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Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)  

Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) delar de övergripande slutsatserna i Ds 

2016:23 om att Myndigheten för press, radio och tv inte ska behöva ta ställning kring 

vad som är lokala intresseområden för sin tillståndsgivning samt att 

sändningsområdena ska utformas så att ett stort antal tillstånd kan ges. 

SKL vill betona behovet av en större mångfald i de lokala- och regionala utbuden av 

kommersiell marksänd radio där nuvarande förhållanden bidragit till ett mycket 

begränsat utbud i stora delar av landet. 

 

Förbundets ställningstagande 

Förbundet bedömer det som att nuvarande system avseende storlek på 

sändningsområden och hänsynstagande till lokala intresseområden bidragit till syftena 

bakom nuvarande reglering dvs. lokalt förankrad radio bestående av många 

självständiga radioföretag inte uppnåtts. De föreslagna förändringarna kan möjliggöra 

en mer väl fungerande radiomarknad med en större mångfald samt främja 

yttrandefriheten. Mångfald i detta sammanhang syftar på att det finns ett antal 

självständiga aktörer som oberoende av varandra har tillgång till de resurser som krävs 

för att yttra sig i radiosändningar.  

SKL vill med detta yttrande utifrån kulturpolitiska överväganden ställa sig bakom 

betänkandets övergripande förslag. Förbundet har tidigare uttalat sig kring statens 

mediepolitik med utgångspunkt i bl.a. förbundets kulturpolitiska positionspapper om 

bl.a. betänkandet ”Nya villkor för public service (SOU 2012:59)” där vikten av 

tillgång till utbudet av radiosändningar noterades och det bedömdes vara ojämlikt 

såväl lokalt som regionalt. Detta yttrande gjordes med utgångspunkt i de tekniska 

begränsningar som nuvarande sändningsnät är behäftat med och som behandlades i 

det betänkandet. Dessa tekniska begränsningar i förhållande till sändningsområden 

utbredning och förhållanden kring tillståndsgivningen innebär att omfattningen av det 

radioutbud som idag tillgängliggörs lokalt och regional via FM-nätet är mycket olika.  

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/


 

 2016-10-07 Vårt dnr: 
 

2 (2) 
 

    

  Ert dnr: 
 

 

 

I Ds 2016:23 dras slutsatsen att marknadsutvecklingen inom marksänd radio i 

förhållande till regleringen av denna inte har bidragit till en mångfald inom det utbud 

som kommersiell radio tillhandahåller. Tvärtom domineras marknaden av få aktörer 

som sänder ett mycket begränsat antal olika radiokanaler. Förbundet instämmer i att 

den mångfald inom radioområdet som nuvarande system sökt bidra till inte har 

uppnåtts och att förändringar behövs. 

SKL menar att förslag i Ds 2016:23 syftandetill att utjämna lokala och regionala 

ojämlikheter avseende tillgång till ett marksänt och tillgängligt radioutbud är positiva.  

Ställningstagandet grundar sig på en strävan att öka mångfalden inom kommersiell 

närradio utifrån de förutsättningar som nuvarande sändningsteknik medger. Därför 

delar förbundet analysen att de områden som sändningstillstånden ska avse blir större 

eftersom effekten av detta avses att mångfalden ska bli större.  

Nuvarande marknadssituation rörande marksänd radio möjliggör inte jämbördiga 

konkurrensvillkor mellan de kommersiella programföretagen och mellan public 

service företagen och de kommersiella programföretagen. Mer jämbördiga villkor kan 

bidra till att stärka demokrati, meningsutbyte och yttrandefrihet. 

Utvecklingen av ett tillgängligt radioutbud handlar inte enbart om marksänd radio. 

Förbundet vill i detta sammanhang betona vikten av alla medborgares möjligheter att 

ta del av radio via olika tekniska plattformar t.ex. IP-lösningar för att det totala 

radioutbudet, dvs. inklusive det public service-utbud och kommersiella radioutbud 

som tillgängliggörs via webben, ska vara likvärdigt över hela landet. Detta betyder att 

väl utbyggt bredband via kabel och andra distributionsformer är av vikt.  
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