man digital radio som en högst positiv utveckling. Detta är något informanterna tror skulle 

gynna radiomarknaden då allt fler brukare får tillgång till fler stationer och på detta vis blir 

konkurrensen starkare, vilket man tror är bra för radion i det stora hela för att konkurrens är 

bra för utvecklingen.  

 

”Vi kommer förmodligen att göra liknande som NRK har gjort i Norge genom 

att släcka ner kanal för kanal”.  

 

Informanterna från public-service tyder på om FM-bandet läggs ned kommer Sveriges 

Radio att avveckla sin sändning successivt. I Norge började man att släcka ned kanal 

för kanal och informanterna tror att man förmodligen kommer att arbeta på liknande 

tillvägagångsätt genom att till exempel börja med att släcka ned P2-nätet på FM-

bandet och skicka över all dess sändning till DAB-nätverket. Sedan fortsätter arbetet 

genom att avveckla resterande kanaler på samma arbetssätt. På så vis, menar samma 

informant, kan Sveriges Radio uppfylla kravet på att förmedla Viktigt Meddelande till 

Allmänheten, VMA, eftersom FM-bandet succesivt avvecklas och man kan fortfarande 

nå ut till befolkningen om det skulle uppstå ett kritiskt läge. Vad gäller de 

teknologiska aspekterna anser informanterna att detta inte är något större problem, då 

den tekniken som används för VMA idag i princip bara går att flytta över till DAB. 

Sveriges Radio har ansvaret för VMA, som är något som ingår i deras 

sändningstillstånd. Då man har ett avtal tillsammans med Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, MSB, att tillhandahålla denna funktion. Under 

övergångsperioden får Sveriges Radio göra en tillfällig lösning som fungerar både 

genom FM-bandet och digital radion för att det ska fungera.  
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En av informanterna var tydlig att poängtera att den största nackdelen med en 

övergång till DAB skulle vara den stora kostnaden som skulle tas ur statsbudgeten. Ett 

sådant här projekt skulle kräva stora resurser för att fulländas och informanten ställde 

då frågan vad man skulle förändra i budgeten och om det skulle vara något viktigt 

område som skulle ta skada, till exempel välfärden, för att minskade resurser skulle 

läggas på detta område.  

Vad betyder nedläggningen för konsumenterna? 

En informant uttrycker sig på följande vis:  

 

”Valet att hänga med i den teknologiska utvecklingen som sker ligger alltid i 

brukarnas egna händer.” 

 

Ett teknologiskt skifte betyder att saker och ting kommer att förändras. Majoriteten av 

informanterna antyder och tror att konsumenterna kommer att vilja hänga med i 

utvecklingen. I dagens samhälle är människor mer vana att använda sig av 

teknologiska medel än vid övergången från analog till digital tv. Detta gör att 

informanterna tror att majoriteten av befolkningen är mer intresserade av en 

förändring. Att svenska folket genomgått liknande teknikskiften tidigare gör att folk 

vet vad som väntar och kommer förstå att det tar tid att fullborda en sådan övergång. 

Informanterna förstår att det kommer finnas ”motståndare” vid ett teknikskifte inom 

radion, som det alltid gör när man ska förändra på något som en del av brukarna anser 

fungera bra. Därför kommer en del inte till en början välja att aktivt delta i ett 

teknikskifte och istället konsumera radio genom olika alternativ som man själv 

förespråkar. Här tyder man på att både radion och elektronikbutiker har i uppgift att 

övertyga ”motståndarna” att en övergång är nödvändig och ger en massa fördelar för 

konsumenterna gentemot hur det tidigare har sett ut. 

  

En av informanterna från public-service tyder på även om konsumenterna från början inte 

väljer att byta ut sina apparater i hushållet eller i bilen är chansen stor att man kommer att ta 

del av den teknikskiftet ändå även fast man fortsätter att göra allt precis som vanligt i 

vardagen som man alltid gjort. Kommer ett teknikskifte att ske byggs det nya bilar, 
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radioapparater och så vidare som blir anpassade utefter den nya teknologin.  

En informant uttrycker sig på följande vis:  

 

”Negativt för konsumenterna är att hur nöjd man än är med hur saker och ting 

är just nu, läggs FM-bandet ner kommer man i slutändan bli tvungen att byta ut 

sina apparater i hemmet för att hänga med i utvecklingen”. 

 

Konsumenterna som är nöjda med hur marknaden ser ut idag och kommer att visa sitt 

missnöje om en övergång beslutas av regeringen. Detta är något ingen av 

informanterna ser som något större problem då det alltid finns folk som har olika 

åsikter. De alla är säkra på att de missnöjda konsumenterna kommer tillslut att vänja 

sig och anpassa sig till den nya teknologin. Till viss del för att de blir tvungna att byta 

ut sina apparater i hemmet, men även för att vi människor anpassar oss till den 

utvecklingen som sker i slutändan. Ett exempel på detta är övergången från analog till 

digital TV.  

Som en informant uttrycker sig: 

 

”Var finns de analoga TV-krigarna idag?”  

 

När och om teknikskiftet sker kommer konsumenterna ha svårt att undgå vad som 

händer och sker. Är man en trogen lyssnare av radio idag och vill hänga med i 

utvecklingen är risken stor att det kommer kosta pengar. Antingen för att man måste 

köpa adaptrar som går att koppla till radioapparaterna man har i hushållen eller att 

skaffa helt nya radioapparater. Ett sådant teknikskifte kostar pengar, både för staten 

och för brukarna, vilket är något som bekymrar några av informanterna. 

En informant uttrycker sig på följande vis:  

 

”Att konsumenterna tvingas lägga utgifter för att få tillbaka något man alltid 

haft tillgång till. Det är nog det som kommer bekymra fler konsumenter än 

självaste teknikskiftet”.  
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Hur tänker radiobranschen behålla sin publik? 

I dagens samhälle har de flesta människor tillgång till sociala medier, där radiostationerna 

arbetar med att få ut information om program, händelser och nyheter. Informanterna trycker 

på att detta är något man lägger hög prioritet på redan idag och anser att man i princip kan 

fortsätta arbeta på samma tillvägagångsätt för att nå ut till sin publik. 

 

”För oss på Sveriges Radio tror jag inte ett teknikskifte skulle vara något stort 

problem. Vi har som uttalat mål att finnas på de tre plattformarna broadcast 

(som idag är FM-bandet), webben och på sociala medier”. 

 

Informanterna från Sveriges Radio anser inte att ett teknikskifte skulle betyda alltför stora 

problem. Byter man tillvägagångsätt, på något av de tre utsatta målen, anses detta inte vara 

avgörande på något vis för att behålla sin publik. Man arbetar med att få konsumenterna att 

vända sig till något av de här tre vägarna in till deras utbud på Sveriges Radio. Hur man får 

folk att gilla ens inlägg på sociala medier, ladda ner podcasts eller följa med i 

direktsändningarna är något som man arbetar konstant med redan idag. Skulle ett av dessa 

alternativ inte gå att använda sig för att ta del av Sveriges Radio´s utbud finns det alltså andra 

sätt för konsumenterna att gå tillväga. Redan idag kan man se på att flertalet konsumenter 

använder sig av mer än ett tillvägagångsätt. 

En informant uttrycker sig följande:  

 

”Många konsumenter tar del av vårat material redan genom att lyssna genom 

olika appar där våra program går att lyssna på när man vill. Om FM-bandet 

läggs ner skulle många brukare kunna göra precis som man gör idag och lyssna 

på våra program därigenom”. 

 

De kommersiella radiokanalerna ser möjligheten att sprida sig genom sociala medier på 

liknande sätt som Sveriges Radio med att sprida information. Något som skulle öppna 

vägarna vid ett teknikskifte är att radion förhoppningsvis skulle nå ut till mer av befolkningen. 

Något kommersiella radion skulle lägga stor vikt på är att sprida information om deras 

radiokanaler och vilka lyssnare det är man riktar sig mot. 

En informant uttrycker sig följande:  
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”Vi tror att fler skulle vilja göra reklam genom våra kanaler då vi skulle nå ut 

till en bredare publik”.   

 

Konkurrensen för radion och tillgängligheten för konsumenterna kommer se 

annorlunda ut efter en övergång belyser informanterna om radion digitaliseras. Idag 

kan konsumenter ta del av underhållning genom podcasts och andra typer av utbud 

som internet ger möjlighet till. Redan idag använder sig folk av sina mobiler, datorer 

eller surfplattor för att ta del av nyheter och underhållning. Detta är en anledning som 

gör att några av informanterna tror att konkurrensen blir som störst i början av 

övergången innan folk hinner att anpassa sig. Då många konsumenterna är vana vid 

detta tillvägagångsätt tror en del av informanterna att detta kommer bli vad fler 

kommer att vända sig till innan man köper till sig adaptrar eller nya radioapparater till 

hushållen. Detta gör att konkurrensen gentemot podcasts blir större, men 

informanterna tror ändå inte att man kommer att förlora lyssnare till sina program. 

Informanterna från public-service trycker på att de själva lägger upp sina program som 

podcasts och ser inte detta som en större skillnad mot hur det ser ut på marknaden 

idag.   

 

Några informanter var tydliga med att man inte har tänkt på hur man skulle behålla sin 

publik om det skulle ske ett teknikskifte. Detta för att ingen bestämmelse över att ett 

skifte kommer att falla i kraft ännu beslutats av regeringen. Men precis som alla de 

andra informanterna är man säkra på att folk som är i elektronikbranschen och säljer 

radioapparater kommer att gå ut med information till konsumenterna om hur de nya 

apparaterna fungerar. 

En informant uttrycker sig på följande vis:  

 

”När ett beslut från regeringen godkänns kommer alla som detta berör hjälpa 

till för att göra skiftet så klart för alla berörda som möjligt. Politiker, 

elektronikbutiker och radion kommer att tillsammans göra vad som krävs för att 

befolkningen får ta del av den information som krävs”. 
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Vid ett teknikskifte är informanterna säkra på att precis som övergången till digital-TV 

kommer man att lägga ut annonser i tidningar och på nätet, skicka ut broschyrer och 

vykort. Alla som arbetar med övergången kommer göra allt för att befolkningen 

kommer att få ta del av information för att veta när och hur övergången kommer att 

ske och hur den kommer att gå tillväga.  

 

Informanterna tro att det kommer bli en nedgång för radiobranschen i sammanträde 

med en övergång. Spekulationen bland vilka radiolyssnare som kommer tappas ter sig 

att vara lite olika bland informanterna. Pensionärer som kommer att ha svårt att 

anpassa sig till tekniken anser vissa kommer att tappas mest i lyssnarsiffrorna, dock 

anser de flesta att pensionärer förmodligen får hjälp av släkt och vänner för att få 

möjlighet att lyssna på radio. Många tror att unga vuxna kommer antingen rikta sig 

mot podcasts eller att man helt enkelt inte har råd att uppgradera sina radioapparater 

genom att köpa adaptrar då många studenter, som har begränsad inkomst, tillhör denna 

grupp. Det kommer självklart finnas de som är missnöjda och ogillar en övergång i 

alla åldrar och kommer att hålla kvar vid det gamla så länge som möjligt. Dessa tror 

informanterna är bara förlorade konsumenter under en tillfällig tid.  

 

Informanterna säger att det kommer att behövas en övergång i framtiden. Några av 

dem anser att det gärna kommer ett beslut så snart som möjligt, för att det skulle vara 

ett rejält uppsving för radiobranschen. Konkurrensen skulle förhoppningsvis bli större 

då framförallt kommersiella aktörer kan få möjlighet att nå ut till en bredare massa. 

Detta är något som informanterna tror konsumenterna gärna skulle vilja ha för att då 

finns det mer valmöjligheter för vilka radiostationer man kan lyssna på och detta tror 

man inte skulle vara negativt för någon. Konkurrens är något som skulle göra 

radiobranschen större och starkare än idag och man hoppas och tror att fler 

konsumenter skulle lyssna på radio tack vare att man skulle ha tillgång till ett större 

utbud.  

 

”En övergång kommer att ske i framtiden. Frågan är bara när och hur?”.  
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Diskussion  
Utifrån syftet och frågeställningen anser jag att denna studie har gett mig mer uppfattning om 

vad radioaktörer anser om en framtida digitalisering av radion. En bra bild har målats upp 

angående för- och nackdelar med en övergång från FM-bandet till en framtida digitalradio.  

 

För studien intervjuades sex informanter där intervjuerna pågick i cirka 30 minuter och varade 

inte alltför länge och var inte alltför utsvävande och därav inte heller så djupgående som de 

skulle kunna ha blivit. Hade intervjuerna varit längre hade dem kunnat få fram mer intressanta 

tankar och åsikter från informanterna, men då med stor risk att inte hålla sig till syftet för 

studien och inte heller kunna jämföras med de andra informanternas svar.  

Detta gjorde att första intervjun varade lite längre än de andra på grund av att vägledningarna 

endast var intervjufrågorna, medans till kommande intervjuer fanns en tidigare informanters 

tankar och åsikter grunda intervjuerna på och ställa fler följdfrågor under de andra 

intervjuerna. Genomförandet blev därav enklare att göra för varje intervju. 

Ett samstämmigt intryck från informantintervjuerna är att det skulle vara bra för svensk radio 

att digitaliseras. Intressant att notera är dock att ingen av informanterna tar upp några andra 

exempel på digitalisering än DAB och DAB+. Detta kan ha förekommit för att det jag själv 

under intervjuerna tagit upp dessa som exempel och därför väglett deras tankebanor in på 

dessa teknologiska möjligheter. En möjlig anledning är även att denna teknik finns etablerad i 

Norge och man väntar och ser hur övergången anpassar sig över tid där och för att den 

tidigare funnits med i diskussionerna om en övergång i Sverige. Jag förväntade mig dock att 

någon av informanterna skulle diskutera för eller i alla fall nämna en annan form av teknologi 

som skulle kunna vara ett möjligt alternativ, med tanke på att majoriteten av informanterna 

har teknisk bakgrund och förmodligen har bra koll på olika teknologiska möjligheter. Detta är 

något som man skulle vilja fråga ytterligare om intervjuerna skulle göras om för att öppna upp 

diskussion om andra möjligheter för radions framtid.   

 

En tanke som uppstår är att det finns många likheter i informanternas tankar och åsikter även 

om olika bakgrunder finns. Under de alla intervjuerna var det inte någon som egentligen 

uttryckte en större oro för att man skulle tappa intressenter, lyssnare eller följare. Detta är 

något som kan tänkas vara nonchalant eftersom det känns som alla är säkra på att detta inte 
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kommer vara något större problem. Då jag framförallt intervjuat personer som är inriktade 

mot de tekniska områdena kan det vara så att det finns andra anställda inom radion som skulle 

bättre lämpade att svara på frågan om ”Hur tänker radiobranschen behålla sin publik?”. Skulle 

man fortsätta att gräva djupare på den frågan är det förmodligen smartare att rikta sig mot 

anställda inom radion som arbetar med direkt kontakt till konsumenterna som till exempel 

med sociala medier eller producenter för större program bland de olika kanalerna.  

 

Att informanterna tror radion, genom en övergång, kommer tappa en del lyssnare är rimligt. 

Intressant är att skillnaden mellan informanterna sträcker sig mellan unga vuxna och 

pensionärer om vilka som inte kommer lyssna på radio i samma utsträckning som idag. 

Tankarna om varför är rimliga då det gäller kunskapsbrist eller ekonomi mer än den 

teknologiska aspekten vad som finns i dagens hushåll. De flesta använder sig av idag, 

framförallt unga vuxna, till exempel av sina mobiler och datorer för att lyssna på radio. Detta 

är något man skulle fortsätta att kunna göra även om radion digitaliseras då detta inte betyder 

att webbradion skulle försvinna. Då som Sveriges Radio har som uttalat mål att bland annat 

sända genom webben och detta förmodligen inte är något kommersiella stationer kommer 

sluta göra heller.  

 

Något som intresserat mig under hela studien är om radiobranschen kommer att vara lika stark 

på mediemarknaden som den är idag i framtiden. Då radion digitaliseras skulle detta ge ett 

bredare urval för konsumenterna och på så vis kanske skulle podcasts vara mer 

konkurrenskraftigt gentemot public-service och kommersiella radion. Ser man till 

informanternas tankar och åsikter är inte detta ett större hot verkar det som, men även som de 

själva säger är det ytterst svårt att diskutera om framtiden. 
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