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KOMMER RADIO- OCH TV-VERKET ATT LÄGGA NED NÄRRADION? 
 
Ni har nyligen fått  en enkät från Statistiska Centralbyrån och Radio- och TV-verket rörande närradion 
med en del frågor som skulle behöva kompletteras. 
 
Målsättning med denna enkät: 
Att uppmärksamma Regeringen och Kulturdepartementet på andra aspekter av närradions nuvarande 
situation än vad som kommer fram av Radio- och TV-verkets undersökning, samt att se till att Radio- 
och TV-verket i sin bedömning av närradion inte lägger fram förslag som är baserade på felaktiga 
grunder. 
Denna enkät går till Stockholms Läns Närradioföreningar och sändande föreningar. 
Ni svarar anonymt men kan naturligtvis underteckna om ni så önskar. 
 
ENKÄTFRÅGORNA Kryssa för ett eller flera alternativ. 

Vid eget svar fortsätt gärna på annat papper. 
 
1 Vilken typ av tillståndshavare är ni? 

O  närradioförening 
O  radioförening 
O  annan tillståndshavare 

  
2 Hur mycket sänder ni per vecka? 

O  0-5 timmar 
O  6-25 timmar 
O  26-50 timmar 
O  mer än 50 timmar eller dygnet runt 

 
3 Varför sänder ni närradio? 

O  vi har ett budskap att föra ut 
O  för att få bidrag 
O  för att tjäna pengar 
O  för att det är kul 
O  för att lyssnarna gillar våra program 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
4 Anser ni att er radioverksamhet uppfyller syftet att vara en lokal föreningsradio? 

O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
5 Sänder ni reklam / sponsrade program: 

O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O eget svar 

 
6 I vilken utsträckning används reklam/sponsring för att finansiera er Närradioverksamhet? 

O  reklamintäkterna bidrar till 1-5% av våra kostnader 
O  reklamintäkterna bidrar till 6-25% av våra kostnader 
O  reklamintäkterna bidrar till 26-50% av våra kostnader 
O  reklamintäkterna bidrar till 51-75% av våra kostnader 
O  reklamintäkterna bidrar till 76-100% av våra kostnader 
O  överksamheten generar överskott (vinst) 
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7 Hur stora är era kostnader per år för att sända närradio? 
O  mindre än 25 000 kr 
O  25-50 000 kr 
O  51-100 000 kr 
O  större än 100 000 kr 
O  vet ej 
O  eget svar 
 

8 Skulle ni sända mer närradio om ni hade bättre ekonomi? 
O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
9 Anser ni att närradion på er ort domineras av ”kommersiella intressen”? 

O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O eget svar 

 
10 Har ni någon/några anställda för er närradioverksamhet? 

O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
11 Vilken form av bidrag kan ni acceptera för att hålla liv i er närradiostation om 

medlemsintäkterna inte är tillräckliga? 
O  samarbete med privata lokalradion 
O  statliga/kommunala bidrag 
O  sponsorer/sälja reklam 
O  vi behöver inte bidrag 
O  vet ej  
O  eget svar 

 
12 Har tillståndshavarekretsen förändrats på er frekvens sedan nya närradiolagen trädde i 

kraft? 
O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
13 Anser ni att en närradioförening skall ha samma sändningsrätt som enskilda 

tillståndshavare? 
O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 
 

14 Anser ni att nuvarande kretsen av närradions tillståndshavare skall utökas till att även 
omfatta privatpersoner? 
O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 
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15 Anser ni att er sändares räckvidd är tillräcklig?  

O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
16 Upplever ni att antalet lyssnare på er närradiostation har ändrats under de senaste 5 åren? 

O  fler 
O  oförändrat 
O  färre 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
17 Bör en förening kunna ha ensamrätt på en närradiofrekvens? 

O  ja -  (den föreningen skulle få bestämma vilka andra som får sända)  
O  nej - (alla som vill sända skall få möjlighet att få sin röst hörd i etern) 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
18 Tycker ni att närradion skall byggas ut med fler närradiofrekvenser? 

O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
19 Anser ni att lokala förhållanden skall kunna avgöra om man delar på gemensam 

frekvens/sändare för två eller fler kommuner? 
O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
20 Vilka av nedanstånde alterntiv anser ni skulle berättiga en närradiostation att sända över 

flera kommuner? 
O  Medborgarna i den egna kommunen tillbringar en stor del av sin vakna tid i grannkommuner 
O  Föreningens medlemmar bor i ett större område än den egna kommunen 
O  Gemensamt föreningsliv 
O  Särskilda förhållanden i storstadsområdena 
O  Det finns inga sådana skäl 
 

21 Skall man förbjuda möjlighten att ha flera sändare på samma frekvens, s.k tidsdelning 
O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 
 

22 Skulle ni vilja att privata lokalradion skulle kunna ta över er närradiofrekvens? 
O  ja, de får ta över allt 
O  ja, de borde ha samma rätt att sända i närradion som vi 
O  nuvarande lagstiftnings skydd för föreningslivets rätt att sända i närradion bör behållas  
O  nej, de bör inte ha laglig rätt att sända på en närradiofrekvens 
O  vet ej 
O  eget svar 
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23 Tycker ni att det är rimligt att betala STIM-IFPI-SAMI-avgifter beroende på hur många 
som bor i ert sändningsområde och inte hur många som verkligen lyssnar? 
O  ja, det är rimligt att betala även för dem som inte lyssnar 
O  nej, vi borde betala för det verkliga lyssnarantalet 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
24 Finns det behov av regeländringar i närradiolagen? 

O  ja 
O  nej 
O  vet ej 
O  eget svar 

 
25 Vad tycker ni är sämst/bäst med nuvarande närradiolag? 

O  Att man kan bilda förening bara för att sända närradio  
Bra…….. dåligt……. 

O  Att möjligheten att sända inslag från andra delar av landet är begränsat (riksförbudet) 
Bra…… dåligt……. 

O  Att man kan ha flera sändare på samma frekvens (tidsdelning av sändare)  
Bra dåligt 

O  vet ej. 
O   eget svar 

 
26 Vilka regeländringar behövs? 

O  det är bra som det är 
O  mer generella regler 
O  mer detaljerade regler 
O  vet ej 
O  eget svar 
 

27 Tycker ni att närradion i dess nuvarande form skall läggas ner? 
O  ja  
O  nej 
O  ersättas med annan radioform, och i så fall vilken?________________________________ 
O  vet ej 
O  eget svar 
 
 

 
Vi är tacksamma om ni svarar med vändade post så att vi kan meddela resultatet till Regeringen och 
Radio- och TV-verket före den 2:a maj. Vi vill ha era svar senast den 5 april. 
 
 
Adress: NNIS % A M Hjorth, Insjövägen 3, 133 36 SALTSJÖBADEN 
 
OBS! Har ni e-postadress kan ni även få enkäten per mail. 
 
http://hem.passagen.se/nacka100/radioutredning/ 
e-post: nnis@sverige.nu 
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Sändlista 
Botkyrka 91.6 MHz 
Ekerö/Mälaröarna 101.4 MHz 
Haninge 98.5 MHz 
Huddinge 102.4 MHz (ej i drift) 
Håby 87.7 MHz 
Järfälla 94.2 MHz 
Lidingö 97.8 MHz 
Märsta 88.2 MHz 
Nacka 99.9 MHz  
Norrtälje 107.8 MHz 
Nynäshamn 94.5 MHz 
Sollentuna 94.6 MHz 
Solna/Sundbyberg 97.3 MHz 
Stockholm City 88 & 95.3 MHz 
Stockholm Järva 91.1 MHz 
Stockholm Sydost 101.1 MHz 
Stockholm Sydväst 88.9 MHz 
Stockholm Västerort 90.5 MHz  
Södertälje 88.4 MHz 
Tyresö 91.4 MHz 
Täby/Danderyd 98.3 MHz 
Upplands Bro 101.0 MHz (ej i drift) 
Upplands Väsby 97.0 (ej i drift) 
Vaxholm 91.0 MHz (ej i drift) 
Värmdö 90.2 (ej i drift) 
Åkersberga/Österåker 103.7 MHz 
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