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Till

och

statsrådet

chefen

för

utbildningsdepartementet

Regeringen beslöt 1978-07-20
tet att tillkalla
en kommitté
och

när-TV.

Till

ledamöter

bemyndiga chefen för utbildningsdepartemenmed uppdrag att utreda frågan om närradio

i kommittén
Karl-Eric

riksdagsman

utsåg departementschefen:
(c), ordförande

Norrby

(s)
Georg Andersson
Britt-Marie
Forslund
pressekreterare
riksdagsman

Göthe Knutson
riksdagsman
redaktör
Bo Swedberg (fp)
l närradiokommitténs
fil

kand

ingenjör
redaktör

Olle

(s)

(m)

sekretariat

ingår:

sekreterare

Palmborg,

Sture

Andreasson,

Kalle

Gustafson,

biträdande
biträdande

sekreterare
sekreterare

Svante Nielsen, biträdande
sekreterare
utbildningsledare
fil mag Anita Strömberg,
biträdande
sekreterare
sekreterare Leif Zetterberg,
biträdande
sekreterare (1978-12-28-1980-04-27)
Som

i kommittén

sakkunniga

Lars

partisekreterare

Leijonborg
Agne Henry Olsson
Per Sören Olsson

hovrättsassessor
hovrättsassessor

Valdemar

avdelningsdirektör
Som

doktor

Lowe

hovrättsassessor
överingenjör
samt

Persson

medverkar:

experter

filosofie

medverkar:

Stig

kommitténs

överläggningarna
30:

Hedman

Gustaf

Lindstedt

Rosenlund
för upphovsrättsfrågor
under
rådgivande
referensgrupp
med upphovsrättsorganisationerna
1980-04-21-1980-09-

pastor Bengt Bergius
kultursekreterare
Anders

Ek
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civilingenjör
studerande
redaktör

Sven
Stefan

Anders

Forshamn
Hjalmers
Hållinder

landstingsrådssekreterare
studieombudsman
Erik
pastor

Roland

Lindbäck

Lindgren

Stenlund

Närradiokommittén
mittén

Mats

överlämnar

härmed

sitt

första

redovisar

och

med
Samtidigt
från utvärderingen

kommittén

detta

betänkande

överlämnar

vari

betänkande,

preliminära
ställningstaganden
tänkande planerar kommittén
att behandla när-TV
Forsöksverksamhcten
med närradio.

kom-

1 senare

förslag.

samt slutligt

be-

avrapportera
två rapporter

av nárradion:

Närradion

och dess lyssnare. En undersökning
avseende vecka 16, 1980,
av Lowe Hedman. (Ds U 1980:14)
på uppdrag av närradiokommittén
utförd på
En Forsta resultatsammanställning
av närradion.
Utvärdering

utförd

uppdrag

Reservation
och

av Lowe

av närradiokommittén
mot kommitténs

Hedman.

förslag har avgivits

(Ds

U

1981:1)

av ledamöterna

Andersson

Forslund.

Särskilda
Stockholm
K arl-Eric

yttranden
den

har avgivits

24 mars

av experterna

Hedman

och Lindstedt.

1981

Norrby

Georg: Andersson

Britt-Marie

Göthe Knutson

Bo Swedberg

Forslund

/O//ø Pa/Inbo/;q
Sture Andreasson
Kal/e Gustq/son
Svante Nio/sen
Anita

S trömbø/g
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Innehåll

.

Förkortningar

11
.

Samman/árrrlirzg
1 Dirøkrivøn
1.1

.

.

21

.

Huvuddirektiven

1.2

Radiorättsutredning

1.3

Tilläggsdirektiv

.
tillsätts

21

.

23
24

2 Närradions
2.1

.

bakgrund
och
Utredningar

.

.

beslut

2.1.1

Utvecklingen

2.1.2
2.1.3

till
Trådöverföring
Särskild rundradio

2.1.4

RUT

2.1.5

Förslag

69 och
om

fram

.

.
.

.
.

27
.

.

.

.

till

Radiotjänst
institutioner
och
föreslås

.

.

.

27

.

.

.

27

hushåll

.

28

Lokalradion
småsändare

30
.

.

31

om närradiolörsök
.
Riksdagsbeslut
Allemansradio
och riksradions
bandverkstad

31

2.2.1

32

2.1.6
2.2

28

2.2.2

2.2.3

Inledning
Allemansradio

.

2.2.2.1

Allemansradio

2.2.2.2

Allemansradion

Riksradions

bandverkstad

3 Utvecklingen i nâgra andra länder
3.1
.
Inledning

.

inom

.

.

.

32
.

lokalradion

i Gimo

.

33
33
34
36
39
39

3.2

Kanada

39

3.3

USA

42

3.4

Australien

43

3.5

Norge
Danmark

3.6
3.7

44
.

45
46

3.8

England
Irland

48

3.9

Holland

48

3.10
3.11

Belgien
Frankrike

3.12

Italien

3.13

Jugoslavien

.

50
.

50
51
54

6
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Innehåll

4.1

4.1.2

57

och start

Förberedelser
4.1.1

.

Inledning

.

.

.

.

.

Förutsättningarna
av forsöksorter

4.1.4
4.1.5

. . . .
Startplanering.
av sändningstider
Planering

4.1.6

Östersund/

4.1.7

Svanöfrågan
från
Sändningstiderna

4.1.8

Tillståndsbevis

4.1.9

Snabbare

4.2.1
4.2.2

4.2.4

60
61
62
63

stanen
.

.

63

långsammare?
. . . . . .

.

63

och

.

.

.

.

.

.

64
.

.

.

Utbildningsradion

.

65

.

65
65

.

Närradion

66

omfattning

66

Inledning
Försöksorterna

.

.

66

.

4.2.2.1

Stockholms

innerstad

66

4.2.2.2,
4.2.2.3

Järvafáltet.

Stockholm

69

Eskilstuna

70

4.2.2.4

Linköping.

70

4.2.2.5

70

4.2.2.6

Jönköping
.
Malmö

4.2.2.7

Öckerö

.

72

4.2.2.8

Göteborg

4.2.2.9

4.2.3

57

.

.

4.1.11Upphovsrättsforhandlingar.
med lokal4.l.l2
Kontakter
4.1.13 Tidningen
Verksamhetens

57

.

58

Val

eller

.

for försöket

4.1.3

4.1.10Utbildning.

4.2

57

.

med närradio

4 Försöksver/csamheren

72
73

.

4.2.2.l0

Dalsjöfors
Karlstad

4.2.2.1]

Kumla.

4.2.2.12

Mora

4.2.2.l3

Sandviken

4.2.2.14

Svanön

4.2.2.l5

Umeå

4.2.2.16

Piteå

Vilka

71

73
73

.

74
.

.

.

74

.

74

kommun)

(Kramfors

74
.

.

75

.

.

75

deltar?

sammanslutningar

.

.

närradioforening
. .
närradioförening

.

Närradioföreningarna
4.2.4.1
Stockholms

.

.

.

77
77
78

.

4.2.4.2

Järva

4.2.4.3

Närradions

samarbetsorgan,

4.2.4.4

Linköpings

närradioförening

.

78

4.2.4.5

.

78

4.2.4.6

närradioforening
Jönköpings
Malmö
närradiolörening

4.2.4.7

Öckerö

4.2.4.8

Göteborgs

4.2.4.9

Radiorådet,

4.2.4.l0

Karlstads

4.24.11

Kumla

närradio,

ideell

Eskilstuna

79
79

närradio

80
80

närradioforening
närradio

78

79

förening

närradioförening
Dalsjöfors

.

.

.

.

80

4.2.4.12

Föreningen

Radio

Sandviken

81

4.2.4.13

Föreningen

Svanö

närradio

81
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Innehåll

4.2.4.14

Umeå

.

närradioförening

81

4.2_.4.15 Piteå närradioförening
4.3

har ansökningarna
4.3.1
. .
Inledning
Hur

4.3.2

Ekonomiska

4.3.3.2

Fast

4.3.3.3

Nattsändningar
.
frågor

86

tid?

.

90

.

.

.

.

.

91
91

.

.

91

.

92

4.4.1.4
4.4.1.5

Vissa

.

96
.

.
.

.

.

Programledningar
Sändare
.

99
102
102
102

.

.

Utgångsläget

4.5.4.2

Effekthöjningar
tid
Programfri

.

103

.

103
104
105

i studios

Engagemang
Ekonomiska

105
.

villkor
och

yttrandefrihet

.

Yttrandefrihet
Yttrandefrihetsbrott

4.6.1.2

Programutgivare
Ansvar
för yttrandefrihet

4.6.2
4.6.3

JK-ärenden

.

.

.

.

.

.

105

.

106
106

m. m.

4.6.1.4

Referensbandning
.
Programinnehåll

.

programinnehåll
. . .

4.6.1.1

106
.

107

.

107

.

107
108
108

Reklamförbud

.

.

109
109

4.6.4.2

Bakgrund.............
Den allmänna
rundradions

reklamförbud

4.6.4.3

Gällande

försöksverksam-

heten

96

sändnings-

.

4.5.4.1

4.6.4.4

.

102
.

om

96
.

.

tjänster

4.5.3

4.6.4.1

95

. . . .
Lagstiftningsfrågor
och den praktiska
Avtalsfrågor
verksamheten

Inledning

4.6.1.3

94
.

96

Utgångspun-kter

Omkopplingsutrustning

Bestämmelser

.

specialbestämmelse
i samband
med närradio

Frågor
4.4.2.1

4.5.2

4.6.4

89

.

bestämmelserna

4.5.1

4.6.1

88

flexibel

Upphovsmäns
rättigheter
S. k. närstående
rättigheter
rätt
. . .
Fotografers

4.5.4.3

4.6

eller

88

Allmänt

Televerkets

4.5.6

87

4.4.1.2

4.4.2.3

4.5.5

av sammanslutningar

4.4.1.1

4.4.2.2

4.5.4

82
86

av sändningstid
Fördelning
.
4.3.3.1
Tidskollisioner

4.4.1.3

4.5

82
.

föreningar

Upphovsrättsliga
4.4.1
De grundläggande

4.4.2

82

sammanslutninga
4.3.2.1
Ideella föreningar
4.3.2.3B0lag............
4.3.2.4
Övriga former

4.4

82

Olika

4.3.2.2

4.3.3

82
.

prövats?
. . .

reklamförbud

med

Reklamfrågor

närradio
under

för
.

.

.

.

försöksverksamheten

.

.

111

.

111
112

7

8

Innehåll
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4.7

4.6.4.5

Reklam

4.6.4.6

Aktuellt

4.7.2

4.7.3
4.7.4

118

.

119

Innehållet

på närradioprogram
Lyssnandet
De sändande sammanslutningarnas
år

4.7.6

Ett

och

5.5

Yttrandefrihet

och

mot

.

.

127

129

pengar

.

.

130

.

131
133
134
135
136

.

137
139

.

och sändarantal
.

.

.

.

.

.

.

.

av de nya frekvensbanden

7 Kommitténs
7.2

överväganden
.
Inledning
Kommitténs
arbete

7.3

Ortvalets

7.4

Idealitetens

7.5

Storstad

.

87,5-100

.

.

.

139
140

MHz

141

.

ochförslag

143
143

.

143
144

utfall

145

betydelse

7.6

.
och glesbygd
Närradion
och Sveriges Radio

7.7

Kommunalt

7.8

Vilka

ska få sända?

7.8.1

sammanslutningar

intresse

.

.

149
.

.

.

151

yttrandefrihet
av möjligheten
Begränsning

och

Reklamfrágan
7.l2.l
Inledning

.
.

151

syfte och avgränsning
. . . . . . . . ..

om

Förbud

147

och enskilda

Sändningsrättens
. .
Tidsfördelning.

.

146
.

for närradion

7.8.2

7.l2.2

124

129

Användning

7.12

efter ett

130

representativitet
Är jämlikhet
möjlig?
.
Aktivitet
och decentralisering
Kommersialism
och reklam
Nya grupper
nya arbetsformer
Internationalism

Regler

synpunkter

mål

6.3

7.11

122

.

maktkoncentration

av frekvensbandet

7.10

.

.

Användning

7.9

.

129
.

6.2

7.1

.

.specialfallÖckerönärradio.

5.4

6 Eterutrymme
6.l
Allmänt

118

121

4.7.5

Kulturpolitikens
Yttrandefrihet

5.10

förväntningar

Sammanslutningarnas
i närradioprogrammen

5.3

5.9

118

.

Småskalighet

5.8

118

undersökningar
. . . .

4.7.2.2

5.2

5.7

Sociologiska

utvärderingsarbetet
Förstudier
av allmänhet
och sammanslutningar
.
4.7.2.1
Allmänhetens
förväntningar

5 Yttrandefrihet och kulturpolitik
5.1
Minoritetsskyddet

5.6

reklam117

..
frågor
av närradions

Sammanfattning
4.7.1
Plan for

113

och konsumentupplysning
avseende
utredningsarbete

.

152
154

programinnehåll
att sända över hela

155
landet

.

157

.

mot att sända kommersiell

156
157

reklam

mot vederlag

159

Innehåll
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7.12.3 Förbud

.

7.12.4 Förbud
7.13
7.14

mot

159

.

160

sponsring
m. m.

Efterhandsgranskning

7.15

Referensbandningsplikten
till Arkivet
Leveranser

7.16

Fortsatt

7.17

Sändare
7.l7.l

162

.
för

.

av upphovsrätten
bevakning
. .
och avgifter
för

Diskussionsunderlag
modeller
........a.

7.19

.

.

.

och Bild

Ljud

.

.

.

164
165

(ALB)

166
.

.

.

.

.

.

alternativa

framtida,

.

.

.

och finansiering
Sändarhyror
.
Fortsatta
lyssnarundcrsökningar?

.

169
169
170

Organisationsfrågan
7.l9.1 lnledning

170
171

.

7.19.2 Televerket

171

7.19.3 Länsstyrelserna
7.19.4 Närradionämnd
7.l9.5
7.20

Personal

och

kostnader

.

171

.

172
175

Övergångsbestämmelser

. . . . . . . . . . . . .
Fö/j/attnings/örs/ag
i radiolagen
(1966:755)
Förslag till Lag om ändring
.
.
Förslag till Närradiolag
till

Förslag

Reservation

.

177

.

177
177
179

Närradioansvarighetslag
av ledamöterna

1. Av

_vttranden .
Hedman
experten

2. Av

Lindstedt

Andersson

och

Forslund

181
187

Särskilda

experten

167

sändar167

7.l7.2
7.18

verk-

för egen kommersiell

mot att sända reklam

samhet

187
189

.

Bilagor
Bilaga

l

Sändande

Bilaga

2

Förhandsanmä/da

Bilaga

3

Sändningsscltemanvecka

4

Närradions

201

sammanslutningar

Umeå och Ockerö
Bilaga

193

ii/örsöksverksamheten

sammanslutningar

39/79

och 39/80

i Stockholm,

.

program

215
10-16 mars 1980i SIOCk/IO/In, Utneâ och

Oekerö

233

Bilaga

5

Nattsäitdningar

Bilaga

6

Grammofortbo/agetzs

maj och november
relationer

manslutninlqar.
Rapport,
uppdrag av /tovrätts/iskal
Bilaga

7

Model/avtal

rörande

1980

till närradiosänrlartde

245
sam-

lllfl/“bfltü/

på Itärradioko/n/nlite/ts
Sie/an R ubensott

musik i itärrarlion.

247

257

9
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Förkortningar

ABC
ABF
ACBS
ALB
AM
apk
A-radion
BBC
c
CBC
CRTC
CUF
Ds U
DX
EFS
ELCA
ERP
FCC
FM
Fotol
fp
FPU
FS
GAIS
GHz
HSB
IBA
IBRA
IBS
IFFI
IFPI
ILR
IOGT-NTO
ITU
JK
kds
KF
KFUM-KFUK
kHz
KLYS
KrU
KTK-L

Australian Broadcasting Commission
Arbetarnas Bildningsförbund
The Association of Community Broadcasting Stations (England)
Arkivet för Ljud och Bild
amplitudmodulering
Arbetarpartiet Kommunisterna
Arbetarrörelsens radio
British Broadcasting Corporation
Centerpartiet
Canadian Broadcasting Corporation
The Canadian Radio, Television and Telecommunication
Commission
Centerns Ungdomsförbund
Departementsserien. Utbildningsdepartementet
Distance Reception
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Evangelisation Löttorp Camping
effective radiated power
Federal Communications Commission

(USA)
frekvensmodulering
Fotolagen
Folkpartiet
Folkpartiets Ungdomsförbund
Frikyrkliga Studieförbundet
Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap
gigaherz
Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar
Independent Broadcasting Authority (England)
International Broadcasting Association
The lntercollegiate Broadcasting System (USA)
Internationella föreningen för invandrarkvinnor
International Federation of Producers of Phonograms and
Videograms
Independent Local Radio (England)
International Order of Good Templars - Nationaltemplarorden
Internationella teleunionen
Justitiekanslern
Kristen Demokratisk Samling
Kooperativa Förbundet
Kristliga Föreningen för Unga Män Kristliga Föreningen för Unga
Kvinnor
kiloherz
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
kulturutskottet
lokalt
Kommunaltjänstemannakartellen,

12
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Förkortningar

KU
LAFN

LRAB

Kommunistisk Ungdom
Lagen om ansvarighet i försöksverksamhet med närradio
Lagen om försöksverksamhet med närradio
lokalkommitté
Landsorganisationen
Sveriges Lokalradio aktiebolag
Lantbrukarnas Riksförbund
Liberala Studentföreningen
Sjunde luftvärnsregementet
Moderata Samlingspartiet
Malmö City Broadcasting
Motorforarnas Helnykterhetsförbund
megaherz
Maharishis Institut For Kreativ Intelligens
Motormännens Riksförbunds klubb
Moderata Ungdomsförbundet
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
National Federation of Community Broadcasters (USA)
Nederlandse Omroep Stichting
National Public Radio (USA)
Nationella styrelsen
Oljekonsumenterna
promemoria
Sveriges Radios Publik- och Programforskning
Arbetarrörelsens radio
Radio Italiana
Radio Cooperativa 106
Rådgivning i alkoholfrågor
Sveriges Riksradio aktiebolag
Radio Telefis Eireann
1969 års radioutredning
Sveriges Arbetares Centralorganisation
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation
Socialdemokratiska Arbetarepartiet
Stockholm Broadcasting Corporation
Special Broadcasting Service (Australien)

SMU

Sveriges Blåbandsungdom
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund
Svenska Missionsförbundets Ungdom
Stockholms Närradioförening
Statens offentliga utredningar
Sveriges Radio
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrâ
Stockholms Universitets Studentkår
Tjänstemännens Bildningsverksamhet
Tjänstemännens Centralorganisation
Transcendental Meditation
Unidentified Foreign Object
Utbildningsradion
Upphovsrättslagen
Vänsterpartiet Kommunisterna
watt
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Sammanfattning

Bakgrund
2 och 3 redovisar
Kapitlen
med närradio,
verksamhet
samhet,

samt

allemansradio

bakgrunden
internationella

till

om försöksriksdagsbeslutet
av liknande
verkerfarenheter

och riksradions

bandverkstad

inom

Sveriges

Radio.
1925 fick AB Radiotjänst
tillstånd att sända radio. Från denna ensamrätt
gjordes ett undantag i slutet av 1960-talet, då kyrkor fick tillstånd att använda
telenätet för sändningar,
först till vårdinstitutioner,
senare även till enskilda
hushåll.
att särskild rundradio skulle få sändas
1965 föreslog 1960 års radioutredning
vid sidan om Sveriges Radios sändningar.
samhällets överinseende
Tillstånd
skulle kunna beviljas offentliga
organ på undervisningsområdet,
under

En
folkrörelser
och organisationer
av ideell, politisk eller religiös karaktär.
skulle
skulle pröva ansökningar om tillstånd. sändningarna
sändningsnämnd
ske på eget ansvar. Förslaget bemöttes positivt av flertalet remissinstanser,
men departementschefen
ansåg det vara alltför skissartat för att kunna läggas
grund för ett förslag till riksdagen.
RUT 69 föreslog 1973 införande av lokalradion.
till riksdagsbeslut
två år senare.
till

om

Det förslaget

ledde fram

tog i sitt 1977 framlagda betänkande upp förslaget
Man inriktade
sig nu på sändare med låg effekt
för såväl särskild
som TV.
en försöksverksamhet
ljudradio

1974 års radioutredning
särskild rundradio.

och

föreslog
De offentliga

organen lämnades denna gång utanför kretsen av tillståndsI förslaget
alltså förbehölls föreningslivet.
berättigade, varför sändningsrätten
i allt väsentligt
till riksdagen
1978 byggde departementschefen
på radiomed
kallades
nu
närradio
och
Verksamheten
jämfördes
utredningens
förslag.
en liten
Olika
inom

eller tidskrift.
tidning
former av allemansradio
Radio.

Lokalradion

växte

under

har inom

slutet

flera

av 1970-talet

distrikt

bedrivit

fram
sådan

Sveriges
inledde 1977 en särskild försöksverksamhet
verksamhet.
Utbildningsradion
med allemansradio
i Gimo. En producent placerades i samhället med uppgift
och föreningslivet
att producera egna raatt söka intressera allmänheten
vilka skulle kunna utsändas över Radio Upplands lokalrztdionät.
dioprogram,
Erfarenheterna
förs nu vidare på andhar utvärderats.
Gimoverksamheten
och utbildra orter i Uppland och även inom andra delar av lokalradions
4
verksamhet.
ningsradions

14
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Riksradions
försök

bandverkstad

att få allmänheten

i Malmö

är ett annat exempel
sig i produktion

på Sveriges Radios
av radioprogram.

att aktivera

1 andra länder finns en hel del exempel på “public access” och “community
Detta gäller främst ickekommersiella
stationer i Kanada och USA.

radio.

I de nordiska
gjorts
dovisar

har kortvariga försök med vad man kallar ”naerradio”
och Norge. Utöver erfarenheterna
från dessa länder renärradiokommittén
i
Irland,
Australien,
Holland,
läget
England,
länderna

i Danmark

Italien

Frankrike,

Belgien,

med

Försöksverksamheten

4 redovisar

Kapitel

och Jugoslavien.

närradio

den försöksverksamhet

med närradio

som är kommitténs

Här redogörs för det förhandsintresse
som visades när kom1978 tog emot förhandsanmälningar
om deltagande i försöket,
hur de 16 försöksområdena
vilken
utsågs, hur verksamheten
organiserades,
huvuduppgift.
mittén hösten

roll de särskilt
mött

bildade närradioföreningarnzt
spelat, och vilka problem som
Ett särskilt avsnitt ägnas de upphovsförsöksverksamheten.
bestämmelserna
och deras tillämpning
inom närradioverksamheten.

under

rättsliga
538 lokala

sammanslutningar
i försöksverksamheten.

landet

att delta

De fördelade

anmälde

68 riksorganisationer

runt

anmälde

förhandsintresse

för

sig på 116 orter. Dessutom
å sina lokala samförhandsintresse

principiellt
svarade för 18 procent
manslutningars
vägnar. Religiösa sammanslutningar
av dessa anmälningar,
för
15
av olika
politiska
procent, boendeföreningar
knutna till utbildningssektorn
slag för 14 procent och sammanslutningar
för

11 procent.
Kommittén
valde

fältet,

ut

16 försöksområden:

Linköping,

Eskilstuna,
Öckerö, Göteborg,

Jönköping,

Stockholms

Malmö

Karlstad, Kumla,
Dalsjöfors,
Östersund, Umeå och Piteå. Sedan sammanslutningarna
sina avsikter
att delta utsågs i stället Svanön
fullföljt
lnför starterna hölls informationoch planeringsmöten
sengård),

diskuterades,
för televerket

Sändningstider

Representanter
tekniska
förutsättningarna.

innerstad,

(stadsdelarna

likaså

samordningen

deltog

på samtliga

Järva-

Oxie och Ro-

Mora, Sandviken,
i Östersund
inte
till

försöksort.

på försöksorterna.
emellan.
föreningarna

orter och upplyste

om de

av kommittén
fastställdes
sedan de ansökande
samSändningstiderna
inkommit
med förslag. Från llera orter kom samordnade
manslutningarna
inbildats. Endast i Stockholms
förslag, sedan en lokal närradioförening
mot varnerstad stod konkurrerande
önskemål om samma sändningstider
andra.

Dessa kunde jämkas
ihop av närradiokommittén.
De första sändningarna
startade i Jönköping
24 april 1979. På övriga orter
startade sändningarna
antingen under våren eller under början av hösten.
Malmö

startade

sist av de ursprungligen

utsedda

forsöksorterna,

den

15

september.
När det stod klart att föreningarna
i Östersund inte på egen hand önskade
sina
kommittén
fullfölja
ansökningar
begärde
regeringens tillstånd att inleda
samarbete
mellan

med LRAB

kommittén

16:e projekt

för att göra Östersundssändningarna till ett samprojekt
och lokalradion.
startade kommittén
sitt eget
Samtidigt

i Svanön,

som

tidigare

anmält

intresse

att

få delta.

S ammanfarming
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håll

På många

utlöstes
ville

sammanslutningar
En
förberedelser.

om

diskussioner

Några
lämpliga
premiärdagar.
andra ville ta längre tid på sig for
Denna
starterna.
utbildningsverksamhet
foregick

gå snabbt

fram,

livlig
egen regi.
ägde rum i foreningslivets
har deltagit i forsöksverksamheten
med närradio.
Alla slags organisationer
har svarat for 40-50 procent av sändningarna,
medan de fackliga
Kyrkorna

endast deltagit i begränsad utsträckning.
och idrottsrörelsen
organisationerna
Till och med den 30 november
1980 hade 341 sammanslutningar
deltagit
i forsöksverksamheten
och innehaft eget sändningstillstånd.
Dessutom hade
att antal sammanslutningar
sänt på andra sammanslutningars
sändningstid.
79 under år 1980. Å andra sidan
Av de 341 sammanslutningarna
tillkom
har 48 sammanslutningar
slutat sända, därav 22 redan under år 1979.
Den totala sändningstiden
vartill kom ett
vecka 39/80 var 554 timmar,
antal
sänts

har under
Totalt
nattsändningar.
cirka 31000 timmar
närradio.

Största antalet
så i Öckerö

sändande

har närradion

for att delta var störst under
1980 ökade

intresset

de 20 forsta

sammanslutningar
stor spännvidd.
valrörelsen

sändningsmånaderna

finns i storstäderna,

men ock-

De politiska
partiernas
1979. Under avtalskonflikten

intresse
våren

markant.

för

fackliga sändningar
har stimulerat
till bildandet

av närradioföreningar,
löses. Näratt lokala samordningsproblem
visat sig kunna underlätta
lösom
har
ibland
samarbetat
ekonomiskt
fördelaktiga
radioforeningarna
Närradiokommittén

vilka

minska den totala
och kunnat
ningar av studiofrågan
har luckor mellan
leverkets tjänster. På några forsöksorter
och pausmusik.
ut av programläsning
l arbetet med att pröva ansökningar
ett antal gränsfall. Sammanslutningarnas

kostnaden
programmen

for

te-

fyllts

till
tagit ställning
har
lokala ställning
självständiga
att en ansökan från ett av Svenska Arbetshar kommittén

prövats, vilket bl.a. lett till
har
regionkontor
avslagits. Även andra sammanslutningar
givareföreningens
sina ansökningar
inte kunnat fullfölja
på grund av att man saknat lokal
Adoch Sjundedags
till sändningsområdet.
Frälsningsarméns
anknytning
lokala uppbyggnad
vållade också problem inledningsvis.
ventistsamfundets
liksom
en
har beviljats
sändningstillstånd,
konsumentföreningar
och
kommunala
kommuner
och
en
Borgerliga
OK-forening
HSB-förening.
däremot svenska kyrkans församlingar.
organ har inte kunnat få tillstånd,
Fyra

men inte stiftelser.
har fått tillstånd,
Vid
av sändningstid
har inte vållat några större svårigheter.
Fördelningen
for Stockholms
innerstad for år 1980 fick
läggningen av sändningsschemat
Ett stort
önskemål.
dock vissa begränsningar
göras i sammanslutningarnas
Studentkårer

antal extrasändningar,

några knutna

i sammansluttill större arrangemang
l mars 1980 fick närradioforening-

har förekommit.
ningarnas verksamhet,
arna möjlighet
att preliminärt
fördela

sändningstid

nattetid

mellan

sam-

manslutningarna.
Närradioverksamheten

verk och prehar i betydande omfattning
utnyttjat
med den
Till
och
har skydd i upphovsrättslig
lagstiftning.
kostnadsfritt.
30 juni 1980 fick upphovsrättsligt
skyddad musik utnyttjas
med upphovsrättsorganisatioDärefter har en taxa som överenskommits
stationer

som

nerna STIM,
uppmärksamhet

lFPl

och SAMI tillämpats.
åt de upphovsrättsliga

Närradiokommittén
frågorna.

Bakgrunden

har ägnat stor
har dels varit
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en önskan

att hjälpa de sammanslutningar
som velat delta i försöksverkmed att lösa frågorna om sändningsrättigheter
m. m., dels har
ett ansvar gentemot
och därigenom
upphovsmännen
gentemot

samheten
kommittén

i stort så att det inte i etern förekommer
ett olovligt
utnyttjande
av i lag skyddade prestationer.
Då ett modellavtal
för musiken
i närradion
skulle upprättas inför avgiftsbeläggningen
den l juli 1980 utsåg närradiokommittén
en särskild referensgrupp
som företrädde de sändande sammankulturlivet

intressen.

slutningarnas

Diskussionerna

om modellavtalet

stötte till en bör-

men efter en remissomgång,
varunder de sändande samjan på svårigheter,
att
sin
tillfälle
manslutningarna
gavs
säga
mening om två alternativa
förslag,
kunde ett modellavtal
i
1980. Det nya modellavtalet
upprättas
september
innehöll

den principiella
att avtalet är genyheten på rättighetshavarsidan
för kompositörerna
samt fonogramoch artistorganisationerna.
storlek är grupperad
i fyra kategorier.
Ett modellavtal
Avgifternas
ingår
mensamt

som

betänkandets

bilaga 7.
har svarat för programledningar
och sändare
Två omkopplingssystem
mellan studios används.

Televerket
söksorter.

kan studios

själva

koppla

nerstad

styrs omkopplingen
efter varje
programmeras

på samtliga förPå flertalet orter

in sig manuellt
till sändaren. l Stockholms
mellan studios av en automatisk
klocka

insom

veckas sändningsschema.
98 studios var i no1980 inkopplade
till de 16 sändarna. Sändarna hade från starten
1 watts effekt; dock måste effekten i Stockholms
innerstad från början höjas
till 20 watt för att skapa god hörbarhet
inom mottagningsområdet.
Efter
vember

har kommånga klagomål på för dålig hörbarhet inom mottagningsområdena
mittén successivt höjt effekten
till 10 watt. I Karlstad
på enwattssändarna
har televerket svarat för en sändningsstudio.
I Malmö har kommunen
byggt
en studiolokal

som placerats på televerkets
tomt. l övrigt har sammanslutningarna
själva svarat för studios och studioutrustningar.
För varje sändare har televerket
tagit ut en årshyra på 8 000 kronor. En
har kostat 1 000 kronor i årshyra och en andel i omkoppprogramledning
1000 kronor.
lingsutrustning
i närradion
Yttrandefriheten
pressen. Endast justitiekanslern
i närradioprogram.

har i stora drag varit densamma som inom
(JK) kan väcka åtal för yttrandefrihetsbrott

skall ha en ansvarig programutgivare.
Den samVarje närradioprogram
som sänder närradio skall också ha anmält en tillfällig ersättare
manslutning
för programutgivaren
till närradiokommittén.
Ansvaret
sättaren,

för yttrandefrihetsbrott
vilar på programutgivaren,
eller på erför sammanslutningen
som
på den som är ställföreträdare

eller

innehar

sändningstillståndet.
skall förvaras på referensband
i sex månader. Den
Varje närradiosändning
som anser sig kränkt i ett program har rätt att få lyssna på programmet
eller få en utskrift
av det. Närradioprogram
får inte förhandsgranskas
av
någon myndighet.
Under lörsöksverksamheten

har tre närradioprogram
till JKanmälts
av dessa anmälningar
har avskrivits
utan åtgärd.
i närradion har fyra gånger föranlett närradiokommittén
att granska inslag i programmen.
Ett fall avsåg egen kommersiell
verksamhet; Radio Konsum, Stockholm.
ådrog sig en erinran sedan föreningens
Två
granskning.
Reklamförbudet
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omnämnts

manslutning
graminslagen
klubb,
klubb,
mö,

i ett program. Tre fall har gällt Föreskriften
att en samfår sända reklam mot vederlag. I två av dessa har proansetts strida mot förbudet.
Motormännens
riksforbunds

inte

har tilldelats
en varning och Motormännens
riksforbunds
Malmö,
en erinran. Mot ett av Moderata ungdomsförbundet,
MalStockholm,
sänt programinslag
har kommittén
uttalat kritik.

Något beslut om återkallad
har inte behövt fattas.
Närradiokommittén

sändningsrätt

redovisar

utförligt

på grund
olika

av reklamöverträdelse

definitioner

for reklam

och

konsumentupplysning.
Fil. dr Lowe Hedman

vid sociologiska
institutionen,
Uppsala universitet,
med försöksverksamheten
med närradio utvärderingar

genomför
parallellt
av verksamheten.
Två rapporter från denna utvärdering
överlämnas
av närradiokommittén
med detta betänkande.
En av forsöksorterna,
samtidigt
av stud Svante Karlsson vid Göteborgs
uniÖckerö, har specialstuderats
versitet.
ningar

En särskild
ingår

som

Yttrandefrihet
I kapitel

av närradions
sammanfattning
avsnitt 4.7 i betänkandet.

och

5 redovisar

Sociologiska

undersök-

kulturpolitik

närradiokommittén

sin syn på yttrandefriheten,
att främja en demokratisk
utveckling
som deltar i forsöksverksamheten
sammanslutningar

och möjligheterna

utvecklingen
närradio. Många

mediegenom
med

närradio har erövrat en yttrandefrihet
som de anser vara positiv. Mot tendenser till maktkoncentration
i medieutvecklingen
vill kommittén
sätta den
som närradio är ett uttryck
för. Kommittén
småskalighet
analyserar hur
närradion

Även små sammanfrämjar målen for samhällets
kulturpolitik.
kan delta i närradio till låg kostnad om verksamheten
bygger
insatser.
på frivilliga
Kommittén
att yttrandefrihetens
idé inte är att debatten
understryker

slutningar

skall

vara representativ

utan att den skall vara mångfasetterad.
Närradion
än
ett utbud
uppgift
Sveriges Radio, som skall tillhandahålla
av balanserade program. Närradion
en
att
erbjuder
möjlighet
utnyttja
yttrandefriheten.
För att jämlikhet
emellan skall bli en
sammanslutningarna
har en annan

realitet

är det viktigt
att medlemmarna
utbildas att producera egen radio.
som haft ringa erfarenhet
av radiomediet,
bl. a.
sammanslutningar
har genom utbildning
övervunnit
sina startsvårigheter.
invandrarföreningar,
Närradion
har aktiverat medlemmar
i olika sammanslutningar
till insatser

Många

på det lokala
men främjas
programmen

planet.

Genom

mofonbolagens
utförts av jur.

relationer

bestämmanderätten

grupper

kand. Stefan Rubenson

framträtt

i närradio
En särskild

över programatt
harforebyggt
studie av gram-

till de närradiosändande

Sändningarna
ger dagliga
andra media inte tillgodoser.
närliga

den lokala

Reklamförbudet
decentralisering.
används i kommersiellt
syfte.

bevis

har
sammanslutningarna
och ingår i betänkandet
som bilaga 6.

för att närradion

Särskilt

i programmen.

i storstäderna
Närradions

svarar

mot

behov

har oetablerade
program

som

konst-

är ofta också

17
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av annan

karaktär än programmen
inom Sveriges Radio. Trots att närradion
har en mycket lokal begränsning sänds många internationellt
inriktade
prointe minst till uttryck
i invandrarprogrammen.
gram. Det kommer

Eterutrymmet
I kapitel 6 beskrivs det tekniska
for närradion.
För närförutsättningarna
varande sänds närradions
frekvensbandet
MHz.
Vid
program på
87,5-100
en konferens
med internationella
teleunionen
1979 beslöts att också fre100-104

kvensbanden

och 104-108

En del av dessa frekvenser
leverket

bedömer

MHz

skulle

kan bli aktuella

att närradion

kan tilldelas

öppnas for FM-ljudradio.
också för närradions
del. Tei forsta

hand

en frekvens

i

alltså i princip 279 sändare. Vissa undantag
görs dock for
och Bohuslän. Även i Stockholmsområdet
räcker
Skåne, Göteborgsområdet
varje kommun,
frekvenserna
kan å andra

nätt och jämnt
sidan rymmas

till for en sändare

frekvensresurser
Ytterligare
banden 100-104 och 104-108

Kommitténs

i varje kommun.
I Norrland
än en i varje kommun.
kan bli tillgängliga
for närradion när frekvens-

fler

sändare

MHz

blir

tillgängliga.

forslag

Närradiokommittén

föreslår att närradion utbyggs successivt från den l juli
1982 med stöd av en ny närradiolag. Samtidigt föreslås en ny ansvarighetslag
for närradiosändningar
i radiolagen.
träda i kraft samt en foljdändring
Kommittén
skall enligt sina direktiv
”en forsta utvärdering
framlägga

med preliminära
sina

oavsett att kommittén
förslag till ställningstaganden
skall
delta
i utvärderingen
av lokalradions
i Ljusdal och Ängelholm.

tilläggsdirektiv

eningssändningar
Försöksverksamheten
förvänta
som

med

närradio

har utvecklat

sig som man

enligt
förkunde

sig inom flertalet
inte förhandsanmälde

helhetsbilden
Idealitetens
en erfarenhet

på några

sändningsområden.
Många sammanslutningar
vilket ändrat
sig har dock senare tillkommit,
forsöksorter.

närradio
som
betydelse för en väl fungerande
understryks
från forsöksverksamheten.
70 procent av landets befolkning

kan nås med god hörbarhet
i en närradio som byggs ut så långt frekvensresurserna medger. Denna begränsning
anser inte kommittén
utgöra skäl
att motsätta
är möjliga.
sig närradio där sändningar
Närradion är till för att främja föreningslivets
och har sålunda
yttrandefrihet
en annan uppgift än Sveriges Radio. Kommittén
diskuterar
närradions beliksom möjligheterna
till foreningssändningar
inom Sveriges
gränsningar,
Radios ram. Vad gäller föreningssändningar
inom Sveriges Radio framhåller
kommittén

att ett över hela landet

utbyggt system med sådana sändningar
för höga ekonomiska
anspråk, varfor närradions
spatsamma
visystem bör föredras. Kommunala
organ har under forsöksverksamheten
sat närradion ett betydande intresse. Kommittén
anser dock att kommuner
skulle

ställa
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inte skall få sändningsrätt.
lokala

bör förbehållas ideella och fackliga
Sändningsrätt
som är juridiska
av
personer. En ny definition
kretsen sammanslutningar
föreslås i närradiolagen.

sammanslutningar
den sändningsberättigade
vilkas huvudsakliga
Enligt denna utesluts sammanslutningar
syfte är ekobl. a. branschorganisationer
och konsumentföreningar.
nomiskt,
Den korörelsens sändningsrätt
operativa
begränsas till ideella sammanslutningar,
t.ex.

konsumentgillen.
som varit verksamma
minst ett år inom sändningssammanslutningar
om rådet föreslås kunna få tillstånd att sända. Från ettårsregeln skall undantag
kunna göras lör närradioföreningar
för flera sändande sam(samarbetsorgan
manslutningar)

och föreningar

som bildats

inför

en folkomröstningskam-

panj.
i närradioförening
föreslås liksom under försöksverksamMedlemskap
heten bli frivilligt.
Kommittén
understryker
betydelsen av att närradioförunderlättas
lokal
eningarna fungerar väl och får god anslutning.
Härigenom
samverkan
om bl. a. fördelningen
av sändningstid,
vilket
bör
väsentligt
minska
radio

de centrala
skall

ges ett

administrativa

arbetsuppgifterna.

Tillstånd

att sända när-

år i taget.

för närvarande
Yttrandefrihetsutredningen
överväger
frågor om yttrandefrihetens gränser, även inom radiomediet.
som sänder
sammanslutningar
närradio bör ha samma frihet att utforma programmen
som de haft under
försöksverksamheten.
ansvarige
utgivaren
Kommittén
utgår
regler som utformas
mot centralproducerat

En ny ordning
föreslås.

för ersättarnas

inträde

vid förfall

för

,
från att närradion kommer att ansluta sig till de etiska
inom pressen eller utarbeta egna regler. Ett riksförbud
material i sändningarna
föreslås. övervägande delen

av varje sammanslutnings

program

skall vara producerat

särskilt

för sänd-

ningsområdet.
Reklamförbudet

bestå. Förbudet mot sponsrade program omforfår en lämpligare
innebörd.
skall efterhandsgranska
Närradiomyndigheten
program för att bl. a. kontrollera efterlevnaden
av reklamförbudet
och riksförbudet.
avKommittén
visar möjligheten
att radionämnden
skall granska närradioprogram
bl. a.
muleras

föreslås

så att det

som beviljat tillstånd även bör handlägga
på grund av att samma myndighet
ärenden om indragning
av tillstånd. Beslut av närradiomyndigheten
föreslås
kunna överklagas
hos regeringen.
föreslås bestå. Referensband
skall _hållas tillReferensbandningsplikten
blir
gängliga sex månader efter sändningen.
Frågan
prövad i samband med
en översyn av pliktexemplarslagen.
Statsmakterna
bör under den fortsatta närradioverksamheten
fortsätta sin
bevakning
kommittén

av upphovsrättsfrågorna.
Under avsnittet om sändarna diskuterar
olika alternativa
tekniska
för närradion
organisationsmodeller

som kan bli aktuella

på längre sikt. Televerket
ges i uppdrag att svara för
och programledningar.
En möjlighet
skall dock finnas att ansöka
om att få bygga egen sändare. Sådan sändare måste godkännas av televerket
sändare
före

driftsstart.

En differentiering

av sändarhyrorna
bör ske för att förbilliga
deltagandet
för sammanslutningar
små
orter.
bör tills vidare
på
Lyssnarundersökningar
i första hand bekostas av de sändande sammanslutningarna.
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För att handlägga ärenden och tillstånd att sända närradio, övervaka bl. a.
om närradioverkreklamförbudet
och riksförbudet
samt sprida information
Denna föreslås få fem ledamöter.
samheten föreslås en ny närradionämnd.
Nämnden
föreslå
samhet

skall

ha tillgång till juridisk
och teleteknisk
med 5-7 personer. Årskostnaden
kronor.
beräknas till 2-2,5 miljoner

få ett kansli

Närradiokommittén
nämndens
kan

samverka

om

närradioatt avgiftsfinansiera
är
då
oviss,
sammanslutningar
möjlighet
att varje grund för ini sådan utsträckning

diskuterar

verksamhet.

expertis. Nämnden
för nämndens
verk-

möjligheten

Denna

tillstånd

med avgifter skulle fordra
blir osäker. En totalfinansiering
komstberäkningen
att varje sammanslutning
betalade mellan 2 000 och 3 000 kronor årligen.
En lägre avgift anser kommittén
möjlig att ta ut, men det är osäkert om
sin egen administrationskostnad.
skulle mer än finansiera
om sex månader
föreslås under en övergångsperiod
Närradiokommittén
den fortsatta
få administrera
ikraftträdande
efter den nya närradiolagens
den

verksamheten,
funktion

den

tills

närradionämnden

1 januari

1983.

hunnit

organiseras

och kan träda
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1

1.1

Huvuddirektiven

Närradiokommitténs

direktiv

fastställdes

vid

regeringssammanträde

1978-

07-20.
Departementschefen,

statsrådet

Wikström,

anförde

följande:

Bakgrund
l prop. 1977/7891 om radions och televisionens fortsatta verksamhet m. m. har regeringen föreslagit att en parlamentariskt sammansatt kommitté skall tillsättas för att
se över frågan om sändning av radio- och TV-program i lokalt begränsade rundradiosändningar, s. k. närradio och när-TV. Kommittén skall också svara för viss försöksverksamhet som bör förekomma redan under inledningsskedet av utredningen.
l propositionen lämnas ett förslag till lag om försöksverksamhet med närradio. l
prop. 1977/781144 har regeringen vidare föreslagit en särskild lag om ansvarigheten
i försöksverksamheten.
Riksdagen har - med vissa undantag som jag kommer att redovisa i det följande
- godkänt de
riktlinjer för utredningsarbetet och försöksverksamheten som anges
i propositionerna (KrU 1977/78224, rskr 1977/78:337). Jag önskar nu återkomma till
regeringen med förslag till direktiv till kommittén. För en allmän bakgrund till frågans
tidigare behandling m. m. får jag hänvisa till vad jag har anfört i prop. 1977/78:91
och till vad chefen för justitiedepartementet
har anfört i prop. 1977/78:l44.

Huvuddragen

i riksdagsbeslutet

l sitt av riksdagen godkända betänkande anförde kulturutskottet
att utskottet delade
den i propositionen uttalade uppfattningen att en försöksverksamhet med närradio
och när-TV nu bör komma till stånd och att det inte har någon erinran mot att
en parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att lägga upp försöksverksamheten. Utfallet av en sådan försöksverksamhet bör enligt utskottets mening kunna
ge ett säkrare underlag för de bedömningar kommittén avses få i uppdrag att göra
beträffande en eventuell permanent verksamhet med närradio och när-TV.
lnom ramen för försöksverksamheten med närradio och när-TV kan enligt riksdagens beslut sändningsrätt ges till ideella, religiösa, fackliga och politiska grupper,
organisationer och t. ex. folkhögskolor. Ett villkor för att sådan sammanslutning skall
få sändningsrätt är att dess sändningar är lokala. Det är angeläget att olika landsdelar
och olika typer av orter och sammanslutningar
heten bör pågå under tre år på ca 15 orter.

blir representerade. Försöksverksam-

Försöksverksamheten skall omfatta i första hand närradio från sändare med en
räckvidd av omkring 5 km. Ett par försök bör emellertid göras med när-TV genom
inom bostadsområden. Det ankommer på
utnyttjande av centralantennanläggningar
kommittén att närmare undersöka de möjligheter i kulturellt och socialt avseende
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som närradio och när-TV rymmer. presentera de svårigheter och problem
uppstå i anslutning till sändningarna och föreslå de regler som bör gälla fören
permanent närradio och när-TV.
Försöksverksamheten regleras i lagen (1978:479) om försöksverksamhet
radio, lagen (1978:480) om ansvarighet i försöksverksamhet med närradio

som kan
eventuell
med när-

och i förFöreskrifter om

ordningen (l978:485) om närradio. I dessa författningar finns bla.
Vidare framgår att radiolagens bestämmelser gäller för närradio
tillstândsgivningen.
och när-TV om inte annat är särskilt föreskrivet i lag. På samma sätt som gäller
för sändningar i Sveriges Radio, Sveriges Lokalradio och Sveriges Utbildningsradio
får kommersiell reklam inte förekomma i forsöksverksamheten med närradio och
För ansvarigheten för program i närradio och när-TV gäller samma grundläggande principer som för pressen samt Sveriges Radio och andra programföretag.
- bl. a. med hänsyn till att man inte bör kunna
Enligt regeringsförslaget skulle
- det
ålägga sändande sammanslutning att uppfylla radiolagens krav på opartiskhet
saknas anledning att låta program i närradio och när-TV granskas av radionämnden.
Kultur- och konstitutionsutskotten
ansåg emellertid att sändningar i närradio och
när-TV.

när-TV av allmänheten kan komma att uppfattas som vilka radio- och TV-sändningar
som helst. l enlighet med utskottens förslag beslutade riksdagen att det bör ankomma
till stånd. Kulpå regeringen att närmare överväga hur en granskning skall komma
att
aviserade
den
bör
ankomma
utredningen
att
det
på
turutskottet anförde också
närmare överväga formerna för granskning av närradioprogram i en eventuell framtida
permanent verksamhet.
l de riktlinjer för forsöksverksamheten som har avgetts i propositionen och som
har godkänts av riksdagen anges att vissa upphovsrättsliga frågor måste övervägas
i det kommande utredningsarbetet. Det gäller bl. a. hur man skall kunna praktiskt
underlätta for sammanslutningar som sänder närradioprogram att få rätt att sända
musik och andra upphovsrättsligt skyddade prestationer.
för
Varje sammanslutning förutsätts själv bekosta sina sändningar. Kostnaderna
utbildav
täckas
förutsätts
verksamheten
av
och
arbete
kommitténs
utvärderingen
kommittéanslag.

ningsdepanementets

Uppläggningen

av utredningsarbetet

i inledningsskedet av sitt arbete skall kommittén anordna en försöksverksamhet
_Redan

sikta till att
enligt de riktlinjer som regering och riksdag framlagt. Kommittén bör
verksamhet
påbörja denna försöksverksamhet senast i början av år 1979. För denna
kommittén
bör
försöksverksamhet
av
denna
Med
ansvara.
skall kommittén
ledning
verksamhet
eventuell
för
en
villkor
och
permanent
utreda
förutsättningar
allsidigt
med närradio och när-TV.
För att praktiskt underlätta för föreningar och organisationer m. fl. att förvärva
rätt att sända musik och andra upphovsrättsligt skyddade prestationer har represenunder beredningsarbetet haft vissa kontakter
tanter från utbildningsdepartementet
med rättighetshavarnas organisationer. Resultatet av dessa kontakter bör tillvaratas
i försöksverksamheten.

Utredningsarbetet

bör bedrivas i samråd med upphovsrätts-

(Ju 1976:02).
avse
Enligt lagen om försöksverksamhet med närradio skall denna verksamhet
Med begreppet
sändning av radioprogram i lokalt begränsade rundradiosändningar.
rundradiosändning förstås detsamma som i l § radiolagen (1966:755). Där sägs att
rundradiosändning utgör ”radiosändning eller trådsändning som är avsedd att motutredningen

tagas direkt av allmänheten om sändningen icke är avsedd endast för en sluten krets,
vars medlemmar äro förenade genom en påtaglig gemenskap av annat slag än ett
gemensamt intresse att lyssna på eller se sändningen”. Detta begrepp har vid återkommande tillfállen visat sig vara svårt att tolka framför allt i fråga om lokalt begränsade sändningar. svårigheterna har aktualiserats bl. a. i samband med ansökningar
om sändningsrätt

för kabel-TV-sändningar

samt i riksdagsmotioner

i ämnet. Även
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radioutredningen framhöll i sitt betänkande (SOU 1977:19 s. 248) osäkerheten i innebörden av begreppet rundradiosändning. Radioutredningen föreslog att en ändring
av radiolagen borde övervägas i syfte att undanröja denna osäkerhet. Avgränsningsproblemet gäller inte enbart kabelsändningar (trådsändningar) utan även etersändningar (radiosändningar) av ljudradio och television.
För att möjliggöra försöksverksamhet med närradio och när-TV har det varit nödvändigt att i en särskild lag (1978:479) om försöksverksamhet med närradio göra
undantag från vissa av bestämmelserna i radiolagen. En viktig uppgift för kommittén
är att föreslå de författningar som krävs för en permanent verksamhet med närradio
och när-TV.
Närradio och när-TV kan som en stadigvarande företeelse tänkas finna flera olika
former. l många fall kan den därvid komma att närma sig gränserna för vad som
nu räknas som rundradiosändning enligt l§ radiolagen. Termerna radiosändning,
trådsändning och radioprogram stämmer i dag mindre väl överens med den innebörd
de ges i normalt språkbruk. Dessutom vill jag erinra om att de nya medieformer
som växer fram, t. ex. text-TV och data-TV kan komma att kräva en anpassning
av terminologin i radiolagen.
Reglerna om ansvar för innehållet i programmen i närradio och när-TV faller i
första hand inom det uppdrag som har givits yttrandefrihetsutredningen
(Ju 1977:10).
Denna kommitté hartill huvuduppgift att skapa en grundlagsreglering för yttrandefriheten i bl. a. radio och TV. Den nya kommittén kan dock ha anledning att
behandla dessa problem. l så fall bör kommittén samråda med yttrandefrihetsutredningen. Kommittén

bör också samråda med utredningen (U 1978:12) om den nya
informationsteknologin.
Lagen om försöksverksamhet med närradio tillåter försöksverksamhet till den 30
juni 1981. Kommittén bör planera sin verksamhet så att en första utvärdering med
preliminära förslag till ställningstagande till en eventuellt fortsatt verksamhet föreligger
senast till sommaren 1980.

1.2

Radiorättsutredning

tillsätts

Närradiokommittén

beslöt på ett tidigt stadium att prioritera uppgiften
att
med närradio. Till följd härav sattes bland annat
försökssändningar
att utreda begreppet ”rundradiosändning”
i andra hand. Regeuppgiften
beslöt
1979-05-10
att
avlasta
kommittén
denna
ringen
uppgift.
Departestarta

mentschefen,
rättsutredningen

statsrådet
bland

anförde
Wikström,
annat följande:

i direktiven

till

den nya radio-

Uppgiften att se över terminologin i radiolagen har redan tilldelats närradiokommittén
har emellertid två andra huvuduppgifter.
genom dess direktiv. Närradiokommittén
Den skall dels leda försöksverksamheten med närradio, dels lämna förslag till utformning av och villkor för en eventuell permanent närradio- och när-TV-verksamhet.
Genom det mycket stora antal ansökningar om rätt att sända närradio som getts
in har kommitténs arbete med tillståndsprövning blivit avsevärt mer omfattande än
vad som kunnat förväntas. Det är med anledning av att försöksverksamheten och
utvärderingen av denna skall vara avslutad 1981 synnerligen angeläget att detta arbete
inte försenas. Samtidigt anser jag det med hänsyn till de olägenheter som alltmer
gör sig aktuella genom oklarheten i radiolagens terminologi viktigt att arbetet med
en genomgång av denna påbörjas snarast. Av nu anförda skäl bör detta arbete anförtros
åt en särskild utredare.
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1.3

Tilläggsdirektiv

borde få vidgade
om att närradiokommittén
I anledning
av riksdagsbeslut
att
närradiokommittén
direktiv
beslöt regeringen 1980-06-12
tilläggsdige
anförde Följande:
statsrådet Wikström
rektiv.
Departementschefen,
Genom beslut den 20juli 1978 bemyndigade regeringen mig att tillkalla en kommitté
med uppdrag att leda en försöksverksamhet med närradio och när-TV samt att med
ledning av erfarenheterna från denna försöksverksamhet lämna förslag om en eventuell permanent verksamhet med närradio och när-TV. Kommittén har antagit namnet
närradiokommittén
(U 1978:11).
Riksdagen beslöt den 13 mars 1980 att som sin mening ge till känna för regeringen
vad kulturutskottet anfört om närradiokommitténs verksamhet (KrU l979/80z24. rskr
178). Utskottet anför i sitt betänkande följande.
“1978 års beslut om radion och televisionen innebar bl.a. att försök med s. k.
leds av närnärradio skulle inledas. Så har också skett, och försöksverksamheten
radiokommittén. Kommittén har sökt kontakt med Sveriges Lokalradio för att undersöka möjligheterna till samarbete. 1 motion 1273 uttalas nu att det uppdrag som
fått av regeringen förefaller vara så snävt att det är svårt att förnärradiokommitten
mellan kommittén och lokalradion.
ett
samarbete
verkliga
I motionen skisseras vissa försöksmodeller som bör förverkligas innan slutlig ställning tas till erfarenheterna av närradioförsöken. l motionen hävdas att detta kan
bli praktiskt möjligt om regeringen vidgar kommitténs direktiv och utsträcker försöksperioden t. o. m. 1982. Riksdagen bör enligt motionen göra en hänvändelse till
regeringen av denna innebörd. Något avbrott i den försöksverksamhet som nu pågår
aktualiseras inte i motionen.
Närradiokommittén bedriver sin verksamhet enligt riktlinjer som godkänts av riksdagen vid riksmötet 1977/78 (prop. 1977/78:91 och 144, KrU 1977/78:24. rskr
1977/78:337). Bestämmelser om verksamheten har meddelats i lagen (1978:479) om
försöksverksamhet med närradio. En samverkan mellan närradion och lokalradion
enligt de modeller som redovisats i motionen måste föregås av ett klarläggande av
vilka regler som skall gälla för den nya verksamhet. Även finansieringsfrågan måste
övervägas, eftersom lokalradion och närradion finansieras på helt olika sätt.
Utskottet finner det önskvärt att förutsättningar skapas för en verksamhet av den
bör därför ges vidare direktiv
art som avses i motionen 1273. Närradiokommittén
och försöksperioden förlängas. Vad utskottet nu anfört med anledning av motion
1273 bör riksdagen som sin mening ge till känna för regeringen.”
bör i anledning av riksdagens beslut nu ges tilläggsdirektiv.
Närradiokommittén
Det bör åligga kommittén att inleda överläggningar med Sveriges Radio aktiebolag
(SR) och Sveriges Lokalradio aktiebolag (LRAB) för att utreda hur en sådan radioverksamhet som den av riksdagen åsyftade skulle kunna komma till stånd hos LRAB.
Härvid har kommittén att utgå från att den nya verksamheten skall bedrivas med
tillämpning av de program- och ansvarsregler som gäller för LRAB:s programverksamhet. Det är således enligt 5§ radiolagen LRAB som har att ta ställning till hur
den avsedda verksamheten skall utformas.
Vid överläggningarna bör kommittén söka nå sådan överenskommelse med bolagen
som ger kommittén insyn i verksamheten och som gör det möjligt lör kommittén
att medverka vid uppläggningen och utvärderingen
Den försöksverksamhet och utvärdering av närradio
ringens direktiv den 20 juli 1978 skall fortgå enligt
nu arbetar efter. Enligt vad jag erfarit har kommittén

av verksamheten.
och när-TV som avses i regeden tidsplan som kommittén
för avsikt att i februari 1981

avlämna ett betänkande om närradio som skall kunna ligga till grund för en prövning
av frågan om närradio. Jag utgår från att detta betänkande inte kommer att försenas
till följd av dessa tilläggsdirektiv.

Direktiven

SOU 1981:13

De av regeringen utfärdade direktiven (Dir. 1980:20) till samtliga kommittéer och
särskilda utredare angående finansiering av reformer skall gälla på här aktuellt utredningsarbete.
Jag hemställer att regeringen utvidgar närradiokommitténs
vad jag nu har anfört.

till samtliga
mottagit
generella direktiv
av
1980-03-13
departementschefen,
Förslag
på
regeringen
att inte framlägga kostnadsMundebo,
uppmanar kommittéerna
for
och krångel, undvika
ökad administration
forslag, motverka

Närradiokommittén
kommittér
statsrådet
krävande

kommunerna
gärder.

uppdrag i enlighet med

har därutöver

i vilka

kostnadshöjande

förslag

samt vidta

andra

sparfrämjande

åt-
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2

2.1

och

Utredningar

2.1.1

Utvecklingen
försöket

Genom

bakgrund

fram

beslut
till

med närradio

Radiotjänst
har rätten att sända rundradio

Sedan länge har annars den rätten
till det förhållandet
Ursprunget
gramföretag.
avsevärt.

varit

förbehållen

i Sverige vidgats
ett enda pro-

går att söka i en skrivelse

från

på
i maj 1903, i vilken regeringen
gjordes uppmärksam
telegrafstyrelsen
metoden att telegrafera utan tråd. Styrelsen menade
den alltmer utvecklade
inrättades så att ”de inte störande
att telegrafstationer
att det var nödvändigt
och att det bäst skedde under statlig kontroll.
inverka på varandra”
gjorår
senare
radiotelegraferingen
antog riksdagen en lag varigenom
Några
tillstånd.
des beroende av regeringens
användas också för att sända
Under de följande åren började radiotelefonin
kunde

Även i den formen ansågs
rundradio.
under benämningen
allmänna
År 1923 antog regeringen
kräva statens tillstånd.
sändningarna
i Sverige. Man uttalade att staten skulle
för rundradioverksamheten
riktlinjer
för
deras användning
samt kontrollera
uppföra och äga avsändarstationerna
ut tal och musik

Som motiv

rundradioändamål.

hänsynen dels till ”de vidsträckta
av alla slag”, dels
med meddelanden

anfördes

. . . att nå allmänheten
möjligheterna
eller militära radiokorrespondensen
för den kommersiella
till de störningar
skulle medföra. Nödvändigheten
av
stationerna
som en olämplig användning
arten av meddelandena
kontrollera
att effektivt
av att staten fick möjlighet
betonades,
valet
dock

liksom

att garantier

erhölls

för opartiskhet

och saklighet vid urmenade man

av nyhetsmeddelanden.
Själva rundradiosändningarna
till ett eller flera enskilda
skulle kunna överlämnas

nansiering
Genom

företag

med

fi-

av licensmedel.

mera
beslut av 1924 års riksdag infördes tillståndsbestämmelser,
rundradioverksamheten.
Deparanpassade till den då alltmer framväxande
i Ameberörde i propositionen
tementschefen
(1924:155) bl. a. utvecklingen
rundradioverksamhet
med
en
hastigt”
rika, som hade gått “synnerligen
utan alla restriki reklamsyfte
drivits
och huvudsakligen
upprättats
i
frihet
att
denna
tioner. Han menade
ganska avsevärd grad
obegränsade
av rundradioframtiden
för
ordnande
tillfredställande
ett
hade försvårat

som

verksamheten.
År

1925 fick

vudintressenter
het

i landet

- med pressen och radioindustrin
som huAB Radiotjänst
- som enda företag tillstånd att bedriva rundradioverksam-

enligt

de riktlinjer

som

staten

dragit

upp.
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bakgrund

2.1.2

till

Trâdöverfdring

Under

1950-talet

för att sända
Regeringen
Radio AB,

begärde

gudstjänster

institutioner

och

Iiushâl/

en del kyrkor att få hyra ledning
per telefon till vårdinstitutioner

1964 televerket
bemyndigade
gå med på sådana önskemål.

att, efter

samråd

av televerket
av olika
med

slag.

Sveriges

År 1967 trädde ny radiolag i kraft. Där defmierades
vad som menades
med trådsändning
och rundradiosändning.
förarbetena
till lagen utEnligt
av gudstjänster
till vårdinstitutioner
gjorde inte sändning
m. m. rundraoch krävde inte tillstånd.
Televerket
anförde därför i skrivelse
diosändning
till radioföretaget
att trådsändning
av gudstjänster
till sjukhus,
vårdhem,
etc. inte syntes vara rundradiosändning
enligt den nya lagens definition.
Sveriges Radio godtog den tolkningen.
År 1968 begärde en företrädare för en församling
att få genomföra
sådana
också till enskilda
sändningar
i
härav att
ringen
anledning

personer. Sveriges Radio begärde hos regefå medge rätt för sådana sändningar.
att den begärda verksamheten
inte var av den

svarade
Departementet
art att den omfattades
av bestämmelserna

om Sveriges Radios ensamrätt.
mellan gudstjänstlokaler
och enskilda hushåll hade därmed
Trådsändningar
blivit ett ärende inom televerkets
ansvarsområde.
En särskild högtalare kunde mot avgift installeras hos privatpersoner
till
vilka en församling
skulle sända gudstjänster.
Mellan kyrkan och
varaktigt
telestationen
lestationen

2.1.3

skedde
spred

Särskild

över

sändningen

sändningen

rundradio

till

en abonnerad

överenskomna

ledning,
abonnenter.

varefter

te-

föreslås

Både i den offentliga debatten och i riksdagen har Sveriges Radios ensamrätt
till rundradiosändningar
diskuterats
många gånger under åren. Först genom
1960 års radioutrednings
betänkande (SOU 1965:20 s. 263-282) togs frågan
om sändningar
vid sidan av Sveriges Radios upp på allvar. Utredningen
konstaterade
att det genom den tekniska
fanns sändningsutvecklingen
som översteg Sveriges Radios behov och att det också fanns
möjligheter
önskemål
om program som inte kunde tillgodoses
av Sveriges Radio.
Den

tekniska
som åsyftades
var det sändningssystem,
utveckling
som utvecklats av televerket och som gjorde det möjligt
FM/FM-systemet,
att sända två skilda program i mono över en FM-sändare.
Alternativt
kunde
samma tekniska
metod användas för att sända ett program i stereo över
en sändare.
skulle

alltså göra det möjligt att föri
tre FM-nät.
programsändningskapaciteten
samtliga
Täckningen
bli densamma
för de tillkommande
som för de
programkanalerna

redan

existerande.

dubbla

svarande
norlunda

skulle

Kanalklyvningsmetoden

Mottagarna
den som idag finns
konstruerad.

måste
inbyggd

förses

med

en särskild

i stereomottagare

tillsats

om än något

motan-

Radioutredningen
myntade begreppet särskild rundradio som benämning
som skulle möta utbildningens
och undervisningens
på sändningar
behov
samt önskemålen
från folkrörelserna
och organisationerna.
Man menade
att radio och TV var utomordentligt
väl lämpade att fullgöra dessa uppgifter,
men att de totala anspråken på programtid
var så stora att bara en mindre

Närradions

SOU 1981:13

i första
tillgodoses av Sveriges Radio. Det var enligt utredningen
som hade satt gränsen, inte bristande intresse
hand de tekniska svårigheterna
av nyhetsmed sändningar
från Sveriges Radio. Den allmänna rundradion,
också i
0. d. ansåg utredningen
musik,
teater, allmänreportage
program,

del kunde

skulle

fortsättningen
redningens

forslag

vara förbehållen
kan

sammanfattas

Sveriges

Radio med ensamrätt.

på följande

Ut-

sätt:

Den särskilda rundradion bör organiseras under samhällets överinseende. Sändningstillstånden beviljas av regeringen, efter förslag av en särskild nämnd, sändningsnämnden. Tillstånd kan för det första beviljas statliga. kommunala och halvoffentliga mynmed behov att utdigheter och organ inom utbildnings- och undervisningsområdet
nyttja radio och TV för information och kunskapsspridning. För det andra folkrörelser
och organisationer med en principiell målsättning av ideell, religiös, politisk eller
liknande art med behov att informera medlemmar och allmänhet. Enskild person
skall inte få tillstånd och inte heller företag och organisationer med verksamhet som
helt eller till övervägande delen består av affärsverksamhet i vinstsyfte. Kooperativa
rörelser, ekonomiska föreningsrörelser utan vinstsyfte, stiftelser och andra former
för ekonomisk verksamhet bör dock inte utestängas annat än vad gäller försäljningsoch reklamsidan.
En grundtanke är att bara redan existerande grupper och organisationer, vilka har
ett bestämt syfte utan samband med rundradiosändningar skall kunna få tillstånd.
sammanslutningar bildade enbart för att sända rundradio kan inte accepteras. Undantag bör dock göras om flera mindre organisationer, var och en i och för sig berättigade,
bildar ett samarbetsorgan för att ordna sändningar. l princip skall tillstånd ges till
Viss förhandsgranskning bör dock ske för attt. ex. nazistiska grupper
med öppet antisemitiskt syfte skall kunna utestängas.
sändningarna sker på eget ansvar och utan offentliga medel. Såväl riksomfattande
som regionala och lokala radiosändningar kan förekomma, men däremot bara lokala

alla automatiskt.

TV -sändningan Sändarna bör ägas av televerket, men universitet eller liknande myndigheter bör kunna äga och driva lokala stationer. Lokala ombud för sändningsnämnden fördelar programtiderna på de lokala sändarna.
Kravet på opartiskhet bortfaller. Det bör inte vara tillåtet att välja en starkt utmanande eller anstötlig yttre form eller förtala eller förfölja grupper av personer med
annan tro, åskådning eller livsstil.
Gränsen mellan en allmän och särskild rundradio måste iakttas och huvuddelen
av programtiden användas för de ändamål som angivits i ansökningen. Organisationerna får omnämna egna arrangemang och publikationer som riktar sig till medlemmar, men däremot inte utåtriktade arrangemang som syftar till att stärka den
egna ekonomin. Politisk propaganda är i princip tillåten. Riktningarna med stora
resurser får dock inte köpa sig ett forsteg. De politiska organisationerna bör därför
få hyra maximalt samma tid. De mest attraktiva tiderna behöver antagligen fördelas
efter kvoterings-

och rotationsprinciper.
från utomstående prövas av radionämnden som kan rekommendera
sändningsnämnden att besluta om varning eller suspension. Sändningsnämnden anordnar egen kontroll genom rutinmässiga stickprov. Återkallelse av tillstånd beslutas
Anmärkningar

av regeringen.
var positiva till förslaget om särskild rundframhöll den som ett värdefullt
och andra organisationer
till allmänheten.
och
information
för
medlemsservice
Farhågor
komplement
inte skulle kunna
för att de mindre och ekonomiskt
svaga organisationerna
Flertalet

av remissinstanserna

radio. Folkrörelser

framfördes
utnyttja
möjligheterna
inte
att den särskilda rundradion

dock.
fick

En allmän
leda till

reservation

en minskad

var vidare

bevakning

av

bakgrund
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folkrörelserna

och organisationslivet
i den allmänna
behovet av ytterligare
utredning.
menade också att förslaget
Departementschefen

håll

rundradion.

Från många

underströks

var alltför

skissartat

for

att kunna

1966: 136 s. 130-131).
ligga till grund for ett ställningstagandemrop.
Han förklarade sig dock beredd att överväga frågan om fortsatt utredning

av förutsättningarna
och formerna
kommande
sändningsmöjligheterna.
for verksamheten
med

ningslöst,

2.1.4

RUT

for att
Frågan

de befintliga
utnyttja
om den institutionella

och

till-

ramen

borde enligt departementschefen
då bedömas förutsättden särskilda
rundradion
som en alternativ
möjlighet.

69 och Lokalradion

till 1969 års radioutredning
Frågan togs sedan upp på nytt i direktiven
(RUT
fick i uppdrag att överväga behovet av ökat program69). Utredningen
för bl. a. utbildningsändamål.
utrymme
skulle, enligt kommuDärigenom
nikationsministern,
radioutredning
grad beaktas.
nehavare
RUT
läggande
uttalandet

velat

de programbehov
av allmännyttigt
slag, som 1960 års
täcka med förslaget om en särskild rundradio,
i hög

Den speciella konstruktionen
i fråga om sändningsrättsinmenade han däremot att det inte fanns ytterligare skäl att överväga.
69 hänvisade i sitt betänkande (SOU 1973:8 s. 73-74) till de grundfor rundradioverksamheten
i landet. Man åberopade
principerna
i direktiven
som skäl för att diskutera
bara sådan samhällsin-

som gick att förena med ett radioföretags
ställning som oberoende
Diskussionen
ledde bl. a. fram till 1975 års riksdagsbeslut
om att

formation,
organ.
införa

lokalradio

spegla näringsliv,

i Sverige.

Lokalradions

uppgift

angavs

folkrörelser
utbildning,
1975:13 s. 75, KrU
1975:6).

arbetsmarknad,

vara att allsidigt
inom

och kulturliv

Lokalradion
skulle
sändningsområdet
(prop.
till debatt om kommunala
stimulera
och
frågor och ge partier, folkrörelser
enskilda möjlighet
att - inom ramen for principen
om redaktionell
själv- framföra
ständighet och integritet for programföretaget
synpunkter
på kommunala och andra samhälleliga
skulle också ge plats
frågor. Lokalradion
for sändningar
på minoritetsspråken.
RUT 69 föreslog också att stereosändningar
skulle införas i riksradions
kanaler. Man hade att välja mellan två tekniska system for stereosändningar,
dels det internationellt
använda pilottonsystemet,
dels det svenska FM/FMDet senare systemet gav som nämnts ovan (sid. OO) möjlighet
systemet.
att som alternativ till stereosändning
av ett program sända två skilda program
i mono över en sändare. Möjligheten
till stereosändning
tvårespektive
kunde användas växelvis.
programsändning
RUT 69 bedömde att behov av ytterligare
för ljudradiosändutrymme
inte
fanns
under
70-talet
varför
valet
mellan
de
två
tekniska
ningar
systemen
kunde baseras helt på behovet av stereosändningar.
anPilottonsystemets
vändning i andra länder samt det faktum att systemet redan fått visst fotfäste
kom härvid att bli avgörande för valet.
på den svenska mottagarmarknaden
- åtminstone
- de tekniska
Genom detta systemval eliminerades
tillsvidare
for en särskild ljudradio i den form 1960 års radioutredning
förutsättningarna
dvs. sändningar
som skulle täcka hela landet.

åsyftat,

SOU 1981:13

2.1.5

Närradions

om

Förslag

smâsändare

Det blev i stället

den år 1974 tillsatta radioutredningen
som från en annan
i sitt betänkande
“Radio och TV 1978-1985
(SOU 1977:19
utgångspunkt
Man ins. 245-249) på nytt tog upp frågan om den särskilda rundradion.
riktade sig nu på användning
av sändare med mycket låg effekt i medvetande
om att tillgängliga
frekvensresurser
inte räckte till för rikstäckande
sändarnät.
anförde som motiv de ideella, religiösa, fackliga och politiska
och allmänheten
behov av att nå både sina egna medlemmar
med lokala program om den egna verksamheten.
hade
Enligt utredningen
den allmänna
att
rundradion
begränsade möjligheter
främja gruppkommuUtredningen
folkrörelsernas

bl. a. genom kravet på opartiskhet.
förklarade
nikationen,
sig
Utredningen
till
och TV
inställd
en
för
särskild
positivt
vidgad etableringsrätt
ljudradio
och föreslog ytterligare utredning i kombination
med en försöksverksamhet.
Kortfattat

skisserades

verksamheten

på följande

sätt:

Rätten

till särskilda ljudradiosändningar med begränsad geografisk räckvidd bör ges
till ideella. religiösa, fackliga och politiska organisationer och folkrörelser. Sändningarna skall ingå som ett naturligt led i den ordinarie verksamheten. Tillstånd bör
kunna ges av regionala eller lokala koncessionsnämnder. Organisationerna bör kunna
sända från egna sändare. Förhandsgranskning får inte ske. Bestämmelser om rätt
till beriktigande och genmälen av osakliga uppgifter kan övervägas. Radiolagens krav
på opartiskhet äger inte tillämpning. Förbud mot att sända reklam skall gälla. De
särskilda TV-sändningarna
får bara ske över kabel.
skillnaden
med det tidigare förslaget - förutom
att
jämfört
och
och
därmed
de
utbildningsoffentliga
undervisningsområdet
organen
lämnats
utanför - var att verksamheten
endast föreslogs omfatta
lokala
Den

främsta

En annan

sändningar.

viktig

på programverksamhetens
Ett fåtal remissinstanser
under

en försöksverksamhet.

skillnad
form

var att det inte

ställdes

några krav

eller

sammansättning.
motsatte sig förslaget om ytterligare
Behovet av en särskild rundradio

utredning

ifrågasattes
dock av många, bl. a. llera av länsstyrelserna,
LO och Sveriges Lokalradio
och Sveriges Utbildningsradio.
Kritiken
sikte på följande
tog i huvudsak
fyra
l.

punkter:
Lokalradion

är väl lämpad att belysa folkrörelsernas
och organisationernas
och problem. l första hand borde därför lokalradion
få ökade
för att klara den uppgiften.

verksamhet
resurser

2. Verksamheten
ekonomiskt

kommer
att bli dyr. Det blir i första hand de stora och
starka organisationerna
som kommer att kunna utnyttja den

nya sändningsrätten.
3. Det finns risk för att reklam
i den

särskilda

och andra

rymme
4. På grund av det begränsade eterutrymmet
radion att bli en tätortsradio.

2.1.6

Riksdagsbeslut

om

kommersiella

intressen

kommer

den särskilda

får ut-

rundradion.

ljud-

närradioförsök

l propositionen
om radions och televisionens
fortsatta
1977/78:91
s. 219-227) föreslogs en försöksverksamhet

verksamhet
(prop.
med den särskilda

bakgrund

31

32

N ärradions

“

SOU 1981:13

bakgrund

i allt väsentligt

rundradion,
radion syftade

byggd

på utredningens
förslag. Den s. k. närtill att ge olika sammanslutningar

departementschefen
och skulle
yttrandemöjligheter
enligt

vidgade
hovet av Iokalradio.

Närradion

således inte komma

att minska

be-

med en liten tidning eller tidskrift.
Vidare anfördes att närradions
insatser
speciella kännetecken
frivilliga
- skulle komma att
och en enkel utrustning
Därtill
kostnaderna.
begränsa
jämfördes

kom att den ringa räckvidden
skulle minska lockelsen
att kommersiellt
närradion.
och kommande
utnyttja
Togs befintliga
sändningsmöjligheter
i anspråk skulle närradion
inte behöva bli någon tätortsradio.
för forsöksverksamheten
som
Riksdagen
accepterade de riktlinjer
I det
utskottsutlåtandet
(KrU
l977/78z24,
godkända

forerskr.

slagits.

betonades

l977l78z337)

dock att krav på kontroll av sakuppgifter,
på skydd
av felaktiga sakuppgifter
och på beriktigande
borde

för personlig integritet
ställas på de sändande sammanslutningarna.
Behovet av att radionämnden
var enligt utskottet
värt stort beakgranskade också närradioprogrammen
tande.

2.2

Allemansradio

2.2.1

och

riksradions

bandverkstad

Inledning

1969 års radioutredning

(RUT 69) föreslog i sitt betänkande
bl.
a. införande av lokalradio
i Sverige.
(SOU 1973:8)

veckling”
framhöll att lokalradion
skulle ge enskilda medborgare,
ökad möjlighet
att komma till tals och att lokalradion
både som informationsförmedlare

menskapen
verksamhet.
l samband

med att utredningens
försöksverksamhet

Radio att bedriva
stad, Jönköping
I propositionen

och

grupper
kunde

och genom

i ut-

“Radio

Utredningen
och intressen
förstärka

annan

förslag presenterades beslutade
med lokalradio från redaktioner

ge-

programSveriges
i Halm-

Luleå.

den kom(1975:13 s. 75) sägs att det från
är väsentligt
att lokalradions
verksamhet
synpunkt
till debatt. Partier,
ger ökade kunskaper om kommunala
frågor och stimulerar
folkrörelser
och enskilda bör därför i olika former ges möjlighet
attinom
munala

om lokalradio

demokratins

ramen

för principen
om redaktionell
för raoch integritet
självständighet
- framföra
sina
kommunala
och
andra
samdioforetaget
synpunkter
på
hälleliga
frågor.”
Att skapa en öppen och tillgänglig
radio var ett av de mål för verksamheten
som diskuterades
före starten 1977. Inom lokalpå lokalradiostationerna
radion

man
myntade
internationella

för det

Kommittén
radion

har valt

och dessutom

Uppland,

dels

då ordet

allemansradio

som

ett svenskt

access”.
begreppet “public
att översiktligt
redovisa allemansradio

närmare

riksradions

beskriva

bandverkstad.

dels allemansradioprojektet

inom

begrepp
lokali Gimo,
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2.2.2.1

Allemansradio

Allemansradio

inom

är inom

lokalradion

lokalradion

av lyssnarproducerade

begreppet för olika former
insatser varierar från att bedriva

det samlande
Stationens

program.
uppsökande
verksamhet,
programform
ge teknisk assistans och diskutera
till enbart teknisk assistans eller utlåning av teknik. Den kan också inskränka
sig till att enbart ta emot inspelade band.
Det första

interna

nades åt allemansradio.

lokalradion
hösten 1978 äggjordes en enkät som visade
och samtliga stationer utom

inom
programseminariet
Till detta seminarium

att 20 stationer

uppgav sig ha allemansradio,
en hade ambitionen
att utveckla
den. En allmän

uppfattning

var att det

kräver

speciella personalresurser.
har på flera
Lokalradiostationerna

håll

reserverat

särskild

tid

för

för-

Dessa sändningar är 15-45 minuter långa och återkommer
eningssändningar.
av föreningar
i länet
är ibland egenproducerade
regelbundet.
sändningarna
inom ramen för allemansradion,
ibland ett led i lokalradions
reguljära spegling av länets föreningsliv.
De följande exemplen är valda för att visa variationen
av allemansradio.

mellan

olika former

från Danmarks
Radio. Man
Radio Örebro övertog idén med bandverkstad
vid handledningen.
Till varje program utses en handledare
handfrån stationen,
som hjälper till med formen.
Denna journalistiska
faster stor vikt

och innebar att verksamheten
låg nere en period
ledning är arbetskrävande
Från hösten 1980 har den med hjälp av
p. g. a. bristande personalresurser.
dels
fått nytt liv i samarbete dels med en högstadieskola,
utvecklingspengar
med

kommunsändningar.
i skolorna i samarbete med UtRadio Blekinge har drivit allemansradio
lokala
Från
årsskiftet
1980/81 startar man en
bildningsradions
producent.
bandverkstad
varannan

med en halvtidstjänst.

Radio Skaraborg
Enskilda
ducera
insatser

Man räknar

med att sända ett program

vecka.

lyssnare

under rubriken Terört.
sänder varje vecka allemansradio
eller företrädare för olika organisationer
inbjuds att providare utan alltför stora
Efter tre år rullar verksamheten

program.
från stationens

får en instruktion

sida. Den intresserade

i hur man

sköter

och en genomgång
av programidén.
en bandspelare
Radio Trestad har från starten haft två varianter av lyssnarproducerade

allemansradio
program,
senare har nu alltmer

gjord

av dels enskilda
till

förmån

Den
föreningar.
av
enskilda.
gjorda

och dels

för program

avtagit
och
blev i alltför stor utsträckning
presentationsprogram,
Föreningsradion
Från
i ett program gjort av en enskild person blev intressantare.
innehållet
1981 inrättar stationen en halvtidstjänst
för att kunna bedriva uppsökande
verksamhet
bl. a. bland föreningar.
För att avdramatisera

radiomediet

startade

Radio

Norrbotten

under

1980

ett projekt i samarbete
med studieförbunden,

Avsikten
var att tillsammans
med Utbildningsradion.
skolor och organisationer
kurser i radiogenomföra
i hela länet.
produktion
kassetter - oftast innehållande
Många stationer tar emot hemproducerade
musik eller kulturhistoriska
Oftast
inslag.
gör stationen sedan en egen in-

spelning

eftersom

ljudkvaliteten

inte är tillräckligt

bra för radiosändning.

bakgrund

33

34

Närradions

SOU 1981:13

bakgrund

2.2.2.2

Allemansradion

i Gimo

har i avtalet med staten, som gäller till och med 30 juni
för förskola, ungdoms1986, åtagit sig att producera radio- och TV-program
och
och
att
olika
skola, högskola
vuxenskola,
tillgodose
utbildningsbehov
Utbildningsradion

intressen, och att därvid ta särskild hänsyn till olika grupper av handikappade
och till olika språkliga och etniska minoriteter.
Utbildningsradion
producerar,
förutom
radio- och TV-program,
även trycksaker.
För att utröna om en lokalt förankrad
radio skulle öka möjligheterna
för fler människor
att komma till tals och bidra till en bättre kommunikation
och kontakt
ett

försök

människor
med

Allemansradion

startade Utbildningsradion
i Gimo,
Uppland.
drivs i samarbete med Radio

emellan,

i oktober

1977

allemansradio
i Gimo

anges vara att ”ge de tysta en röst samt riva ner staketet
och amatörer”.
programmakare

Målet
Uppland.
mellan professionella

och Radio Uppland fördelade ansvaret för försöket så
Utbildningsradion
att Utbildningsradion
stod för försöksverksamhetens
produktionskostnader
000
medan
Radio Uppland sände programmen
och var ansvarig
(176
kr/år)
för att balans och saklighet
enligt radiolagen
upprätthölls.
med
mediatör,
Gimoprojektets
Birger Eriksson,
började verksamheten
och
att inbjuda
till studiecirklar
dit ortsbor med intresse for radioteknik
kunde komma. För detta ändamål anvilja att lära sig inspelningsmetodik
skaffades en villa i det centrala Gimo. I studiecirklarnas
ingick
“program”
även

att man skulle formulera
intervjuer
sig i ord, göra små reportage,
m. m. Kunskaperna
i radioproduktion
och vetskapen
om att de egenproatt återducerade programmen
kunde sändas fick flera studiecirkeldeltagare
komma

till

bandspelare.
45 minuters

allemansradion

med programförslag
och en önskan att få låna
Studiecirkelverksamheten
var omfattande
och resulterade i att

program sändes var fjortonde
dag.
för inköp av teknisk utrustning formulerades
Grundprincipen
så att om
tekniskt
icke professionella
människor
ningsradion

av Utbildskall

få en

och få använda bra
radio, så skall de få utbildning
För att däremot
bra program
med
billig utrustning.
göra tekniskt
fordras att man är proffs.”
amatörutrustning
ärlig
men

chans

Detta

att göra

innebar

att den tekniska

inte vara så avancerad

skulle
utrustningen
att den var svår att använda.

ha hög kvalitet,

men

Begagnad utrustning
för 17 000 kronor. Ut-

från Sveriges Radio som uppfyllde
kraven inköptes
för
bestod av ett par bärbara rullbandspelare,
en bandspelare
rustningen
och
tre
För
flera
mikrofoner
med
redigering
kassettbandspelare.
inspelning
använde

man en mixer

till vilken man hade fyra mikrofoner.
(ljudblandare)
kostar
vid
ca 60000 kronor.
utrustning
nyinköp
före
Endast
ett fåtal av de ca 150
program granskades
sändning.

Motsvarande
Alla

program som sändes första året föranledde repliker i följande program eller
att debatt av balansskäl
senare måste arrangeras.
På uppdrag av Utbildningsradion
våren 1979 en attitydungenomfördes
i Gimo (Utbildningsradions
dersökning om allemansradion
rapport nr 6/79).
Här framgår att man under perioden oktober 1977-januari
1979 producerade
148 program
med följande
mellan olika ämnesområden:
fördelning

SOU 1981:13
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Ämnesområden

Antal

Samhälle
Kultur
Musik

program

32
12
37
14
12
16
12
10
3

Handikapp
Invandrare
Personlig dokumentation
Information, presentation
Skola
Idrott
Summa

“

148

visade att allemansradion
i Gimo efter 20 månaders verkUndersökningen
samhet var känd för två tredjedelar av Östhammarsborna.
Av 834 tillfrågade
hade 557 hört talas om allemansradion,
medan 447 var lyssnare. Av lyssnarna
tekniska
kvalitet
varit ”bra”
eller ”ganska
ansåg 70 % att programmens
eller ”ganska dålig”. Programmens
innehåll
bra”, medan 5 96 svarat “dålig”
anser 67 % vara “bra”

eller “ganska bra” och 9 % “dåligt”
eller ”ganska
Till
en
beträffande
dåligt.
kompletterande
undersökning
programinnehållet
ur ett slumpmässigt
urval på 60 Gimobor
att avinbjöds elva intresserade
Denna undersökning
visade att de positiva atlyssna 19 olika program.
tityderna till programmen
övervägde. Frågan om de avlyssnade programmen
var bra eller dåliga, besvarades med ”bra”
57 gånger och ”dåligt”
endast
två gånger. 27 program fick omdömet
sakligt, nästan lika många, 21, betraktades som osakliga. På frågan om programmen
var engagerande
eller
inte, svarade

21 personer

att de berörts

av programmen

och 13 att de inte

berörts.
Över hälften

av dem som kände till allemansradion
uppgav att de lyssnade
en gång i månaden och över en tredjedel att de avlyssnat
5-10 alMest
välutbildade
och
socialt
aktiva
lemansradioprogram.
lyssnade
personer.
De lyssnare som avgett positiva omdömen
om allemansradion
upplevde
minst

som personliga och naturliga.
Att ”vanligt
folk” fick komma
programmen
till tals och att programmen
hade anknytning
till den egna orten eller kommunen var andra faktorer som bidragit till att de positiva attityderna
övervägde.
En av de personer som deltog i Gimoprojektet
har utbildats till handledare
och driver allemansradion
vidare. Den nya handledaren
är också ansvarig
for den fortsatta

studiecirkelverksamheten

som bedrivs

med material

från

Utbildningsradion.
har for avsikt att från Uppsala sprida
Utbildningsradion
till alla sina distriktsombud
och lokalredaktioner

allemansradio-

genom intern
har redan spritts till nya platser i Uppsala
län. Det är främst några folkhögskolor
och ett bibliotek som har visat intresse
för denna form av mediaverksamhet.
i Uppsala avser
Utbildningsradion
pedagogiken

kursverksamhet.

Allemansradion

att ta tillvara

de program

att samordna

sändningar

bakgrund

som produceras i dessa ”allemansverkstäder”
över lokalradion.

for
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Riksradions

2.2.3

bandverkstad

Riksradions

och utvecklingsprojekt
som forskningsav Sveunder första försöksperioden
av radio- och TVoch utveckling
for forskning
startade

1977. Den finansierades

hösten

under

bandverkstad

egen “fond”

riges Radios
medierna.

tillhör

Bandverkstaden

numera

administrativt

program över hela landet.
producerar
leds av ett arbetsutskott
Verksamheten

men

i Malmö.

riksradion

Folke

som består av projektledaren

band-

som tidigare

och av personer
genom
gjort radioprogram
Arbetsutskottet
går igenom de föreslagna programidéerna
riksradions
regler om bl. a. saklighet
Program som uppfyller

Schimanski

och

verkstaden.
manus.

och

kostnader
möjliga att producera till rimliga
opartiskhet
av
riksradions
än
-i genomsnitt
producenter
egna
lägre
program producerade
för produktion.
kan godkännas
och som bedöms

arbetar

Bandverkstaden
l.

sex kriterier:

efter

får inte strida mot de lagar och avtal som gäller för Sveriges
Programmet
Radios verksamhet.
av någon

person

att
bedömas vara möjligt
4. Programmet
skall av arbetsutskottet
i LRAB:s
eller riksradions
programutbud.
resurser.
med rimliga
5. Programmet
skall kunna genomföras

placera

bör i princip inte utföras
2. Program för bandverkstaden
medier.
till etablerade
som har tillgång
vara
skall
3. Programmets
radiomässig.
längd

än det “vanliga”
skall till sin karaktär vara något annorlunda
det bör gälla någon form
i lokalradion
och riksradion;
programutbudet
i dess programutbud.
eller något ämne som inte redan har tillgodosetts

6. Programmet

tilldelas

Idégivaren/manusförfattaren
gande för en kort utbildning
skall dessutom

en mediatör

som skall

stå till

förfo-

Mediatören
av bl. a. bandspelare.
svara på frågor och ge
hela produktionen,

i skötseln

fortlöpande

följa

råd.
Eftersom
man

program över hela landet utnyttjar
pruducerar
eller på lokalraregionkontor
på riksradions

bandverkstaden

de resurser

diostationerna.

som

finns

Programproducenten

Programmet
tillgång till kassettbandspelare.
och en erfaren
med mediatören
sammans
När

produktionen
stadens arbetsutskott
kunna

sändas

tresserad

är klar

skall

för slutgiltigt
måste
i riksradion,

av programmet.

Om

hela sin inspelningsperiod
tillredigeras av producenten

har under

ljudtekniker.

programbandet
godkännande.
bandverkstaden

programmet

inte

avlyssnas av bandverkskall
För att programmet
infå någon redaktion
kan

placeras,

förblir

det

osänt.
som vaersätts med ett arbetsstipendium,
producenter
100 och 400 kronor beroende på produktionens
omfattning.
allt
tid för sina produktioner,
använder mycket varierande

Bandverkstadens
rierar

mellan

Producenterna

från två dagar till sex månader. När programmet
ett arvode vars storlek är beroende

sänts erhåller

producenten

av programmets
längd.
men fullgör arbetet som
Mediatörerna
är oftast anställda på riksradion,
1 000
för en handledare är för närvarande
handledare på sin fritid. Arvodet
för ett bandverkkronor per program. Den rörliga genomsnittskostnaden

dessutom

Närradions
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med genomsnittligen
vilken kan jämföras
kronor,
värld.
av typen Vetandets
riksradioprogram
Hälften av pro30 minuter.
är i genomsnitt
Bandverkstadsprogrammen

stadsprogram
3000 kronor

grammen
Under
program

är 1600

för ett

produceras

i bandverkstadens

1977-januari
perioden oktober
vid bandverkstaden.

egna lokaler.
1980 har det producerats

ca 100

bakgrund
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3

i några

Utvecklingen

3.1

andra

länder

Inledning

med
med närradio har beröringspunkter
Kanada och USA men
i några andra länder. 1 framförallt
också i några andra stater har enskilda och organisationer
på olika sätt möjhaft eller
På några håll där föreningslivet
lighet att få egen sändningsrätt.
har möjlighet
att medverka i etern har detta skett på villkor som nationella
Den svenska

forsöksverksamheten

radioförhållanden

ansvar, men det finns också
uppställt och under deras juridiska
kan
sända
att
enskilda
radioprogram
på friare
exempel på
sammanslutningar
access”
är begreppen ”public
villkor.
I den internationella
mediedebatten
radioforetag

och ”community
radio
vedertagna. “Public access” står for att allmänheten
radio” behar tillgång till mediet, individuellt
eller gruppvis. Community
av enskilda eller
tillkommit
tecknar att programverksamheten
på initiativ
i det lokala samhället
och produceras
grupperingar
sändare i detta område till låga kostnader.

och sänds

över

egen

i några länder som
av radiosituationen
I det Följande ges en översikt
kan vara av intresse för Sverige och några exempel på olika radiostationer.
har själv företagit studieresor till England, Holland och
Närradiokommittén
Italien.

3.2

Kanada

Den

är The Camyndigheten
på telekommunikationsområdet
Television
and Telecommunication
Commission
(CRTC).
utarbetar förslag till riktlinjer
för landets telekommunikationspolitik

ansvariga
nadian Radio,

CRTC

och är dessutom
erna. När CRTC
annonserar

vad gäller de olika mediansvarig for tillståndsgivningen
får en ansökan om sändningstillstånd
för en lokal sändare

man

i de lokala tidningarna
och frågar om det finns fler som
av att starta sändare på orten. Eftersom tillståndsinnehavaren
försäkra att programverksamheten
skall verka bl. a. for ortens ut-

är intresserade
måste
veckling

och ett balanserat

av de ansvariga
beslut.
myndighetens
hearing

För de nationella
(CBC)

lokalt

utbud

för den tänkta

anordnas

ett offentligt
Därefter

nya sändaren.

möte

med

meddelas

svarar Canadian Broadcasting Corporation
sändningarna
med i huvudsak
CBC har även slavsändare som
statlig finansiering.

40
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i nâgra

andra

länder
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återutsänder

de nationella
över mindre sändningsområden.
sändningarna
har parlamentets
uppdrag att sända balanserade program med information och underhållning
på ett sådant sätt att alla regioner och befolkfår ett utbyte av radion. Eftersom
Kanada är vidsträckt
har
ningsgrupper

CBC

det särskilt

i glesbygderna
varit svårt för CBC att uppfylla
har därför sett det som naturligt att även lokala radioföreningar
att utnyttja
slavsändarna.
skall vara sammansatt
Föreningen
presenterar ortens föreningsliv.
vara att svara för den lokala

Ett av föreningens

syften

kraven.

.Vlan

får möjlighet
så att den re-

skall uttryckligen

programverksamheten.
1979 fanns i Kanada 22 “community
radios
som utnyttjar
CBC:s lokala
slavsändare och 46 som har egna sändare. Sändarna har varierande
effekt.
17 sändare

är på 3718

är på 0,6 watt, 10 sändare
watt och 4800 watt.

har 20-40

watt och de två starkaste

CR TC -tillsrând
CRTC

kan ge sändningstillstånd
till enskilda
personer och grupper i bolagsform eller i registrerad förening. För att kunna bedöma hur kontinuiteten
skall upprätthållas
vill CRTC veta hur verksamheten
skall finansieras. Eftersom
ställer
hållet.

är tillåten
sponsorverksamhet
medel till en radioförenings

vill man försäkra sig om att de som
inte påverkar programinneförfogande
om sändningstillstånd
skall radioföreningen
ange vem som
för verksamheten,
såndarens placering och hur många

I ansökan

skall

bli-ansvarig
människor
som bor i området, hur verksamheten
villkor
är knutna till finansieringen.
Den
några
också ange vilken
på CRTC-tillstånd:

Radio

Centre-

inriktning

Ville,

programverksamheten

Saint-Louis,

Montreal,

skall finansieras

och om

sökande

skall
föreningen
skall ha. Några exempel

CINQ-FM

Radiostationen

är en ideell förening för de närboende.
36 watts sändare som når ca 125 000 människor.
Syftet
som i vanliga fall inte kommer
till tals i andra
och stadsdelens sociala status. Programverksamheten

Föreningen
äger en
är att svaga grupper
medier skall förbättra sin

formas utifrån en prinoch ett balanserat lokalt utbud. Minoriteternas
behov
cip om opartiskhet
skall värdesättas på samma sätt som majoriteternas.
Radio Centre-Ville
sänder program på franska (57 %), på engelska, grekiska, portugisiska
och spanska (vardera 10 %) samt kantonkinesiska
är varje
(3 %). Sändningstiderna
med förlängning
dag 8.00-22.30
av kommunala
består
grammen

på lördagar och söndagar till 24.00. Prokulturnyheter, sport, trafikinformation,
och
olika
av
musik.
Man
har
dessutom
med
program
slag
specialprogram
från
till
information
och
kommennyheter
fackföreningarna,
handikappade
terande program om socialpolitik.
För verksamheten

finns sju heltidsanställda
och ca 100 frivilliga
och obeRadiostationen
har en budget på ca 540000
programmedarbetare.
svenska kronor,
varav lönekostnader
är ca 290000 svenska kronor.
Intalda

komsterna

till

instanser,

olika

verksamheten
fonder,

kommer

donationer

och

från

både kommunala

medlemsavgifter.

och statliga
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Kitchener-

CK WR-FM

Ontario

Waterloo,

är en ideell förening på samma
1974. Effekten

Inc. som är tillståndsinnehavare

World

Wired

i nâgra

Utvecklingen

sätt som Radio

Man

Centre-Ville.

startade

verksamheten

Wired World
på sändaren är 202 watt och den når ca 275 000 människor.
med lokala nyheter/ini regionen en radiostation
vill erbjuda invånarna
Man sänder på nio språk med 75 % engelska
och underhållning.
formation
araturkiska,
serbokroatiska,
och resterande på spanska, tyska, rumänska,
franska och hindi. Man sänder 53 timmar
per vecka måndag till
Lördagar
lördagar 9.00-24.00 och söndagar 900-2200.
fredag 19.00-24.00,
sänds en stor del religiösa program. Stationen sköts av ca 50 frivilligarbetare.
donationer
och sändningsStationens kostnader täcks av medlemsavgifter,
biska,

for sända

avgifter

British

Vancouver,
Vancouver

meddelanden/tillkännagivanden.

C0-operative
på 1 150000

befolkning

radio-stationerna

munity

CFRO-FM

Columbia,

har en sändare

Radio
invånare.

på 3 717 watt som når en
har liksom de flesta com-

Kooperativet
Man vill
som välgörande
organisation.
for och med
av olika slag göra radioprogram

status

genom existerande föreningar
dem som inte kommer till tals i andra media.
och
medarbetare
150 frivilliga
Den som vill kan bli medarbetare
av

sköts
Programverksamheten
lyssnare som bildar olika redaktioner.
som de som arbetat
på samma villkor

styrelse består av representanter
på stationen en längre tid. Medarbetarnas
och möts en gång per vecka for att diskutera
från redaktionen
programmet
finns
medarbetarna
Förutom
de frivilliga
med en koordinator.
tillsammans
två heltidsanställda

också

och en halvtidsanställd.

personer är anär på 324 000 svenska
(45 sv kr/år) och fri-

Dessa

för planering och teknik. Den årliga budgeten
och inkomsterna
utgörs av medlemsavgifter
man
i vilket
Man ger även ut ett programblad
medel.
insamlade
villigt
är
17.30-24.00,
lördagar
vardagar
Sändningstiden
säljer annonsutrymmen.
54,5 tim9.00-24.00 och söndagar 10.00-11.00 och 13.00-24.00, tillsammans

svariga
kronor,

mar

per vecka.

CBC -sändare
skall bli inkopplad
på en sändare ägd av CBC måste
komma överens med CBC om hur sändaren
radioforeningen
I denna överenskommelse
erbjuder CBC sig att så långt
utnyttjas.

För

att en studio

den

lokala

skall

av personal och frivilligarbetare.
man har resurser hjälpa till med utbildning
som är speciellt framtagen
Man kan också leverera en enkel studioutrustning
tar på sig ansvaret
De lokala radioforeningarna
for lokala radiostationer.
for ett balanserat

utbud,

som är uppställda inom
finansiera verksamheten,

vilket innebär att man följer samma programregler
CBS. Man skall dessutom redovisa hur man tänkt
hur verksamheten

är organiserad,

styrelsesam

man-

m. m.
sättningen
nordvästterritorierna
För de grupper som sänder i de extremt glesbefolkade
De lokala radioformed programservice.
en avdelning
har CBC inrättat
i Ottawa, central
emot
tar
via
satellit
producerat
nyhetsmaterial
eningarna

andra

länder

41
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nordservice.

kan sedan

Programmaterialet

användas

efter

den

lokala

önskemål.
föreningens
Den första relästation som togs i bruk for lokal programverksamhet
var
Rankin Inlet startade sin verksamhet
Rankin Inler i nordväst.
i maj 1973
med en 40 watts AM-sändare
med en ungefärlig
räckvidd på 4 mil. Sändningarna
tre olika
Denna

kan tas emot av ca l 200 människor
som får lokala program vid
under dagen med en total sändningstid
tidpunkter
på 4 timmar.
station har en anställd hallåman och några frivilligarbetare.
De åtta

forsta månaderna

fanns en handledare

som undervisade

göra de forsta programmen.
I Sandy Lake. Ontario (l 750 inv) startade

Kitiwin

och hjälpte

till att

Communication

As-

sociation

1977 sändningar över en CBC-sändare
(100 watt). Denna förening
sänder fem timmar per dag och har fyra heltidsanställda
medarbetare samt
75 frivilliga.

På vardagar sänds nyheter, kommunala
meddelanden,
reporom skolor, sjukvård
med mera. På söndagar sänds
tage, specialprogram
av kyrkliga
för
program producerade
grupper. När sändaren inte utnyttjas
lokala sändningar
sänds CBC:s nationella
program.

3.3

USA

Amerikansk
1941 beslutade

radio har från början i huvudsak varit kommersiell.
Men redan
den federala myndigheten
att 5 FM-frekvenser
skulle avsättas

for ickekommersiella

och
utbildningsinstitutioner,
1979 fanns det totalt 8 440 radiostationer,

frekvenser.
mersiella

radiostationer

1945 avsattes

totalt

20

varav 4 548 var kom-

som sände på mellanvåg (AM) och 3 114 som sände
stationerna
uppgick till 993. alla på
som även äger en
ägs av radiobolag

De ickekommersiella
på FM-bandet.
FM-bandet.
Många av FM-sändarna
Från

AM-sändare.

början användes

diobolagens
program
att återutsända
mer
En amerikansk

FM-sändarna

for att återutsända

från AM-sändarna,
men numera
än 50 % AM-program.

radiostation

är alltid

licenserad

ra-

är det inte önskvärt

for en viss ort. Dess sän-

och räckvidd

är noga beräknad for att täcka detta samhälle med
landsbygd. När en ny sändare installeras måste denna sta-

dareffekt

omkringliggande
tion tillse att de sändare

som

finns

i närheten

inte

störs.

att äga
person eller organisation
av samma slag på en viss ort eller fler än sju i hela
landet. Det har dock varit möjligt
för olika radiostationer
att gå samman
i så kallade networks, som centralt har nyhetsbevakning
och programservice
Det

är inte

for en och samma

möjligt
fler än en radiostation

som

sedan erbjuds
Den amerikanska

Commission

FCC.

kommunikationer

medlemmarna.
mediasituationen

övervakas

av Federal Communications

FCC är bland
på kabel,

annat tillståndsmyndighet
med ansvar for
radio och TV. FCC övervakar
även att till-

ståndsinnehavarna

kan ges till olika
följer gällande lagar. Sändningstillstånd
antalet radiokanaler
är begränsat och dessa
juridiska
personer. Eftersom
är en del av det allmänna
anser man att det är viktigt
att tillståndsinnehavaren

känner

Hälften
på 10 watt.

ansvar

for det allmänna

av de ickekommersiella

och

stationerna

publiken.
hade sändare

75 % eller 750 st. av dessa FM-stationer

.
_

.
med en effekt

som också kallas ”edu-

n
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Utvecklingen

cational

FM-stations,

versitet,

ungefár

i några

av colleges och uni5 % (50 st.) tillhör
skolstyrelser,
och resterande licenser (50 st.) är tilldelade
innehas

utbildningsstationer,
15 % (150 st.) av lokala

kristna

utbildningsorganisationer
bl. a. lokala Föreningar (Community

radiostationerna

De ickekommersiella

Corporations).
har delat

upp

sig i olika

intres-

seorganisationer:
National Public Radio
NPR

(NPR) organiserar de större utbildningsstationerna.
i 48 stater under år 1979, 49
for 217 medlemsstationer

producerade

per vecka. Dessa program kunde helt gratis användas av
programtimmar
stationer
kunde mot avgift
medlemsstationerna.
Övriga ickekommersiella
använda
ta emot

att
NPR har dessutom
möjlighet
for att sedan distribuera
dessa till

i sina sändningar.
programmen
program från enskilda stationer
medlemmar.

samtliga
The Intercollegiate

for
Broadcasting
System (IBS) är en sammanslutning
sina
och
universitet.
IBS
av
schools
erbjuder
ägda
colleges, high
och dessutom
medlemmar
och teknisk rådgivning
programdistrijuridisk
bution.
stationer

National Federation of Community Broadcaster UVF CB) är en sammanslutolika lokala föreningar.
tillhörande
FM-stationer
ning för ickekommersiella
bl. a. färdiginspelade
NFCB erbjuder sina ca 50 medlemmar
program av
olika
dio”,

kallas community radio, “foreningsramed starkt intresse for

slag. NFCB:s medlemsstationer
och drivs av ickekommersiella

det lokala

samhället

dramatisera

organisationer

Man
och den sociala utvecklingen.
och använder därför ett informellt

arbetar

ningar. De flesta som arbetar på dessa stationer
ofta inte möjlighet
att komma till tals i andra massmediekanaler.
medlemsstationer

verkar

for att av-

språk i sina sändär frivilligarbetare
och har

radiomediet

under

skilda

förhållanden.

De minsta

NFCB:s
stationerna

har en budget som är mindre än 75 000 dollar, fem eller färre heltidsanställda
teknisk utrustning
som ofta är begagnad. Mellangruppen
och en minimal
och
har en budget på 75 000-250000
dollar, sex till tolv heltidsanställda
en teknisk
De största

av god kvalitet.
utrustning
stationerna
har 150 000-500

dard

000 dollar i sin budget och 12-25
är ibland av mycket hög stanutrustningen
studios så att man kan producera olika program

Den tekniska

heltidsanställda.
och man

har flera

samtidigt.

3.4

Australien

har fyra olika kategorier
radiostationer.
Det statliga Australian
lokala
Commission
lokala
kommersiella
(ABC),
radioforetag,
Broadcasting
radio
eller
under
ickekommersiella
benämningen
”public
radioforetag
Australien

radio” och sedan 1975 också en särskild organisation,
Special
Broadcasting Service (SBS), som producerar program med och for invandrare.
som skall organisera
SBS är en statslinansierad
programorganisation
har inga långtidsanställda
av invandrargrupper.
produktioner
Organisationen
”community

utan programarbetarna
producenter,
har dessa medarbetare
en så kallad
for ett visst

språk.

Den

australiska

tecknar

ettårskontrakt.

Till sin hjälp
som är kontraktsanställd

koordinator
regeringen

vill

att “radion

for invand-

andra

länder
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från
skall expandera,
rarspråk”
till alla invandrarrika
Melbourne

de två
orter,

nuvarande
under

sändarna

en treårsperiod.

i Sidnc)
Utveckl

av SBS:s service

och
ngen
JVSCI

skall inte bara gälla de egna sändarna, utan man
också erbjuda program till bland andra olika “public
stations”.
SBS kan
också tänka sig att starta egna studios som sköts av lokala koordinztorer

for att stödja communitystationer
med invandrarprogram.
I en statlig utredning,
Green Inquiry,
från 1976 fastslogs att den lokala
i allmänhetens
del av
radioutvecklingen
tjänst skulle vara en integrerad
en objektiv radio. Dessutom finns det ett uttalat behov av olika radiostaiioner
att individer

och grupper får komma till tals. De flesta ”public
uniär knutna till den högre utbildningen.
broadcasting-organisationerna
institutioner.
versitet och andra liknande
som tillåter

Ett

exempel

på en australisk

Radio

Community

”community

Federation

3CR

radio“-station:

Melbourne

3CR började sända 1976 över en sändare med en räckvidd
på l0 kilometer.
Stationen ägs av ett kooperativ som är emot mediamonopolet
och vill gynna
australisk kultur. Organisationer
som vill medverka under denna målsättning
kan bli medlemmar

för 50 kronor.

1976 var 82 organisationer
medlemmar
i representantskapet.
organisationens
högsta beslutande organ. Enskilda
och grupper kan också bli medlemmar
i en supsom utser tre personer till representantskapet.
porterklubb
Representantoch har därmed

en röst

råd som fungerar
som löpande programskapet väljer ett administrativt
kommitté.
Olika grupper ansvarar lör olika programpunkter,
bl. a. nyheter,
teknik

musik,

och information.

3.5

Norge

Vid

universitetsñlialen

i Volda

mellan Bergen och Ålesund
ägde ett när1973 och 1977. Studenterna
vid medialinjen
sände
under en kort tid varje år - tre veckor första året, därefter något kortare
- över en
med
perioder
egen sändare som hade 10 watts effekt. Avsikten
försöket var att ge studenterna
som
praktisk erfarenhet av radioproduktion
ett led i medialinjens
Man siktade också till att öka stuundervisning.
radioforsök

denternas

rum

mellan

att förstå mottagargruppernas

problem och till att bedriva
bestod av lokal information
Programmen
i samhällsfrågor.
ansvaret for sändningarna
Detjuridiska
låg hos den norska
som
dock
studenterna
och
deras
lärare
en
frihet
vidsträckt
riksradion,
gav
viss

förmåga

forskning

kring

projektet.

att utforma

programinnehållet.
universitetsñlialen
tillsammans.

bekostades

sändningarna
Från medialinjens

av riksradion

och

sida var man angelägen
som ett led i den decentraliseringssändningarna
kallades omNorge de aktuella åren. Sändningarna
och “naerkringkasting“.

att få till stånd de lokala
debatt

som gick över
“naerradio”

växlande
Målet
dagligen
Ansökan

för sändningarna
var att göra program om och for människor
som
var beroende av varandra på ett eller flera sätt i lokalsamhället.
om rätt att fortsätta

sändningarna

gjordes

och beviljades

for ett

Q

i

i nâgra

Utvecklingen
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och lokalpoav lokalbefolkningen
uppskattades
skäl.
i Volda avbröts efter sex år av principiella
då
Regeringen ansåg sig inte kunna fortsätta att bevilja sändningstillstånd,
av
landet.
för andra delar
detta skulle kunna bli prejudicerande
startade år 1978 har ett betydande
Sedan det svenska närradioförsöket
år i taget. sändningarna
Närradioveckorna
litiker.

intresse

för närradiokommitténs

visats

har stortingets

Bland andra
politiker.
för en hearing.
närradiokommittén
Norge

3.6

tagits

upp

av kristelig

arbete

från norska

massmedia

och

besökt

kirke-

og undervisningsutvalg
har frågan om närradio
I stortinget
och
høyre.
folkeparti

i

Danmark

Efter en lång debatt
fick Bandverkstaden
i Svendborg.
låter grupper

inom

Danmarks

möjlighet

Bandverkstaden

Radio om etermedias

att genomföra
är en redaktion

ett
inom

försök

demokratisering
med “närradio”

Danmarks

Radio

som

pågick
göra sina egna program. Förberedelserna
sammanav Bandverkstadens
och projekterades
tillfälligt
bestående av tolv medarbetare.
satta projektgrupp
“Närradioförsöket”
Svendborg Radio pågick 8_14 oktober 1977 med sändoch enskilda

i ca tre månader

Sändaren skulle täcka ett mindre,
måndag till fredag 16.00-18.00.
i
en
social, politisk och kulturell
ekonomisk,
område
gemensam
geografiskt
skulle få producera
lokala
och
kommunen.
föreningar
enhet.
Medborgare
och fick
handledare
erfarna
av
under
innehåll
lokalt
med
ledning
program
med
komma
programförslag.
själva
för ett lyckat försök var att de mänGruppen ansåg att en förutsättning
skulle få all tänkbar teknisk
niskor som deltog med bland annat programidéer
ningar

skulle
menade man att programmet
och programmässig
hjälp. Dessutom
avancerad
att
en
ha en mycket hög teknisk standard. Samtidigt insåg gruppen
Man valde därför kvalitetsskulle kunna verka “avhållande“.
utrustning
med så få finesser som möjligt. För försöket
utrustning
professionell
skall
med tillägget att “sändningarna
Radios
Danmarks
programregler
gällde
av lokala ämnen och prooch allsidig behandling
\omfatta
en informativ
fördelade på kultur,
musik,
sport
blem”.
Man fick in 68 programförslag
mässigt

18 %. Man sände under för18 % och arbetsmarknad
64 96, lokalpolitik
varav programförslagen
20 timmar,
söksveckan
gav upphov till 16 timmar
och 18 % arbetsmarknad).
m. m., 29 % lokalpolitik
(53 % kultur
som fungerade
var ambitiöst
upplagt med många specialister
Projektet
som helhet använde
För projektet
för lokalbefolkningen.
som handledare
och slutrapportering.
Rapman drygt fyra månader exklusive
avveckling
inte
“nwrradio”
av
enligt försöksmodellen
porten säger att en utbyggnad
med
försök
liknande
fler
har
längre
man
först
är möjlig utan att
genomfört
till exempel ett halvt år. Man menar också att nya försök måste
varaktighet,
informationsbehov
förväntningarna,
följas av forskare som kan utvärdera
och innehållet

samt
i programmen,
under försöket.

undersöka

om lokalbefolkningens

at-

forändrats

tityder
Danska

att en förföreslog i början av år 1981 folketinget
regeringen
fristående från Danmarks
radio,
med närradio och när-TV,
söksverksamhet
skulle

inledas.

andra

länder

45
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England

Radio

i England

casting

var fram

till

1954 liktydigt
med BBC. När British Broad1922 var det med lokala stationer . Bir-

BBC, startade

Corporation,

Manchester
och Newcastle.
1924 hade BBC vuxit till 20 lokala
mingham,
radiostationer
som täckte ett begränsat område. Stora delar av England kunde
fortfarande
inte nås av radiosändningar.
I december
ensamt

1966 gav den engelska regeringen
BBC tillstånd
att starta
I regeringsdirektiven
radiostationer.
slogs det fast att BBC inte
skulle stå for kostnaderna
för dessa lokala radiostationer.
De kom-

muner

som önskade

nio lokala

en lokal

radio,

skulle

också vara med och betala for

denna.
Nio områden

i en forsta forsöksomgång.
1 november 1967 startade
BBC Radio Leicester.
I slutet av

utvaldes

den forsta

engelska lokalradiostationen,
1969 var den tvååriga forsöksverksamheten

avslutad. Åtta orter hade fullföljt
BBC gavs tillstånd
försöket, och dessa lokalradiostationer
permanentades.
att starta ytterligare
12 lokala radiostationer.
1970 gav regeringen klartecken
till kommersiell
lokalradio.
Denna skulle
vara ett alternativ

till

har ett gemensamt
lokala radiostationer
Den dåvarande

De kommersiella

radio-

och TV-stationerna

IBA. De
organ, Independent
Broadcasting
Authority,
som ingår i IBA kallas Independent
Local Radio, ILR.
konservativa
regeringen var beredd att ge IBA tillstånd

att starta 60 lokala
det beslutet.

BBC.

radiostationer.

Sex kommersiella

1974 upphävde den nya labourregeringen
radiostationer
hade dock redan startat och

dessa gavs tillstånd
att fortsätta sin verksamhet.
På grundval av en ny utredning fattade den engelska regeringen sommaren
1978 ett beslut att bygga ut den lokala radioverksamheten
så att den skulle
nå så många som möjligt
så snart som möjligt.
l slutet

av oktober

radioverksamheten
I Storbritannien
BBC eller

IBA.

43 kommer

1978 fattade

inrikesministern

beslut om att den lokala

får byggas ut med 18 nya lokala radiostationer.
fanns hösten 1980 39 lokala radiostationer
som tillhör
En utbyggnad
till totalt 43 är nära förestående.
att ha 21 och IBA 22.

Av dessa

BBC

BBC:s lokala

täcker drygt 70 procent av befolkningen.
Stabåde på FM-bandet
och på mellanvåg.
BBC:s lokalradio
har programmässigt
stora likheter
med den svenska lokalradion.
tionerna

radiostationer

3

sänder

De kommersiella
som det korrekta
ILR-stationernas
görande
grammen,

skillnaden
vilket

eller Independent
Local Radio
lokalradiostationerna,
namnet är, sänder också på både FM-bandet
och mellanvåg.
till innehållet.
Den avprogram liknar BBC:s lokalradio
är att det förekommer
är naturligt

gramverksamheten.
Vid sidan av de lokala

eftersom

kommersiell

det är annonsörerna

i proannonsering
som betalar pro-

BBC-

och lBA-stationerna
finns det knappt ett
som sänder program distribuerade
via kabel.
Dessa lokala kabelradiostationer
har bildat en sammanslutning
på riksplanet
som heter The Association
of Community
Stations, ACBS.
Broadcasting
tiotal

små lokala radiostationer

Dessa

organisationer har dessutom

och enskilda,
broadcasting”.

som är särskilt

en del medlemmar,
både organimtioner
i frågor som rör ”neighbourhood

engagerade

“

SOU 1981:13
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De lokala
bor eller

inom

arbetar

lyder direkt

i nâgra andra
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under

ägs och kontrolleras

stationernas

av människor

som

Radiostationerna

“sändnings0mråde“.

som också ger sändningstillstånd.
inrikesdepartementet,
lör lokala kabelradiostationer
gavs av labourregeringen

Sändningstillstånd
1976. Beslutet preciserar också några generella villkor för erhållande av tillstånd: enbart en liten del av sändningarna
får innehålla kommersiellt
inspelad
innehåll måste vara ”acceptable”.
musik, programmens
Sponsrade program
tillåts ej, men något förbud mot annonser i radion finns inte. sändningarna
måste

planeras

i nära samarbete

Community
radiomodellen

med

är det närmaste

radio

de lokala
man

myndigheterna.
kan komma den svenska

när-

i England.
radio finns

Telford,
Birmingham,
Community
på nio platser, nämligen
och tre i London.
NärradioMilton
Basildon,
Swindon,
Aycliffe
Keynes,
i Milton Keynes
kommittén
har besökt två av dessa, nämligen Radio CMRK
WSM Community
Radio i Telford.
För att ge en beskrivning
av hur community
har vi valt att beskriva
Radio WSM i Telford.

och

WSM

Radio,

Community

radio

i England

fungerar

Telford

Radio är en kabelradlostation
som startade tre år efter
WSM Community
i Telford
det att en grupp människor
började arbetet med att få till stånd
verksamheten.
som har uppförts av frivilliga
Radiostationen,
i Woodside-distriktet
i Telford.

krafter,

är belägen

i ett

radhus

på 12 personer, som valts av dem som
program. Styrelsen väljs lör ett år i taget. Föreningen
Radio Limited
har stadgar som utformats
så att lör-

WSM

leds av en lokal

styrelse

kan ta emot stationens
WSM

Community
vilket är en förutsättning
för att erhålla
lyder under aktiebolagslagen,
TillDet innebär också att föreningen är ”inregistrerad”.
sändningstillstånd.
fälligt sammansatta
grupper kan inte erhålla sändningstillstånd.
eningen

arbetar med en årsbudget på 30 000 E, 20 000 S
och 600 i från den
Development
Corporation
kommunala
”konstnämnden”.
Resterande medel får man ihop genom lokala
och försäljning
av tjänster. Stationen har 2,5 ârsanställda personer.
aktiviteter
Radiostationen

erhåller

man

från

i Telford
Telford

En stor del av arbetet utförs av frivilligarbetare.
30 och 60 personer deltar i programproduktionen.
WSM

gör det för att de är intresserade
nikationen
vid liv.

Lokalt

uppger man att mellan
Alla som arbetar på Radio

Totalt

av att hålla

den

lokala

kommu-

medinfytande

Det är inte bara kabelradiostationerna
och IBA:s

som har lokala styrelser. Också BBC:s
till sig styrelser om än av mera

har knutit

lokalradiostationer

karaktär. Ordförandena
i dessa lokala styrelser har dock en forrådgivande
mellt sett stark ställning.
De ingår i BBC:s fall i något som kallas “BBC
Board of Governors,
som är ett rådgivande
organ till BBC på riksplanet.
De kommersiella
lokalradiostationerna
har också lokala rådgivande organ.
Formellt
de ett

har dessa att komma
inflytande

över

den

förslag till IBA, men
stationens
verksamhet.

med

lokala

i realiteten

har

länder
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Irland

Radio Telefis Eireann, RTE, har monopol
på sändning av radio och TVprogram och kan jämföras med Sveriges Radio. RTE är liksom det mesta
till Dublin.
Eftersom
på lrland centraliserat
övriga delar av landet också
önskade

inredde RTE för ändamålet en buss till en
tillgång till etermedia,
med inspelningsutrustning
och sändare. Denna mobila studiosändare
har sedan 1975 regelbundet
mellan olika orter för sändning
i enflyttats
eller tvåveckorsperioder.
studio

En ansvarig mediatör kommer till orten ungefär fjorton dagar före sändEtt offentligt
möte utlyses, där man väljer en styrelse/proningsstarten.
gramråd som får till uppgift att leda verksamheten,
godkänna
programoch sammanställa
förslag, fördela sändningstid
programtablån/
schemat för en sändningstid
på 4-5 timmar
per dag.
Denna typ av sändningar
har varit framgångsrik,
varför RTE
framställde

önskemål

till

om att få etablera

studio

sändningsvåren

1980

och sändare

regeringen
i nio regioner. lnom varje region skall en mediatör vara ansvarig utgivare.
På samma sätt som för den mobila studion utses en lokal styrelse. l orter
och samhällen

kring sändaren skall det finnas inspelningsutrustning
till exempel genom biblioteken.
Det skall också finnas möjlighet
från dessa lokaler.

3.9

att låna,
att sända

Holland

Genom

det 1966 inrättade kulturministeriet
och den radiolag som antogs
1967 öppnades i Holland nya vägar för en decentralisering
av massmedia.
Etermediestrukturen
har sedan länge varit starkt splittrad som en följd av
de religiösa och politiska
förhållandena
i landet. För närvarande
har åtta
som samtidigt är fristående radioföretag
rikstäckande
programorganisationer
På regionplanet
sänder fyra stationer permanent.
Vid sidan av
sändningar.
dessa pågår sedan 1976 statligt finansierade
försök med regionalradio
i två
Radio Amsterdam
och SROB Brabant i Eindhoven.
1974
projekt: STAD
inleddes

försök

med lokalradio

och TV via kabel i sex kommuner:

Dronten,

och Deventer.
Melick-Herkenbosch,
Goirle, Zoetermeer,
Bijlmermeer
För STAD- och Brabantfdrsöken
har förlängd finansiering
fram
medgivits
till januari 1981. De arbetar oberoende av NOS, den stiftelse som samordnar
riks- och regionalsändningarna.
Båda stationerna är icke-kommersiella
med
en sändningskapacitet
21
timmar
vecka
vardera.
tillkom
som
på
per
STAD,
i svallvågorna
av 60-talets proteströrelser,
syftar till att förbättra kommunikationen
mellan beslutsfattare
och invånare i Amsterdam.
Man vill fungera
som en alternativ
och eftersatta
burguniversitetet

informationskanal

med

särskilt

grupper. En lyssnarundersökning
visar att under perioden augusti

för lågutbildade
som genomförts
vid Til1976 - oktober 1977 antalet

Q

ansvar

var på
regelbundna
lyssnare steg från 10 % till 16 %. Vidare att STAD
Under samma period steg andelen lågväg att nå sin speciella målgrupp.
utbildade
lyssnare från 6 % till 12 %. Näst efter dagspressen anses STAD
av sina lyssnare vara den bästa lokala informationskällan.

i
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SROB

Brabant

Helmond

i nâgra andra
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täcker

som centra

till de rikstäckande

ett jordbruksdistrikt
(600 000 inv). Man

stationerna.

med städerna

Eindhoven

och

anser sig som ett komplement
En stark ambition
har varit att hos lyssnarna

Förutom
sin
med den regionala
stationen.
skapa en samhörighetskänsla
har SROB Brabant ett 50-tal ambulerande
fasta redaktion
korrespondenter
ned till minsta by
vilket gör att hela provinsen
på frilansbasis,
kan direktbevakas.
Vidare rekryteras
i forsta hand infödda
medarbetare
unsom talar lokal dialekt. Tilburgundersökningen
visar att lyssnarsiffrorna
der perioden februari
l977 - mars 1978 steg från 46 % till 67 % och att
lokala informastationen
bland sina lyssnare anses vara den effektivaste
anställda

tionskällan.
De lokala købe/försöken,
som med undantag
för Goirle avbröts hösten
och Deventer tog projekten
i två riktningar.
l Bijlmermeer
1977, utvecklades
formen av öppna videoverkstäder,
där invånarna
att
erbjöds möjligheter
lokala problem.
I de
av egna program belysa aktuella
kadär
av
hushållen
är
anslutna
till
kommunerna,
majoriteten

genom

produktion

fyra övriga
belnät för bättre

mottagning
för regelbunden
utsättningar
nare. Försöken har knappast
niken.

l Dronten,

Zoetermeer

fanns tekniska förTV-program,
riktad
till samtliga invåprogramverksamhet
for kabelradiotekinneburit
någon utveckling

av reguljära

och Goirle

ut via TV-mottagarna,
men verksamheten
av TV-program.
på produktion

har radioprogram
har i huvudsak
t

kunnat

sändas

varit

inriktad

har uti Dronten, Goirle, Melick-Herkenbosch
och Zoetermeer
av dr J. G. Strappers vid Nijmegenuniversitetet.
Tittarsiffrorna
för Zoetermeer,
som under undersökligger på cirka 30 % med undantag
hade ett regelbundet
på 20 96. Det framgår
publikunderlag
ningsperioden
Försöken

värderats

också att Melick

och Goirle,

bevakat

än övriga kommuner
som mer systematiskt
framför
allt
nått mycket
höga publiksiffror,

kommunalpolitiken,
från fullmäktigesammanträden
och debatter.
direktsändningar
som i båda
Initiativet
är uppskattat också bland de aktiva lokalpolitikema,

vid

hos
visat stort intresse för att delta i programmen.
Attityden
den lokala stationen
var påtagligt positiv i Goirle
gentemot
(58 %) och Melick-Herkenbosch
(46 %), mindre positiv i Dronten och Zoeatt man
termeer (39 resp 40 %). Siffrorna
sjönk något inför perspektivet
kommunerna

allmänheten

Dock var
själv skulle vara med och bekosta verksamheten.
i Goirle beredda att betala en årlig
1977 70 % av befolkningen

som invånare
i januari
avgift.
Efter

tre och ett halvt

helt

har Goirle
års statlig finansiering
ansvaret för verksamheten.

det ekonomiska

övertagit
rena kommunsubsidier

kommun
Vid

sidan

nu
av
till-

1/4 % av den totala

(cirka
kommunbudgeten)
och näringsliv.
samt anslag från organisationer
medlemsavgifter
anser att
Varken
stationens
medarbetare
eller kommunens
representanter
den direkta kommunfmansieringen
hittills
inneburit
styrning av
otillbörlig
kommer

programverksamheten.
Från kulturministeriet

vill

man

efter

1985 överföra

kostnaderna

for re-

och lägger då även
gionala och lokala sändare på provinser och kommuner
i förslaget.
av de
in de fyra etablerade regionala stationerna
Majoriteten
stöder denna tanke och ser
liberala och konservativa
parlamentsgrupperna
heller

inga hinder

för reklamfinansiering

också regionalt

och lokalt

(sådan

länder

49

50

Utvecklingen

i nâgra andra

länder
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har ej förekommit
i försöken).
motsätter
Vänsterpartierna
sig båda linanoch har stöd av verksamma
inom regionalradion.
som
sieringsmetoderna
anser att en sådan utveckling
leder till en styrning
av proofrånkomligen
Det föreligger också mer uttalat massmedieideologisgramverksamheten.
ka motsättningar
har i huvudsak
kring förslaget. De lokala kabelförsöken
insatser. Inriktningen
byggts upp med amatörers frivilliga
på tvåvägskommunikation
har varit stark, och projekten kan sägas ha fungerat som sociala
aktiviteter
inom respektive
kommun.
har de regionala
statioSamtidigt
nerna inom

sin professionella

ram ambitioner
att öka mediets tillgänglighet
som
särskilt
allmänhet,
något
gäller STAD-projektet.
menar att ministeriet
som en följd av denna utveckling
vill

för en bredare
Kritikerna
definiera

samtliga
sociala aktiviteter”
bör bära ansvaret.
i form

av delad

av kostnaderna
sådan lösning

för decentralisering
av etermedia som “lokala och
enskilda kommuner
och lokala organisationer

för vilka

Dessa argument har resulterat i att ett kompromissförslag
mellan stat och kommun
finansiering
lagts fram där 3/4
skulle täckas av ministeriet
och resten regionalt-lokalt.
En

skulle

reklamfinansiering
marknaden.

3.10

former

samtidigt
göra det möjligt att helt eller delvis undvika
och därmed konkurrens
med Iokalpressen
om annons-

Belgien

1 de södra, franskspråkiga
delarna av landet startade 1978 ett antal piratsändare. Verksamheten
fick 1980 en explosionsartad
sändarna
utveckling;
ökade från ett 30-tal till 80. Flera stationer sänder nu i huvudstaden
Bryssel.
Alla typer av stationer förekommer;
politiska, opolitiska,
fackliga, ideella
och kulturella.
huvudsakligen
arbetskraft.

Stationerna
finansieras
Några stationer kallar sig anarkistiska.
med ideellt insamlade medel. Verksamheten
drivs av obetald

är mycket
växlande.
Det stora flertalet
sänder ca åtta
Sändningstiden
timmar
om dagen med koncentration
till kl. 18.00-24.00.
Flertalet sändare har en styrka på mellan 25 och 50 watt. De svagaste
har 3-10 watt och ett antal större 300-400 watt. Antennhöjden
är vanligen
10-20 meter, men några sänder från 50-100 meter ovan mark.
måttlig,
Ett genomgående
drag i stationernas
program är inriktningen
på lokala
företeelser. Några av Stationerna har tillkommit
i samband med akuta konflikter om miljön
eller andra politiska
frågor.
och regeringen har länge övervägt om och i vilka
Belgiska parlamentet
former stationernas verksamhet
skall legaliseras. Beslut i frågan väntas under
1981.

3.11

Radion
Radio

Frankrike
har tre kanaler,
France.

som sammanhålls
driver

av det nationella
radioföretaget
också regionalradio
i ett antal distrikt.
Reen melodiradio,
men har efter hand fått allt

Företaget
var ursprungligen
gionalradion
fler inslag med lokal information

och

kultur.

l1
l
1
.
i
l
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Radio

Utvecklingen

i nâgra andra

har under senare år ifrågasatts. främst av
ensamställning
den politiska oppositionen,
som besvarats av radions som man
menar alltför hårda knytning
till presidentmakten.
Ett betydande antal piratsändare har opererat, några under längre perioder. Såväl det största fackkrafter

Frances

inom

Confederation
Général
förbundet,
har sålunda haft piratsändningar.
har blivit
resultatlösa.

du Travail
Alla

som

(CGT),

försök

att

legalt

socialistpartiet

bryta

monopolet

Inom ramen för Radio France startade år 1980 tre försöksprojekt
med
med syfte att ge information
till befolkningen
i mindre
nya radiostationer
områden och ge dessa en möjlighet
att själva göra sig hörda i etern. Verksamheten skall utvärderas
efter år 1981. En nationell
i vilken
kommitté,
bland

andra pressen är representerad,
ansvarar för projekten.
På det lokala
av kommittéer,
i vilka höga jurister
från
ialanet övervakas
sändningarna
de olika områdena
är av varierande
storlek, från
ingår. Försöksområdena
fem miljoner
invånare till 80 000. 1 Parisregionen
har dessutom en särskild
station

3.12

med

inriktning

på och deltagande

av unga

lyssnare

startats.

Italien

1 början av 1979 fanns i Italien enligt officiella uppgifter cirka 2 800 privata
radiostationer
och närmare 700 TV-stationer.
Denna våldsamma
expansion,
som skett på några få år, har lett fram till att landet idag har fler radiostationer
per person än USA.
Fram till 1975, då italienska
strängt centraliserad.
form innebar försök
tionen
och ett

etermedia

reformerades,

var verksamheten

och regeringskontrollerad.
1975 års remonopolistisk
till en demokratisering.
Så övergick t. ex. kontrollfunk-

till parlamentet,
man förespråkade en decentralisering
till lokalplanet
ökat deltagande
från oppositionsgrupper
på alla nivårer.

Vid det laget hade ett stort antal privata radio- och TV-stationer
opererat
Då verksamheten
1976 kom
illegalt sedan något år tillbaka.
legaliserades
den att expandera kraftigt.
har hittills inte åtiöljts av någon
Legaliseringen
det
tekniska
varför frekvenskriget
är
området,
fungerande
på
lagstiftning
våldsamt.

Enbart i Rom fanns i början av 1980 cirka 130 privatsändare
med svåra störningseffekter
som följd. Situationen
är likartad
på FM-bandet
i större städer som Milano ( 100 stationer), Neapel, Turin, Florens och Bologna
(60-70 stationer
vardera). Även utanför storstäderna
föreligger
störningsproblem.
till de privata stationernas
är flera. Missnöjet
Förklaringarna
expansion
med RAI:s politik har varit stort sedan slutet av 60-talet. De grupper som
mot RAI-monopolet
har haft ett starkt stöd i den italienska
agerat kritiskt
pressen. Pressen har också spelat en ekonomisk
av fria radio- och TV-sändare.

huvudroll

vid etablerandet

har delade meningar om den fria etableringen.
Kristpolitiker
anses äga och/ eller kontrollera
ca 70 % av de privata sändarna.
intar en kritisk hållning. Man vill hålla fast vid det statliga
Vänsterpartierna
och fruktar att den okontrollerade
fria etableringen
leder till en
monopolet
Ansvariga
demokraterna

splittring

av de intentioner

som

uttrycktes

i 1975 års reform.

De utom-

länder

51

52

Utvecklingen

i nägra

ancira

länder
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är däremot positivt inställda. inte minst
parlamentariska
vänstergrupperna
i pressen. Däremot anses
på grund av dessa gruppers minimala
inflytande
existens. Vidare
som ett hot mot de små stationernas
koncernbildningarna
anses storstäderna
mindre

centra.

Mer

än 3/4

fusioner

genom

få ökat

av de privata radiokoncentration

Annonsbyråerna
mest utvecklade

är påtaglig. Networksom programverksamhet
och reklam.
i forsta

hand till de professionellt
och
sändare av både kommersiell

stationerna.

icke-kommersiell

typ

Resurssvaga
kommer
troligen

reklaminslagen
regleras
totala sändningstiden).
De kommersiella

att

Iagstiftningsvägen

konkurreras

ut,

såvida

i procent

(reklaminslag

inte

av den

sänder huvudsakligen
musik och reklam.
är liten eller obelintlig.
Effektiv
lokal information
icke-kommersiella
sändare. som ofta
på
omfattning

stationerna

Den lokala anknytningen
förekommer
i begränsad
större

De politiska
propagandistiska.
privatradiostationerna
i
landsomfattande
utsträckning
kedjor med ambitioner

ning,

varfor

ingår i allt
på rikstäck-

är starkt

Radio

och

i s. k. networks

berör såväl ägarförhållanden
riktar sig i allmänhet

systemet

landsbygd

är kommersiella.

och TV-stationerna

mot ökad

Tendensen

över

inflytande

den

lokala

anknytningen

får anses svag.

generellt

Radicale

Till den senare kategorin
(2 500 W) via telefonkabel

hör Radio

Radicale.

täcker ytterligare
ll
Radicale byggdes upp med frivillig
arbetskraft
Numera finansieras verksamheten
naravgifter.

som

i Rom

från stationen

italienska

städer

och finansiering
helt av radikala

1979). Radio
genom
partiet.

lyssTrots

sin formellt

oberoende ställning har Radio Radicale en stark ideologisk knytha spelat en bepartiet och anses genom sin programverksamhet
i de senaste parlamentsvalen.
Stationen har
tydande roll for framgångarna
14 heltidsanställda
medarbetare
(1979) och sänder dygnet rJnt samtliga
ning

till

är främst att i förhållande
till RAl ge publiken
veckodagar.
Målsättningen
alternativ
information
och debatt i politik och samhällsfrågor.
Programmen
består till 70 % av tal, till 30 % av företrädesvis
klassisk musik. Dagligen
sänds en 90 minuter

med inbyggda lyssnarsamtal,
prolång tidningskrönika
av inbjudna journalister
från tidningar
av olika politisk hemvist.
Ett kontroversiellt
är de “piraisändningar”
inslag i programverksamheten

ducerad

från parlamentet där radikala partiets ledamöter via telefonlinje
och mikrofon
på sina rum direkt går ut i etern. Genom program av “öpper kanal“typ
har god lyssnarkontakt
etablerats.
Enligt Radio Radicales
är 90 % av partiets medlemmar
regelbundna
lyssnare.

Radio

Lilith

Radio

Lilith

forinnan

sänder

1979 från

kvinnohusets

lokaler

i Rom.

Dess-

hade man under

”Radio Donna”
prodtcerat
dagliga
benämningen
från en av de största politiska stationerna
Radio
iRom,

entimmesprogram
Cittá Futura.
Kvinnohusets
basis.

sedan

egna uppgifter

Man

verksamhet

sänder

från

inklusive

en enkelt

radiostationen

utrustad

studio

drivs
med

lielt

en effekt

på ideell
på 700
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Utvecklingen

W. Sändningstiden
fasta medarbetare

i nâgra andra

med tillgången
på personal (i augusti 1980 fem
Ofta sänder man upp till tolv timmar dagimproviserat
ligen. Alla program går direkt, och man arbetar genomgående
med sin publik - kring aktuella frågor som specifikt
och ledigt - ”småpratar”
med tyngdrör kvinnor.
Kvinnohusets
verksamhet
är starkt socialt inriktad
varierar

i redaktionen).

i abortfrågor och hjälpaktioner
vid kvinnomisslagd på rådgivning
Det är också dessa problem man främst bevakar i sin programverksamhet.
punkten
handel.

Radio

106

Cooperariva

Radio Cooperativa
106 (RC 106) inledde 1976 sändningar
Rho har 50 000 invånare, av vilka
Rho utanför Milano.
italienska

i industriområdet
ca hälften

är syd-

gästarbetare.

till
av 15 lokala kooperativ,
anslutna
på initiativ
grundades
kristna kooperativa
förbundet.
Rörelsen är knuten till kristmönster.
demokratiska
partiet. RC 106 har byggts upp enligt koooperativt
Man har 30 medlemmar
arbetare), av vilka
(lärare, studenter, journalister,
Stationen

det nationella

ett 20-tal

arbetar

inom

stationen.

tur utser ordförande.

väljer styrelsen, som i sin
for ekonomi
och långtidsplanering

Medlemmarna
ansvarar

Styrelsen
för programverksamheten.
upp riktlinjerna
vill RC 106 så långt som möjligt stå fri från kyrkans
Redaktionsmedlemmarna
partiets officiella
värderingar.

och drar

I sin programpolitik
och kristdemokratiska

utses av styrelsen,
vilar
fri från denna. Programansvarigheten
programarbete
som helt står utanför sändningspå en av styrelsen utsedd lokal journalist,
verksamheten.
men

står i sitt

lire har täckts med forskotterade
på 20 miljoner
lnvesteringskostnaderna
medel från centralt
håll. Man mottar inga bidrag från kristkooperativt
1978 72 mildemokratiska
Budgeten omfattade
partiet, stat eller kommun.
in genom reklam, som är helt
av intäkterna
kommer
joner lire. Merparten
reklam
Man sänder 45 minuter
koncentrerad
till lokal handel och industri.
17 timmar
block.
omfattar
dagligen (programutbudet
per dag) i särskilda
För att öka intäkterna
vill man upprätta en enhet for programproduktion
för avsättning
av kassetter i ett networksystem.
RC

106 sänder

om cirka

30 km.

Public
inom

1800 W och täcker
är hörbara

med sina sändningar
men
Milano,

i centrala

kan
inte. Däremot
access i egentlig
mening tillämpas
for redaktionens
föreslå
diskussionsämnen
planering

ramen

av förslagen rör sociala
nyhetstips.
Merparten
for problem
inom arbetslivet.
resurser har hittills
inte medgivit
Stationens
formella

telefonintervjuer

vånarna

lyssnar

med

500 lyssnare

frågor

med stark

enskilda
och ge
dominans

lnpublikundersökningar.
i Rho anger att 30 % av in-

regelbundet.

De icke-kommersiella
diosändarnas

en radie
man har

program for annan publik än den lokala. Ut60 % av musik, till 40 % av nyheter, nyhetskommentarer
fem gånger dagligen.
Nyheter
ges i 15 minutersblock

inga ambitioner
budet består till
och debatter.

med

Programmen
att producera

stationerna

programverksamhet.

är starkt
Man

kritiska

efterlyser

mot

ordnade

de privata rafrekvensforhål-

länder

53

54

Utvecklingen

i nâgra andra

länder
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landen, ökade krav på den frekvensvårdande
och laglig reglering
myndigheten
l ett lagförslag
från 1978 (Gullottilagen)
reklaminslagen.
föreslogs
en maximigräns
i varje utsänt program. Därmed avsåg
på 10 % reklaminslag
av

man att hejda fusionsbildningar
och en monopolisering
av reklamverksamVidare ville man genom en frekvensplan
den offentliga
prioritera
framför lokala privatstationer
och begränsa antalet licenser
sändartjänsten
heten.

for en och samma
men de politiska

tillståndsinnehavare.
partierna

Flera

har hittills

haft

lagförslag föreligger sålunda,
svårt att enas kring acceptabla

lösningar.

3.13

Jugoslavien

Det jugoslaviska
kommunikationsoch informationsväsendet
år starkt decentraliserat.
1979 fanns enligt officiella
8 centrala,
17 regionala
uppgifter
och 182 lokala radiostationer
i landet. De centrala stationerna
är förlagda
till delrepublikernas
och de autonoma
områdenas
huvudstäder.
Regionala
sändare

i de större

finns

Kommunikation

städerna

över lokala

roll för den beslutsprocess
politiska
system.
För lokala stationer
rundradioorganisationer
politisk
munal

samfallighet
organisation.

och täcker

sändare

genom

flera

kommuner.

har kommit

självstyrande

att spela en betydande
grupper som präglar landets

som för övriga
gäller samma principer och lagstiftning
i landet. Lokal radiostation
får bildas av samhällsoch organisation,
vilket kan vara kommun
eller komDen första verksamhetsperioden
(1-2 år) finansieras

helt av grundaren, som också ansvarar för teknisk utrustning
och inrättandet
av det programrâd
som självständigt
svarar för stationens
programpolitik.
Det ekonomiska
ansvaret faller därefter helt på stationen. Finansiering
sker
och kommureklamintäkter,
genom fonderade licensmedel,
lyssnaravgifter
nal ersättning
för den bevakning
inom
företag och organisationer
sendet.

stationen

utför.

av reklamtid

Köpare

är

och transportväturistnäringen
i reoch de varor som förekommer

handeln,

är begränsat
skall
vara
klamsändningar
godkända av konsumentverket.
sällan
10
av
%
den totala programtiden.
överstiger
Varusortimentet

A

Reklaminslagen

Lyssnaravgifter
utgör for många lokala stationer en stor del av intäkterna.
En betydande andel programtid
i form av
avsätts därför till lyssnarservice
meddelanden
och önskemusik.
hälsningar,
personliga
varierar i storlek från 10 och upp till 70 medarbetare.
Man
i genomsnitt
4-12 timmar
(0,l-l0
kW) och
dagligen på mellanvåg
(15-50 W). Via de centrala stationernas
på FM-bandet
förbindelsesystem
kan regionala och lokala stationer anslutas till det centrala rundradionätet,
Stationerna

sänder

vilket

och ett omfattande
möjliggör samsändningar
programutbyte.
Dagligen
sänds t. ex. på Belgrads P2 ett halvtimmeslångt
lokalproducerat
inslag “På
över samtliga regionala och lokala stationeri
gemensam
våglängd”
republiken

Serbien.

och traditioner

Med

detta

vill

intresse. Programutbyten
då varje lokal radiostation
men

öka förståelsen

för de olika

kulturer

landet och belysa lokala problem av allmänt
innebär också avsevärt minskade produktionskost-

nader,

månaden,

man

som ryms inom

kan

producerar
lägga in programpunkten

endast

ett sådant

dagligen.

program

i
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202

Belgrad

Serbien med sex miljoner invånare har 24 lokala stationer, varav två i Belgrad:
Radio Belgrad 202 och Studio B. Radio Belgrad 202 inledde sin verksamhet
och finan1969. Stationen
ingår i Belgrads centrala rundradioorganisation
har stationen
Trots sin centrala anknytning
en egen profil. Inom Radio Belgrad 202 ryms t. ex. en
finansieras
Index 202. Studentradion
redaktion - studentradion

med

sieras helt
kunnat

licensmedel.

utveckla

självständig
av universitetsämbetet

i tvåårsperioder.
som också utser programansvariga
och ersätts per inslag. Den lokala
deltar i programarbetet
av stationen.
idrotten
intensivbevakas
Varje lördag refereras lokal sport i
endast får resultatredoett fyra timmar
långt program, medan elitidrotten
och information,
inriktat
är starkt
på lyssnarservice
visning. Programutbudet
och
Lokala nyheter, evenemangstips
främst i trafik- och konsumentfrågor.
Ett 40-tal studenter

reportage repriseras
alla på lika villkor”.

Studio

med jämna

intervall

under

dagen

för att “ge

radio

åt

B

Stationen
från en dagstidning.
1970 som en utbrytning
B tillkom
och fungerar helt utanför den centrala rundradioorgaär idag självständig
Verksamheten
nisationen.
Övriga
finansieras till 80 % av reklamintäkter.
Inom ramen for Studio B:s budget ryms även
medel tas in av kommunen.
Studio

ett andra program, Studio B Il. Stationen är starkt inriktad
20-30 personer kommer
med och service till lyssnarna.
i sändning.
Ett särskilt uppskattat
inslag som engagerar

på direktkontakt
dagligen till tals
upp till 70 % av

från pridär vardagsproblem
är ”Belgrads vykort”,
ventileras.
sektorn
Lyssnarna
arbetsplatser och den kommunala
vatpersoner,
berörda myni sändning kontaktar
som omedelbart
ringer programledaren
händelser
“På Belgrads våglängd
presenterar aktuella politiska
digheter.
radiopubliken

i regionen

och en “lokal

kommuninformation

ansvariga

i studion.

journal”
ger dagligen
och tjänstemän
politiker

och debatt

med

andra

länder
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med

Försöksverksamheten

4

4.1

Förberedelser

4.1.1

och

närradio

start

Inledning

direktiv 20juli 1978, varefter kommittén
Regeringen fastställde kommitténs
i början av september
kunde inleda sitt arbete. Hösten användes till att
utannonsera
verksamheten,
kartlägga på vilka orter intresse fanns för närsammanslutradio och utvälja forsöksorter.
Efter nyåret 1979 informerades
och ansökningar
om tillstånd
ingavs, varefter
ningarna på forsöksorterna
for de olika
och startdagar
önskemålen
om sändningstider
samordnades
kommittekansliet
försöksorterna
fastställdes. Hela tiden informerade
media,
om den kommande
verksamoch intresserade privatpersoner
organisationer
utvar stor, särskilt innan forsöksorterna
heten. Efterfrågan
på information
setts.

4.1 .2 Förutsättningarna

för _försöker

kan sändningsrätt
till närradiokommittén
direktiv
“ges
Enligt regeringens
och t. ex.
till ideella, religiösa, fackliga och politiska grupper, organisationer
skall få sändEtt villkor
för att en sådan sammanslutning
folkhögskolor.
landsdelar
att
olika
är
lokala.
Det
år
är
att
dess
sändningar
angeläget
ningsrätt
blir representerade.
typer av orter och sammanslutningar
söksverksamheten
bör pågå under tre år på ca 15 orter.”
redan vid sitt
beslöt kommittén
För att kunna välja forsöksorter

För-

och olika

att utannonsera

sammanträde

verksamheten.

Annonserna

första

publicerades

10

1978 i rikspressen och alla större länstidningar.
sammanslutningar
uppmanades att senast l november 1978 inkomma med intresseanmälningar.
om de kunde
Under anmälningsperioden
frågade många riksorganisationer

oktober

anmäla

kollektivt
for sina lokala sammanslutningar.
Riksorganisom inte spontant anmält
var angelägna att även lokalforeningar
beslöt därför
att delta. Närradiokommittén
ha kvar möjligheten

intresse

sationerna

sig skulle
ta emot också

sådana

Vid

anmälningstidens
anmält
riksorganisationer
116 orter
Intresset
Stockholms

(Stor-Stockholm

om riksintresse.
anmälningar
hade
538 lokala sammanslutningar
utgång

och 68

representerade
sig. De lokala sammanslutningarna
län.
räknat som en ort) från samtliga

kom från
sig ojämnt över landet. 153 anmälningar
län. Men även
län, 48 från Göteborg och 43 från Malmöhus

fördelade
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från mindre
arbetat

samhällen
som Hallstahammar.
Kumla och Öckerö kom påLokala opinionsbildare
hade i några fall aktivt
många anmälningar.
för att många föreningar skulle anmäla intresse så att närradiokom-

mitten

skulle

fallande

Intresset

övertygas
var utpräglat

län (tre anmälningar).
forhandsintresse
finns

om lämpligheten
att välja deras ort till försöksort.
svagt i Gotlands län (en anmälan), och Kristianstads
Över vilka föreningar
som anmälde
Förteckningar
som

bilaga 2.
Anmälningarna
avspeglade stora delar av föreningslivet.
Genomgående
kan sägas att intresset från lokala kristna Församlingar,
politiska
föreningar
och studieförbundsavdelningar
var betydande,
medan t. ex. lokala fackliga
och näringslivsorganisationer
sammanslutningar
mälde förhandsintresse.
Fördelningen
ningar

framgår

av intresseanmälningar
av följande
tabell:

från

endast
olika

undantagsvis

av sammanslut-

typer

Antal
Religiösa församlingar. ekumeniska samarbetsrâd
Politiska organisationer
Boendeföreningar: hyresgästföreningar, villaforeningar,
stadsdelsföreningar, byalag, hyresrättsföreningar,
bostadsstiftelser
Studieforbundsavdelningar,
folkhögskolor, elevföreningar, hem- och skolaföreningar
Idrottsklubbar,
motororganisationer,
turistorganisationer
Miljögrupper
Kooperativa organisationer
Fackliga organisationer
Hälsofrämjande organisationer (inkl.
nykterhetsrörelsen)
lnvandrarorganisationer
Musikgrupper och andra konstutövande grupper.
kulturfrämjande
organisationer
Radioklubbar och liknande
Övriga gruppansökningar (flera organisationer
inom arbetarrörelsen, fritidsråd m. 11.)
Näringslivsorganisationer
Övriga
Summa

4.1.3

an-

Procent

98
80

18
15

73

14

61

11

38
33
31
25

7
6
6
5

21
21

4
4

20
8

4
1

7
5
17

1
l
3

538

100

Val av jörsöksorter

1 radio-

och TV-propositionen
s. 233) sägs om närradion
att
(1977/78:91
är angeläget att olika landsdelar, olika typer av orter (glesbygd, förort
och tätort) och olika typer av sammanslutningar
blir representerade,
så att
”det

man

kan få ett hållbart

underlag

för en eventuellt
vidare

att

för en bedömning
av frågan hur reglerna
bör vara utformad.
Det framhölls

permanent verksamhet
försöksverksamheten
skulle

Med

av dessa uttalanden
anledning
tédirektiven
valde närradiokommittén
bland

de 116 områden,

varifrån

försiggå på “ca 15 orter
och deras motsvarighet
i kommit16 forsöksområden
i 15 kommuner

intresseanmälningarna

hade

kommit.
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bestämde också att varje område tills vidare skulle ha en
i samtliga fall skulle förhyras av televerket.
Samtliga samville
som ansökte om sändningstillstånd
på försöksorternzt
manslutningar
använda sig av televerkets erbjudande om sändare. Endast i två anmälningar
- ville sammanslut- båda från områden som inte utsågs till försöksorter
från Djurö byalag
ningar bygga egen sändare. Det gällde anmälningarna
Kommittén

sändare,

som

i Stockholms

byalag, Nora.
och på Öland anmälde intresse för en amlämnade även dessa områden utanför
kommittén

och Järle

skärgård

i Kalmar

Sammanslutningar
bulerande sändare,

men

av geografiska

försöksverksamheten

rättviseskäl

fick

(Småland

ett försök

i Jönköping).
Vid fördelningen
om

togs även viss hänsyn till att televerkets sex radiodistrikt
alla skulle få erfarenhet
av försöksverksamheten.

möjligt

(en sändare centralt i innerstan, en sänFöljande orter valdes: Stockholm
dare på Järvafaltet).
Oxie och Rosengård
Eskilstuna,
Linköping,
Jönköping,
i Malmö kommun,
Öckerö, Göteborgs innerstad, Dalsjöfors, Karlstad, Kum-

Östersund,

la, Sandviken,
Vid

Umeå

och Piteå.

för försöket
av försöksorternas
lämplighet
bedömning
över landet främst
om fördelning
av försöksorterna
önskemålet

kommitténs

togs utöver

följande
hänsyn:
Stockholm
City:
Stockholm

mängden av anmälda sammanslutningar.
att få ett stort antal sändningar
på invandMöjligheten

Den

Järva:

stora

rarspråk.
Eskilstuna:

Fritidsrådet
anmälde intresse av att samordna sändningarna.
Radio Ryd sände sedan ett drygt år tillbaka
Studentradion
Linköping:
och ville nå ut även till andra medlemmar.
pä tråd till ett bostadsområde
Dessutom

inverkade

(pingströrelsen)

Sionförsamlingens

stora

intresse

för

närradioförsöket.
Södra Vätterbygdens
folkhögskola
begärde närradio som ett
Jönköping:
led i utbildningen
på sin massmedielinje.
var ett exempel på förMalmö: (Oxie och Rosengård): Oxie boföreningar
ha möji
en
stadsdel
under
Rosengård bedömdes
eningsliv
uppbyggnad.
på invandrarspråk.
ligheter till sändningar
Öckerö: Stort antal anmälda föreningar,
dieelever

Göteborgs

radioproducenter.
innerstad: Den stora mängden
Förortsoch glesbygdsområde

Dalsjöfors:
Karlstad: Intressant
Kumla:
Mora:

att engagera

ambition

högsta-

som

Stort
Valdes

av anmälda
intill

sammanslutningar.
större tätort (Borås).

blandning av sammanslutningar
intresse för närradion.

för att försöksverksamheten

inte
sammanslutningar
Sandviken:
Intressant

hade anmält

från medelstor

borde innehålla

stad.

en ort, varifrån

förhandsintresse.

av föreningar
från medelstor
stad.
blandning
i försöket.
inland borde vara representerat
med
för närradion. Strömbäcks folkhögskola
Umeå: Stort föreningsintresse
närradio
led
i
sin
önskade
som
utbildning.
massmedielinje
Östersund:

Norrlands

En av de få orterna i landet där de fyra största politiska
partiernas
anmälde
förhandsintresse.
organisationer
14
Försöksorterna
utsågs 13 december 1978. Dessutom utsåg kommittén
sedan föreningaraugusti 1979 Svanön, Kramfors kommun, till försöksområde
Piteå:

lokala

na i Östersund

inte

fullföljt

sina anmälda

avsikter

att delta

i försöket.

med

närradio
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4.1 .4 S tarrp/anering
“Sista

för deltagande från sändningsstarten
fastställdes för
hade dock möjlighet
att ansöka även sedan sänd-

ansökningsdag”
ort. Föreningarna
ningarna startat.

varje

Kommittén

fastställde
att sändningstillstånden
skulle gälla för ett kai taget. De sammanslutningar
som inte deltog från start och därför
fått nöja sig med något mindre attraktiv
under 1979, hade
sändningstid
att begära bättre tid för 1980.
möjlighet
Efter årsskiftet
1978/79 hölls lokalt annonserade
informationsmöten
på
lenderår

försöksorterna.
Till mötena inbjöds områdets
även skriftligen
föreningar
via adressregister
som ställts till förfogande
av lokala Föreningsråd,
kulturnämnder
och fritidsnämnder
samt av vissa riksorganisationer.
Vid

mötena

presenterade

leverkets

rundradiosektion

försöket.

Vid

för närradiokomntitten
och terepresentanter
de juridiska
och tekniska förutsâittitingttrna
för

några av mötena

demonstrerades

exempel

på lämplig

dioutrustning.
Ca l 450 föreningsrepresentanter
deltog i informationsmötena.
talet mötte upp i Stockholm
och Sandviken
(ca 200), minsta
och Mora
Vid

Största ani Linköping

(40-50).

mötena

ställdes

framför

allt frågor om sändarens placering och räckom programschemat
och om samordningen
mellan
önskade delta i verksamheten.

om kostnaderna,

vidd,

de föreningar
som
Diskussionerna
om sändarens
tressen

ibland

stod mot

sina medlemmar
oro över
varit

stu-

varandra.

glest utspridda

placering visade att olika kommundelsinFöreträdare
för organisationer
som har
över hela kommunen
uttalade ibland sin

den

särskilt om man tidigare inte
begränsade såndningsradien,
informerad
om riksdagsbeslutets
“ca 5 kilometer.
De tillfredsställdes

av televerkets
besked att ett sådant sändarläge skulle väljas att
antal lyssnare nåddes och att provsändningar
och hörbarhetsmâtningar skulle göras innan ordinarie
sändningar
påbörjades.
som på ett sent stadium intresserat sig för närradion önsOrganisationer
vanligtvis
maximalt

kade ofta detaljerade besked om kostnaderna.
Åtskilliga frågor var desamma
som förekommit
i den politiska
debatt som föregick riksdagsbeslutet
om
närradio.
Finns det inte risk att endast rika organisationer
har råd? Hur
skall småföreningar
klara en ny utgift som stat och kommun
inte ger bidrag
till? Vid informationsmötena
svarades att sammanslutningarna
själva avgör
den tekniska
standarden
men 5000 kr angavs som
på studioutrustning,
riktmärke

för nyinköpt
Det betonades också att samminimiutrustning.
emellan om studioutrustning
och andra utgifter borde
föreningarna
sänka kostnaderna
En annan faktor som föreningarna
väsentligt.

verkan
kunna
själva

kunde

sändningarna
Vid mötena

påverka var om de ville låta ideellt arbetande amatörer
eller om dessa skulle handhas av anställda.

sköta

utdelades överslagsberäkningar
om kostnaderna
:ör studiounderrättades
ocså
om att
lösningar enligt tre alternativ.
Organisationerna
närradiokommittén
kunde lämna ytterligare,
mer detaljerade
upplysningar
till organisationer
som preciserade sina önskemål.
Vidare

distribuerades

i samband

ansvarighet

i närradio.

Pressens

press, radio,

TV”

kommitténs

samt

med

mötena

Samarbetsnämnds

närradiolagen,
lagen
skrift “Spelregler

egna “Upplysningar

inför

om

ansökan.

för
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Televerket
rustning

upplyste om att verket
försöksort.

var berett

att hyra

ut hel studiout-

på någon

levande om fasta
skulle bli tillräckligt
om programmen
om möjuttalades
vecka för vecka skulle följas. Önskemål
programschetnan
andra
av
med
om
vissa
veckor.
byten
programtid
lighet till extra program
Många

frågade

för hela sändaren)

(eventuellt

organisationer

sändningar.
På en del försöksorter

och om

redan

hade några sammanslutningar

till

möjlighet

direkt-

fore mötena

emellan.
samordning
organisationerna
tagit
För att underlätta
närradions start och organisation
föreslog kommitténs
som slutligen skulle komma
företrädare på mötena att de sammanslutningar
initiativ

till

lokal närradioförskulle bilda en gemensam,
om sändningstid.
förening skulle kunna vara part gentemot televerket och närfördelar och de
ekonomiska
vilket skulle ge föreningarna
radiokommittén,

att ansöka
ening.

Denna

administrativa.

centrala

myndigheterna
skriinkzt sin räkningsavgift

skulle

Televerket

t. ex. kunna

in-

for sändarhyra till en enda adressat per försöksort.
utfört
Närradiokommittén
skulle kunna få förarbete med programschemat
för
närvara.
behövde
att
orten
utan
dess
Normalstadgar
kanslipersonal
på
som på

ideell förening fanns till hands vid mötena för sammanslutningar
ett enkelt sätt ville skriva en närradioförenings
stadgar.

4.1.5

av sändningstider

Planering

Närradiokomntittén

skulle

att ansökningar

fastställde
Detta

nutersperioder.
En vanlig fråga under förberedelserna
delas om flera sammanslutningar
begärde samma
frekvens
Vid

som

ställts

till

förfogande.
diskuterades

informationsmötena

gälla jämna

15-mi-

och schemaläggning.
samplanering
var hur sändningstider
skulle för-

för att underlätta

på den enda

sändningstid

fördelarna

med

sammanhållna

var beredda att jämka
var att föreningarna
av
till förmån för sammansättningen
begärda sändningstider
ursprungligen
roll
i
detta
arbete.
en
ett samlat program. Närradioföreningarna
spelade
viktig
sändningstider.

En förutsättning

att samordna samPå några av försöksorterna
tog de helt på sig uppgiften
in till närradioinnan
sändes
önskemål
ansökningarna
manslutningarnas
kommittén.
Sammanslutningarna
om blocktider.

punkt
kemål

visade

i allmänhet

På några orter vidhöll
som stred mot tanken på samordnade

för kommitténs
synönssammanslutningar
l dessa fall godtog
blocktider.

förståelse
dock

kommittén
Inför

förslag.
sammanslutningarnas
kansliet
beslut om sändningstider
närradiokommitténs
upprättade
till
till sändningsschema
för varje forsöksort.
Förslaget skickades

förslag
och lokala samordnare (närradiovarefter kommittén
sammanslutningarna,
företrädare
eller andra personer som visat stort intresse för
foreningarnas
om förslaget. Åtskilliga
kallade till planeringsmöten
närradion)
ändringsi allmänhet
hölls någon månad
som
vid
dessa
framfördes
möten,
forslag
före sändningsstarten.

religgande
förslaget
Såväl informationsmötena
manslutningarnas

kunde

Ändringarna
redan

under

det

skrivas
vanligtvis
mötet.

in i det fö-

pågående

för samblev tillfällen
som planeringsmötena
att träffas. En gemensam
grund för när-

representanter

med

närradio
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radiotörertingarnas
vid dessa tillfällen.

bildande

och andra gemensamma

samrådsfornte*

lades

Endast

av sändningarna
i Stockholms
innerstad
ble\ komplaneringen
Härtill
att
intresset
att
bilda
en närradioförening
i Stockholm
plicerad.
bidrog
var svagt. En förklaring
till detta var att flera av de närradioplanerande
i grupper (paraplyorganisationer
som
sammainslutningztrna
gått samman
t. ex. Radio Klara, Samkristen
nårradio och Folkrörelsernas
Mediaförening)
som

ansökte om gemensam
fisk besändningstid.
sammanslutningarna
merarbete
redan inom dessa grupperingar,
varför
tydande administrativt
en ytterligare paraplyorganisation
ovan det redan uppspända paraplyet framstod som administrativt
En annan Förklaring var att sammanbetungande.
i Stockholm oftare än på andra orter är så stora att medlemmarna
slutningarna
är vana att företrädas av betald arbetskraft
vid samplaitering
med andra
Att närradions tillkomst
skulle medföra nya arbetsuppsammanslutningar.
mer
än
två
nivåer (programproduktionen
och samordningen
med
gifter på
likasinnade
för
var
för
grupper
samproduktion)
naturligen
föga attraktzvt
anställda

som gavs i uppdrag att delta i närradioverksamheten.
dessa planeringssvårigheter
var det möjligt
att sätta samman ett
för Stockholms
innerstad som alla sammanslutningar
slutligt programforslag
som var med från starten 29 maj kunde förklara sig nöjda med. De beviljade
Trots

omfattade från första sändningsveckan
43.25 timmar. Svåsändningstiderna
righeter att tillgodose samtliga önskemål på innerstadssändaren
uppstod däremot när nya tillstånd
skulle ges infor årsskiftet
1979/80.

4.1 .6 Östersund/
Förberedelserna
utom
Två

S vanäfrâgan
inför

starten gick enligt planerna på samtliga försöksorter
Där hade fyra sammanslutningar
anmält forhandsintresse.
av dessa, Framtiden
i våra händer och Föreningen
för kärnkraftens
i Östersund.

hade anmälts på centrala listor från riksorganisationer.
Dessa
utveckling.
De andra anmälanmälningar
följdes inte upp med lokala ansökningar.
och Östersunds
arningarna kom från Odensala hem- och skolaförening
betarekommun.
Hem- och skolaföreningen
ansökte om kommunalt
bidrag för sin proi närradion.
Då kommunen
gramproduktion
avslog ansökan återtog lörhade anmält sig i tron att näreningen sin anmälan. Arbetarekommunen
radion

i första hand skulle

komma

att avse Odensalaområdet.

Då det klar-

att sändaren skulle placeras så att den kunde
gjordes från närradiokommittén
höras i större delen av Östersunds
tätort återtog också arbetarekommunen
sin ansökan.
Vid ansökningstidens
även från centerpartiet,
utgång förelåg ansökningar
och moderaterna
i Östersund och från några kristna församlingar.
folkpartiet
Sedan arbetarekommunen
dragit tillbaka sin ansökan drog även de andra
politiska
ningar

partierna tillbaka sina. Kyrkorna
som skulle komma
att innehålla

Närradiokommittén

i detta läge inte delta i sänd-

enbart

i det läget efter
i Östersund
14 augusti

religiösa program.
samråd med de intresserade

1979 att begära regeringens
med LRABzs centrala ledning om att göra
förhandlingar
i Östersund till ett samprojekt
med LRAB. I väntan på regeringens

sammanslutningarna
tillstånd att inleda
närradion

beslöt

ville
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formella

fördes underhandssztnttal
för att undersöka de prakmedgivande
för samverkan.
lörutsättningarna
att tillåta att ett närradioprojekt
Samtidigt beslöt närradiokommittén
igångsattes på Svanön i Kramfors
kommun.
Redan då försöksorter
valdes i december 1978 hade kommittén
eller Svanön skulle
övervägt om Östersund
tiska

den

representera
Genom

beslutet

mellannorrländska

i försöksverksamheten.
regionen
i försöksverksamheten,
regionen medverkan
av det tilltänkta
med LRAB
i Östersund.
samprojektet

tillförsäkrades

oavsett

utgången
i Svanön kunde efter
Närradiosändningarna
starta 26 november
1979.
planeringsmöten

4.1.7

Sändningstiderna

frân

Flertalet
kvart

informations-

och

slarren

startade

sammanslutningar
eller en halvtimme

sedvanliga

per vecka

med korta sändningstider,
vanligen en
med ibland lika långa repriser annan

veckodag.
Några sammanslutningar
redan
begärde och erhöll långa sändningstider_
från starten. l Stockholm
sände Radio Klara sålunda 10, Samkristen
Närradio
5.75, Svenska

Artist-

& Musikerskolan

3 timmar/vecka.
föreningen
verkan med andra frikyrkor
Radio

Ryd

4.1.8

Tillstândsbevis

l Linköping
och Svenska

med 21 timmar/vecka

3, Maranata
startade
kyrkan)

3 och Syrisk-Arabiska

(i samSionförsamlingen
med 9,5 och studentradion

(den senare tiden

var dock inte avsedd
att utnyttjas
fullt ut utan innehöll en reservmöjlighet
attTörlänga
programmet från ca kl 22 till midnatt).
Kort tid efter starten började ett stort antal
sammanslutningar
begära
Särskilt påtagligt blev detta i början av
förlängda och nya sändningstider.
andra halvåret 1979 och infor den nya tillståndsomgången
årsskiftet 1979/80.

För arbetet

med ansökningarna
Utöver

handling protokollfördes.
en ansökan behandlats,
nehavare

4.1.9
Under

Snabbare

protokollet,

på s. 82-91. Varje ansökans besom utgör dokumentet
på att

har närradiokommittén

ett tillståndsbevis.

kalenderårsskiftet

redogörs

Tillståndsbevisen

tilldelat
är årliga

varje tillståndsinoch förnyades
vid

1979/80.

eller

långsammare?

förberedelsetiden

isär mellan nâgra av de anmälda
gick meningarna
startdatum
lämpligt
på en del försöksorter.
som sedan länge önskat producera egna sändNågra sammanslutningar
ningar i närradio, främst kyrkor, var angelägna att sändningarna
skulle starta
sammanslutningarna

om

Andra sammanslutningar
skyndsamt.
var angelägna att få ett betydande
rådrum för diskussion
och beslut i föreningslivet
om man överhuvudtaget
skulle delta i försöksverksamheten.
Dessa föreningar
betonade också att
behövde avsevärd tid för utbildning
föreningslivet
och andra förberedelser.
Nio riksorganisationer
14 februari 1979 kommittén
uppvaktade
med begäran om att få en a tvâ månader

längre forberedelsetid

för ev. deltagande.

med

närradio

63

64

Försöksverksamheten

SOU 1981:13

med närradio

var ABF,

De nio riksorganisationerna
nisation,

resgästernas

Folkets

centralkommitté.

Handikappförbundens
riksförbund,

Kooperativa
och TCO.

riksorgaHusföreningarnas
HSB:s riksförbund,
HyLO, Pensionärernas

gillesförbundet,

Riksorganisation
beslöt efter
Kommittén

för
att förlänga ansökningstiden
uppvaktningen
som ville vara med från starten på respektive orter
de sammanslutningar
hunnit
så långt, att en senamed en månad. Fyra orter där planeringen
från beslutet: Jönundantogs
reläggtting svårligen skulle kunna motiveras,
Umeå och Öckerö.
köping,
Dalsjöfors,
Starten på några av orterna försenades också av de svårigheter kommittén
som skulle pågå
för den utvärdering
hade att rekrytera
forskningsledare
i början av mars 1979
Sedan Lowe Hedman
under försöksverksamheten.
till uppgiften stod det klart att det skulle vara möjligt att genomföra
Hedman snabbt
Den sociologiska förundersökning
de planerade vårstarterna.
innan
dock
måste
startade, vilket
sändningarna
genomföras
organiserade
knutits

orter

framtvingade
förskjutningar
ledde till att starterna
Förskjutningarna

på några

försöksorterna

utsedda
radion

ägde rum

enligt

på fem
skedde först efter sommaren

Dalsjöfors
Umeå

Linköping
Kumla

4 maj
14 maj

1979

Göteborg
Stockholm

28 maj
29 maj

1979

City
Järva

Sandviken
Karlstad
Eskilstuna
Piteå
Mora
Malmö
Svanön

1979. Starterna

1978

för när-

1979
1979

Stockholm

veckor.

av de i december

1979

2 maj
3 maj

Öckerö

två-tre

följande:
24 april
2 maj

Jönköping

med

1979
1979
1979
1979

6 juni
14 juni

1979

6 augusti
9 augusti

1979

13 augusti
20 augusti

1979

15 september
26 november

1979

1979
1979
1979

att Svanön utsågs till försöksort
Det bör uppmärksammas
för det ovissa Östersundsprojektet.
ersättning

först

14 augusti

som

41.10

Utbildning

har enligt propositionen
om närradio möjlighet att ordna
för de sammanslutningar
som vill delta i försöksverksamheten.
att själva arrangera denna utbildning
Sammanslutningarnas
höga ambitioner
har dock gjort att närradiokommittén
att ordna
inte ansett det nödvändigt
Nårradiokommittén
utbildning

i egen regi. Däremot medverkade
sådan utbildning
anställda vid närradiokommitténs
kansli vid ett stort antal kurser och konferenser som föreningar
och

riksförbund

anordnade

som

led i startplaneringen.
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Kommitténs

har även spelat en aktiv roll for rådgivning
i främst
Kommittékansliet
har under främst förberedelsetiden

personal

radiotekniska

frågor.

anvisat

och diskuterat
med många samexempel
på lämplig
utrustning
vilka kvalitetsnivåer
som varit önskvärda
utifrån olika stanmanslutningar
dardkrav.
Litteraturlistor
och radioutpå lämplig läsning om radioteknik
har också distribuerats.
bildning
visade sig ha medlemmar
som arbetat inom
Många sammanslutningar
och medieSveriges Radio, företag inom radiobranschen,
inspelningsstudios
vid folkhögskolor
och i studieförbund.
Deras kunskaper har spritts
utbildning
inom föreningslivet
inför närradiostarten.
På platser där närradioforeningar
för samtliga sändande sammanslutningars
tagit hand om utbildningen
funktionärer har kunskap om radiomediet
snabbt spritts över till andra föreningar.
har anlitat anställda på Sveriges Radio som foNågra sammanslutningar
reläsare

och

4. l . l l

instruktörer.

Upp/zovsrärtwrhandlingar

Infor närradiostarten

å ena sidan och Svenska
upprättade närradiokommittén
Internationella
(STIM) och International
Federation
Musikbyrå
of Producers of Phonograms
and Videograms
(IFPI) å den andra modellavtal
som sändande föreningar
senare slutit med upphovsrättsorganisationerna.
Ett informationsmaterial
om upphovsrätt
utarbetades gemensamt
och tillställdes samtliga ansökande sammanslutningar.
I överläggningar
deltog även
for Konstnärliga
och Litterära
representanter
Yrkesutövares
Samarbetsnämnd (KLYS).
Tonsättares

Avtalen

medgav att de sändande sammanslutningama
fick sända musik
till och med 31 december 1.979. Avtalen
har därefter förlängts
med ett kvartal två gånger, så att den ursprungliga
avtalade gratisperioden
kostnadsfritt

30 juni

utlöpte

4.1.12

1980. Se vidare

K onrakler

med

lokal-

avsnitt

4._4.2.3 (sid. 99).

och utbildningsradion

Närradiokommittén

har från starten haft nära kontakt
med lokalradion
och utbildningsradion
(UR) inom Sveriges Radio. Lokalradions
erfarenheter
av sändningar
med ambulerande
kommunradio
har studerats
vid studiebesök
i Kristianstad
och Hässleholm.
“alleUtbildningsradions

(LRAB)

mansradio”

i Gimo

har också

studerats
på platsen. (Se vidare sid. 34).
har också haft överläggningar
med LRAB:s
ledning
erfarenhet
av närradioliknande
försök och om de olika
for LRAB:s
och närradions
sändningar.

Närradiokommittén
om

lokalradions

förutsättningarna

4.1 .13

Tidningen

N ärradion

I augusti 1979 beslöt närradiokommittén
att utge tidningen
Närradion.
Avsikten med utgivningen
var att “förmedla
information
till och mellan orsom deltar i forsöksverksamheten
ganisationer
med närradio och när-TV.
Tidskriften
ganisationer,

ska dessutom
myndigheter

till riksorge en bild av närradioverksamheten
och allmänhet.
Allmänheten
nås genom att tid-

med

närradio

65
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distribueras

skriften

till bibliotek

och massmedia.

Enskilda

personer

erhåller

tidskriften

på begäran.
Närradion utkommer
med sex nummer per år. Den är vanligen
Tidningen
10
och
är
ca
000
ex.
upplagan
Årsbudgeten är 70 000 kronor. Första
IZ-sidig
i november
1979.
numret
utkom

4.2

Verksamhetens

4.2.1

Inledning

En översikt
Varje

omfattning

av närradions

försök

verksamhet

att heltäckande

beskriva

blir med nödvändighet
ofullständig.
ca 600
en verksamhet
som omfattar

per vecka skulle utelämna
program och arbetsmetoder
sändningstimmar
som förtjänar att återges. De exempel på program, som återges i det följande,
urval.
gör således inte anspråk på att vara ett representativt
ankan sägas att snart sagt alla slags organisationer
Sammanfattningsvis
har svarat for
vänt sig av närradion under forsöksverksamheten.
Kyrkorna
40-50 procent av sändningarna.
Ett påtagligt intryck är likaså att de fackliga
avstått från att använda sig av närpå flertalet forsöksorter
organisationerna
radion. Idrottsrörelsen
har likaså medverkat
endast på några av forsöksorterna.

4.2.2

Försöksorterna

4.2.2.1

Stockholms

Närradion

innerstad

i Stockholms

innerstad

har den starkaste

sändaren.

det största

och den längsta sändningstiden.
sammanslutningar
är så
av att eterstörningarna
20 watt. motiveras
Den högre sändarstyrkan,
inte
kan
tas
emot
så
att
en
effekt
och
kompakt
lägre
många
bebyggelsen_

antalet

medverkande

av ett godtagbart

antal

mottagare på ett acceptabelt sätt inom den angivna
kan tas emot av alla husInte heller ZO-wattsändaren

4-5-kilometersradien,
håll i innerstan.
Som framgår

(sid. 103) är
beskrivningen
inte möjliga att uppnå med svaga sändare.
hörs relativt
är dock att innerstadssändaren

av den tekniska

sådana mottagningsforhållanden
Ett resultat av den högre effekten
bra även

i många

av Stockholms

yttre

stadsdelar

och i delar

av grann-

kommunerna.
från starten. Efter ett halvår hade an33 sammanslutningar
medverkade
Sedan
har sändningstillstånd.
talet stigit till ett 60-taI. 75 sammanslutningar
att
haft
har
alltså
slutat
tillstånd.
starten har 84 sammanslutningar
Några
sända.
många

Antalet

sammanslutningar

som

mätare av hur
en otillräcklig
i sändningarna.
Tre sammannärRadio Klara och Samkristen

är dock

tillståndsinnehavare

medverkar

mediaforening,
slutningar (Folkrörelsernas
Folkrörelsernas
radio) har nämligen bakom sig ett flertal sammanslutningar.
for närradiosändningar.
är arbetarrörelsens
samordningsorgan
mediaforening
Radio Klara (tillståndsinnehavare:
grupper

såsom solidaritetskommittéer,

holmspartiet

Alternativ

sig ett 20-tal
mot kärnkraft. Stock-

Stad) har bakom

Folkkampanjen

och en av Statstjänstemannaförbundets

avdelningar.

Samkris-
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ten

närradio

(tillståndsinnehavare:
är samlande

i lmmanuelskyrkan)

och deras ungdomsorganisationer.
med betydande
två radiostationer
och
ladelfiakyrkan)
Andelen
program

Radio

Svenska

Missionsförbundets

organ för ett
I Samkristen

15-tal frikyrkor

Ungdom
i innerstan

ingår bland andra
Radio Rörstrand (Fi-

närradio

egen programtid:

Baptist.

kyrkor är lägre än på andra orter, 22 procent.
har
Vpk avbröt sina sänddeltagit i sändningarna.
Samtliga riksdagspartier
valet och kärnkraftsallmänna
lnlör
det
1980.
av
hösten
i
början
ningar
från

aktivitet
var de politiska
hög.
påfallande
partiernas
omröstningen
och studentforeningar
medverkar,
Även politiska ungdomsklubbar
talet

fall

i fler-

med

egen sändningsrätt.
antal program sänds på invandrares
Exempel på det
hemspråk.
sex dagar i veckan),
närradio (45 minuter
från Arabisk
är sändningarna
För lnvandrarkvinnor
(som varje vecka sänder
Internationella
Föreningen
Ett stort

station som dock slutat
på tio språk), Radio ltalia, Lusitania (en portugisisk
har egen
Två estniska sammanslutningar
sända) och isländska föreningen.
och
kurdiska
har haft sändningar
på
lmmigrantinstitutet
sändningsrätt.
polska.
13 procent

äger rum på annat språk än svenska.
fasta
tider varje dag eller i varje fall
sänder på
och en kvällsRadio Klara har en morgontimme

av innerstadssändningarna

Flera sammanslutningar
dagar i veckan.

fem-sex
timme.

närradio

Samkristen
Radio

Rörstrand

(en utbrytning

och en halvtimme

varje var-

sänder

samma

inom

morgonanpå samma kvart

organisation
partierna återkommer
med förlängning
och folkpartiet
yttersocialdemokraterna
Arabisk närradio hörs tre kvart varje vardag. Sams närradio

dagskväll.
dakter måndag-torsdag.
måndag-torsdag,
ligare en kvart.

har en lunchkvart

De politiska

ur Svenska

på eftermiddagarna.
Av större organisationer

Artist-

& Musikerskolan)

märks dessutom

sänder måndag-fredag

bl a Hyresgästföreningen,

Studieförbundet

Kon-

Vuxenskolan,

NykterRiksförbund,
och Fritidsfiskarna.
Frälsningsarmén
samorganisation,
Ett markant inslag på innerstadssändaren
utgör de många små föreningar-

sum,

Motormännens

hetsrörelsens

na. Några fanns långt före närradion,
Internationella
Narconon,

amatörer),

Riksförbundet
Afasiforeningen,
Meditationscenter.
Stockholms

för

såsom Mälardalens

Radiosällskap

(DX-

för Krishnamedvetande,
Sällskapet
Sexuellt
och MIKI,
Likaberättigande

föreningar har bildats efter närradions
MotClemenz Club, Musikroteln,
Kulturföreningen
exempelvis
och Kulturimpuls.
närradioförening
drag, NRF Vasa Gymnasieskolas
för att
kan noteras att flera tillkommit
Bland de nybildade
föreningarna
varit
har
intresset för nya musikgenrer.
påtagligt framNågra
tillgodose
Andra

tillkomst,

en popmusikstation
främst Ljudmixarna,
gångsrika i att värva medlemmar,
har
om ca 5 000 personer. Närradiokommittén
med en publikorganisation
intressen finns
särskilt låtit undersöka om några relationer till kommersiella
bakom

dessa stationer.

uppdrag genomfört
stort inslag musik.

Hovrättsfiskal

en undersökning

Stefan Rubenson
av stationer

som

har på kommitténs
haft ett påfallande

ingår som bilaga 6 (sid. 247).
Rapporten
vilket
har haft en mycket stor innehållsvariation,
Programmen
i bilaga 4 (sid.
som återfinns
av det exempel på programvecka

framgår
233).

F örsöksverksamheren
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4.2.2.2

Järvalältet,

Stockholm

som vänder
är föreningar,
7 av de 32 tillståndsinnehavarna
på Järvafältet
Även i andra sammanslutningars
sändningar Förekommer
sig till invandrare.
har därmed till stor del fått
ofta program på invandrarspråk.
sändningarna
närradiokommittén
som
avsåg när Järden inriktning
på invandrargrupper
utsågs till Försöksområde.
innerstadssändare
till Stockholms
Närheten

vafältet

(även den hörs inom stora
har dock gjort att Järvasändaren
påtagligt levt i skuggan
av medverkande
Detta har påverkat anslutningen
av innerstadssändaren.
har
dock påtagligt
för
Järvasändaren
Intresset
negativt.
sammanslutningar

delar av området)

ökat

under

hösten

delvis

1980, sannolikt

än på innerstadssändaren.
En av de sändande sammanslutningarna

av lägre STIM-avgifter

på grund

är Södra Järva närradiokommitté,

För att göra det möjligt för ekonomiskt
svaga sammanslutningar
i veckan, varav ca 10 timmar
att delta. Från dess studio sänds 18 timmar
kurdiska,
spanska och
esperanto, finska, iranska, isländska,
på armeniska,
turkiska.
Dessoch moderaterna.
Av de politiska partierna deltar centern, folkpartiet
som bildats

1979.
och vpk under valrörelsen
deltog socialdemokraterna
också
märks
Bland medverkande
Hyresgästföreningen,
sammanslutningar
den senare
och Spånga populärmusiklörening,
Vuxenskolan
Studieförbundet
utom

en nybildad

sammanslutning

som samlat

ett tusental

medlemmar

i en pu-

blikorganisation.
svarar
Kyrkorna

för ca 30 procent av programtiden.
har slutat sända. Tre av dem fortsätter
Fyra sammanslutningar
ningar pä innerstadssändaren.

Tillståndsinnehavare,

hela antalet

1979-04-24-1980-11-30

Ant tillstånd
från start
L O_m_
80-11-30

Försöksort

Därav helt
nya under
1980

30
10
2
-

Göteborg
Dalsjöfors
Karlstad
Kumla
Mora
Sandviken
Svanön
Umeå
Piteå

84
35
12
13
12
35
3
55
5
19
8
2
14
2
29
13

Totalt

341

Stockholms
Järva
Eskilstuna
Linköping
Jönköping
Malmö
Öckerö

innerstad

Slutat
1979

3
3
-

1980

6
l
l
-

2
11
-

2
1
1
-

9
-

2
-

5
-

7
1
l
l
l
3
1

2
-

3
1
-

l
-

1
-

6
l

2
-

79

22

26

1
5
-

sina sänd-

med

närradio
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omfattar även delar av grannkommunerna
Mottagningsomrádet
Järfälla,
Sollentuna och Sundbyberg. Tillstånd
har beviljats några sammanslutningar
från dessa kommuner;
Järfälla pingstförsamling,
Solna-Sundbybergs
bapoch Radio Sollentune.
Den senare sammanslutningen,
som
av bland annat Radio Klaras arbete i Stockholm,
har liksom
inspirerats
Radio Klara ett lokalt parti, Sollentunapartiet,
bland sina intressenter.
Radio
Sollentune
har bl. a. gjort sändningar
från Sollentuna
kommunfullmäktiges
debatter och även speglat det lokala musiklivet.
tistförsamling

4.2.2.3

Eskilstuna
i Eskilstuna

Sändningarna

Filadelliaförsamlingens
ra sammanslutningar
en av Svenska

har en klar

omfattande

religiös

sändningar(13

som deltar är centerpartiet,

Företagares

Riksförbund,

dominans,
timmar
folkpartiet,

tjänstemännens

främst

genom
per vecka). And-

lokalavdelning-

bildningsverksam-

het TBV,

lokalnykterhetskommittén,
idrottsforeningarnas
samorganisation,
Maranata (Pilgrimstjänst),
Frälsningsarmén,
Studieförbundet
Vuxenskolan
och discoforeningen
Le Freak.
sänder under samtliga veckodagar. Kyrkorna är ensamma
Filadeliiakyrkan
om att sända på lördagar och söndagar.
Kommitténs
för att utse Eskilstuna
till försöksort (fritidsrådet
motivering
anmälde sitt intresse att samordna sändningarna)
har inte följts upp i den
lokala

av närradion.
En gemensam
samordningen
har i
närradioförening
bildats av de sändande sammanslutningarna.
En särskild studie av lyssnandet inom några sändande
sammanslutningar
har gjorts i Eskilstuna.
Den redovisas i avsnitt 4.7.
stället

4.2.2.4

Linköping

domineras av Studentkårens
station Radio Ryd och av “Radio
for kyrkornas sändningar,
Linköping,
samlingsnamnet
vilka administreras
av Sionförsamlingen.
Dessa två sammanslutningars
stora intresse för närradioförsöket
var en av motiveringarna
for kommitténs
val av Linköping
som forsöksort.
sändningarna

Med undantag för några programpunkter
på sen kvällstid
fredagar och
lördagar svarar Radio Ryd för alla sändningar
efter kl 20.
Av de politiska
partierna deltar kds och moderata samlingspartiet
samt
centern och folkpartiet
i samverkan med Studieförbundet
Vuxenskolan.
Socialdemokraterna
deltog över valet. Övriga deltagare är Medborgarskolan,
Linköpings
ntotorsällskap,
lokalavdelningen
förbund
och Adventistförsamlingen.

4.2.2.5

av Svenska

Företagares

Riks-

Jönköping

svarar för 90 procent av sändningstiden.
Kyrkorna
är ensam
Folkpartiet
deltagare av de politiska partierna, sedan kds efter valet upphört att sända.
Andra deltagare är M-klubben
av Motormännens
Riksförbund
oci Svenska
Företagares

Riksförbunds

lokala

avdelning.

ê
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sänder

Dessutom

Södra

som

folkhögskola

Vätterbygdens

bildningen
på skolans medialinje.
En särskild prägel hade sändningarna

inom

ett

Mariebo”

Radio

led i ut-

våren

1980.

där Södra Vät-

i stadsdelen Mariebo,
till invånarna
var att stärka
med programmen
ligger. Avsikten
folkhögskola
invånare.
till
stadsdelens
att
närma
i området och
folkhögskolan
som
i
och
att
Huskvarna,
Det kan noteras
Jönköping
Filadelfiakyrkorna
nokunnat
med bl. a. morgonandakter
sänder magasinsprogram
varje dag,
sig främst

De riktade

terbygdens
identiteten

tera ett

påtagligt

4.2.2.6

Malmö

stort

i Malmö

sändningarna
försöksorters;

lyssnarintresse.

programmen
utökats

veckoprogrammet
kant.

Närradiokommitténs
att tillmötesgå
att se i vilken

sig inledningsvis
hade sin tyngdpunkt

har dock

motiv

önskemål

från

denna

på lördagar.
blivit

tyngdpunkt

för att utse Malmö
Oxie,

från andra

i ett avseende

skilde

till

Allteftersom
mindre

försöksort

mar-

var dels

dels
uppbyggnad,
i Rosengård skulle använda

en stadsdel

under

utsträckning
invandrargrupper
för lokaatt dessa utgångspunkter
sig av sändaren. Det kan konstateras
Andra samtyngdpunkt.
liseringen inte kommit att bestämma programmens
stora intresse har kommit att dominera. Främst har kyrkorna
manslutningars

av
Två tredjedelar
ett stort antal program.
Malmö
producerat
Filadelña och
kommer nu från kyrkorna.
Pingstförsamlingarna
programmen
tre kvart
De har också de mest regelbundna
Elim dominerar.
programmen,
Även
återkommande
samt
Frälsningsarmén
kvällsprogram.
vardagsmorgnar
i centrala

har omfattande
Samtliga
sändningar

med

två dagliga

sändningar.
kommunisternas
Vänsterpartiet
deltagit.
riksdagspartier
har
också haft egna
1980.
SSU
halvårsskiftet
dock
vid
upphörde
program

har

som upphört.
sändningar
deltar
Oxie boföreningar

under anmälsåsom förutsattes
i sändningarna
i Rosengård deltar endast ett par
Av invandrargrupperna
ningsperioden.
har dock haft sändningar
turkiska
på invandgrupper. Flera av kyrkorna
rarspråk.
Andra

kortvågsdeltagare är bland annat bahaierna, Hyresgästföreningen,
vid Östra sjukhuset.
MIKI
och Patientföreningen
M-klubben,
klubben,
kan bl. a. nämnas att Filadelfiakyrkan
Om programinnehållet
organiserat
- en radioklubb
som
ca 500 barn till hemmötesverksamhet
kring närradion
sånt egna program.
En discoinriktad

har bildats: Radio MCB
förening
ungdomsdominerad
i veckan.
som sänder två timmar
City Broadcasting)
stöd
har en ovanlig ställning
Närradion
i Malmö
genom det tekniska
en
har uppfört
Malmö
kommun
den från starten erhöll av kommunen.

(Malmö

på televerkets område vid Jägerso. Den uthyrs till sändande
initiativ
Kommunens
sammanslutningar
enligt självfinansieringsprincipen.
närradioföri
har markerats av att ett par kommunalråd
(s och fp) ingår
studiobyggnad

eningens

styrelse.

med

närradio

71
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4.2.2.7

Öckerö

av att eleverna på högstadiet producerar
på Öckerö kännetecknas
i samarbete med föreningslivet.
ingår i skolProgramarbetet
deltar i detta samarbete med skolan
24 sammanslutningar
undervisningen.
Närradion

programinslag

har ABF och moderaterna
ram. Dessutom
inom Öckerö nårradioförenings
kallas A-radion
och innehåller
ABF:s sändningar
proegna sändningstider.
Unga Örnar och Broderskapsrörelsen
gram från bl. a. arbetarkommunen,
samt

material.

fackligt

i veckan. Som framgår
är korta - endast fem timmar
hindrat Öckerö närhar
dock
inte
detta
av lyssnarundersökningen
(bilaga 2)
radio att uppnå jämförelsevis
höga lyssnarsiffror.
som kan vara användbar,
Öckerö närradio representerar en samarbetsform
Sändningstiderna

utförs av sex reav sändningarna
orter. Produktionen
Varje redaktion gör sålunda normalt endast program for sändning
inte behöver bli så betungande.
var sjätte vecka. Detta gör att arbetsinsatsen
kan detta bidra
Särskilt på en liten ort med begränsat befolkningsunderlag
särskilt

för mindre

daktioner.

till

uthållighet
Öckeröradion

stöd genom anslag till studion i Brattillkomst.
en central roll för sändningarnas

har fått kommunalt
som

tebergsskolan,

4.2.2.8

och kontinuitet.

spelat

Göteborg

eller dem
innehas av 47 sammanslutningar.
Kyrkorna
Sändningstillstånd
svarar för hälften av den 76 timmar
närstående sammanslutningar
långa
och Saron)
Ett par av kyrkorna
(Oscar Fredriks församling
sändningstiden.
och
om de närmaste stadsdelarna
sina program på information
liksom på andra program av icke uttalat religiös karaktär.
del av de etablerade organisationerna
En betydande
deltar, bl. a.Hyres-

har inriktat

deras människor

(OK). HSB, KöpmannaforKonsum,
Oljekonsumenterna
gästföreningen,
och ett par av Svenska kyrkans församlingar,
bundet, alla större frikyrkor
av Svenska Företagares
Studieförbundet
Vuxenskolan,
lokalavdelningen
och Statsanställdas

riksförbund
tar folkpartiet

och moderata

förbund

avd. 4004. Av riksdagspartierna

del-

samlingspartiet.
av stor variation

kännetecknas
Sändningarna
stort antal mindre
sammanslutningar,

och deltagande även av ett
och stadst. ex. invandrargrupper
Dessa
i Radio Aktiv.
samverkar

Tolv sammanslutningar
delsföreningar.
Fotfolket
är Afrikagruppen,
Chilekommittén,

IF,

Förbundet

Kommunist,

KvinnoKommunistiska
Arbetarförbundet.
Göteborg LS (syndikalisterna),
till
LäkemedelsmissbruRiksförbundet
för
Hjälp
centrum,
Miljögruppen,
kare, Sprängkullen,
U-gruppen och en avdelning av Hamnarbetareförbundet.
vid halvårsskiftet
1980. bl. a.
Radio Aktiv upphörde med sina sändningar
för att inte dra på sig skulder för upphovsrättsligt
skyddad musik. Sedan
med STIM blev klart återupptogs
modellavtalet
sändningarna.
för
svarar tillsammans
Studio Annedal (Saron) och Smyrnaförsamlingen
31 procent
gonandakt
halvtimme

en morav sändningstiden.
Smyrna sänder varje vardag bla.
sänder en
De Synskadades förening
och en sen kvällsandakt.
på förmiddagarna

tisdag-fredag.
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Dalsjöfors

Fem sammanslutningar
lan, Byggnadsföreningen
kratiska
kvinnoklubben

har sändningstillstånd.
Studieförbundet
VuxenskoSocialdemoSolidar, hem- och skolalöreningen,
och Toarps ekumeniska
råd. Genom
samverkan

med dessa deltar också centerpartiet,
moderata samlingspartiet,
folkpartiet,
en nykterhetsloge,
Röda korsets lokalavdelning,
och
några idrottsföreningar,
ett antal sammanslutningar
inom arbetarrörelsen,
bland annat den lokala
och Unga Örnar.
SAP-föreningen
Den enda studion ligger i skolan och har inretts

av kommunen.
Av ortens
ca 30 föreningar samarbetar ett 20-tal kring närradion.
Ett gemensamt
program finns. Arbetet bedrivs i fem block, ett block för varje sändningsdag.
är kort. Fasta tider är framförallt
en halvtimme
eller en
Sändningstiden
kvart måndag-fredag
med början kl 19. Den totala sändningstiden
är åtta
timmar

i veckan.

En intensiv

debatt

om närradion i Dalsjöfors
uppstod under arbetsmarki maj, då Toarps ekumeniska
råd sände strejkradio.
Det ifråi press och lokalradio
om man tillräckligt
väl speglade parternas

nadskonflikten
gasattes
argument.

4.2.2.10

Karlstad

16 sammanslutningar
rar för 57 procent
Rocknrollklubben

har eller har haft sändningstillstånd.

Frikyrkorna

sva-

av sändningarna.
Sun City Rock,

som gick in i sändningarna
hösten
1979 har inspirerat
andra lokala musikföreningar
(en new waveforening,
en reggaeförening
och en discoförening)
att börja sända. En gång i månaden
samverkar

de fyra musikiöreningarna
om ett gemensamt önskeprogram
med
I kulturmagasinet
samverkar
dussintalet
kultur“Torget”
a. Fib/Kulturfront,
och orkesiöreningar(bl.
musikkaféet,
teaterföreningen
telefonväkteri.

med information
om den kommande
veckans kulturaktiterföreningen)
viteter. Sändaransvaret
för detta program har Värmlands
Filmförbund.
Åtta
sänder ett sportprogram
idrottsföreningar
på söndagseftermiddagarna.
Tre

politiska

lingspartiet.
Karlstad
en studio

4.2.2.l1

partier

deltar:

centerpartiet,

folkpartiet

och moderata

skiljer sig från andra lörsöksorter
genom att televerket
som uthyrs till de sändande sammanslutningarna.

saminrett

Kumla

Tio sammanslutningar
sänder drygt 18 timmar.
från kyrkor
Programmen
dominerar
Ett informellt
samarbete kring närradion
har etasändningarna.
blerats mellan kommunens
och
tillståndsinnehavarna.
fritidslörvaltning
Av de politiska partierna deltar folkpartiet
och moderata samlingspartiet.
Ett par idrottsklubbar
och Yxhults
IK. ldrottsprodeltar, brottarklubben
som vanligen sänds torsdagar och söndagar, har blivit populära,
grammen,
vilket även visar sig i att de i lyssnarundersökningen
haft en större procent
i landet.
lyssnare på ett enskilt program än några andra närradiosändningar

med

närradio

73

74
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Sportsändningarna
klubbar medverkar.

innehåller

till vilken

Några hembygdsprogram,
producerade
har sänts i lokalradion
(Radio Orebro).

och Pingstkyrkan,

4.2.2.12

bl. a. resultatrapportering,

ett 20-tal

av Yxhults

IK

Mora
beslut att utse Mora till försöksort,

Närradiokommitténs
i Mora

manslutning

anmält

förhandsintresse,
Man

startade sändningar.
församlingen
fördelat på samtliga veckodagar.
slutning,

folkparksorganisationen

4.2.2.13

Sandviken

trots att ingen sami att Filadelfia-

resulterade

har sänt ca sex timmar

Hösten

1980 började en andra
att sända.
Moraparken,

i veckan,
samman-

Elva sammanslutningar
i veckan. Kristna
sänder 13 timmar
alliansrådet
och Maranata(Pilgrimstjänst)
svarar för 68 procent av sändningstiden.
Svenska kyrkans
har svarat för några
högmässa sänds varje söndag. Konsum
bl. a. från en föreningsstämma
och en debatt
uppmärksammade
sändningar,
om kontokorten.

har förekommit,
bl. a. direktsändNågra sportsändningar
ning från ett 24-timmarslopp
på skidor. Man har också haft långsändningar,
bl. a. från midsommarfirandet
och fortsättning
med reportage från vägarna
och från sjukhusets
under midsommarnatten.
akutmottagning

4.2.2.14

Svanön

(Kramfors

kommun)

Kulturhuset
som även andra
Svanögården har det enda sändningstillståndet,
närradio man sänder
använt sig av, för de fem timmar
sammanslutningar
och betjänar ett 15-tal sammanper vecka. Studion
ligger i kulturhuset
husets
Tre kyrkor,
som
utnyttjat
fyra politiska
slutningar
sändningsrätt.
och apk), studieförbunsocialdemokraterna
folkpartiet,
partiedcenterpartiet,
ABF och Medborgarskolan,
en hem- och skolanykterhetsrörelsen,
Svanökören
m. fl. deltar.
förening,
Bland de återkommande
kan nämnas “Speldosan“,
förskoprogrammen
ett pensionärsprogram,
lebarnens eget program, ”78 varv,
samt en sport-

den

journal.

4.2.2.15

Umeå

18 sammanslutningar
sänder
80 procent av sändningarna.
Västerbotten
och Filmstudion)
dentkår

deltog

från

starten,

20 timmar

i veckan. Fem kyrkor svarar för
i
och Arbete
Några grupper (bl. a. Kvinnor
slutade sända efter ett halvår. Umeå stu-

men

avbröt

sina sändningar

i kårstyrelsen.
politiskt
regimskifte
väl
samlade i ett block
Programmen
ligger
kvällen.

efter

ett år och

ett

Av programmen
kan särskilt
riksmöte
Fosterlands-Stiftelsens

nämnas

på förmiddagarna

och ett på

från Evangeliska
direktsändningar
och folkpartiets
vilka utsändes
landsmöte,

SOU 1981:13
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samt från hela sammanträden

har bl.a.

sänt

en längre

Strömbäcks folkhögskola
på sin medielinje.

4.22.16

med kommunfullmäktige.
serie väckelsemöten.

använder

närradion

Kyr-

som ett medel i utbildningen

Piteå

Nio sammanslutningar
sänder åtta timmar
studio som inretts i stadsbiblioteket.

i veckan.

enkel

från egen studio,
manslutningar.

De samverkar
sänder

Pingstkyrkan

om en

dessutom

som även

Iövrigt

förbund,

folkpartiet,
Närradiokommittén

från andra samuthyres för direktsändningar
sänder lOGT-NTO,
ABF, Svenska Företagares Riksoch Saronkyrkan.
kds, stadsförsamlingen

bl. a. därför att intresseutsåg Piteå till försöksort
från de fyra stora partierna plus kds
och apk. Moderata
och apk har slutat sända, centerpartiet
samlingspartiet
startade aldrig. S0cialdemokraternas
har övertagits
av ABF.
sändningstider
anmälningar

kom

4.2.3

sammanslutningar

Vilka

Sammanslutningarna
mönster.
Praktiskt

som

deltar?

sänder

nårradio

alla typer

taget

bildar

av föreningar

ett mycket
heterogent
medverkar
på flera för-

söksorter.
Den organisatoriska
är stor, särskilt i storstäderna Stockholm
spännvidden
och Göteborg med 75 respektive 48 tillståndsinnehavare.
(Se bilaga l). Stor
har också Öckerö med 24 sammanslutningar
spännvidd
bakom den lokala
Det är ovanligt
att en organisation
deltar på samtliga
närradioföreningen.
orter. Endast pingströrelsen
deltar överallt,
dock utan att överallt ha eget
Härav följer också att kyrkorna
sändningstillstånd.
som grupp finns med
överallt.

En tydlig

Politiska

sammanslutningar

tendens

är att frikyrkorna
deltar oftare än svenska kyrkan.
är representerade på samtliga orter utom i Mora.
och ökade
deltagande var störst under valrörelsen

De politiska partiernas
i samband med folkomröstningen
om kärnkraft i mars 1980. Då utvärderarna
i vecka 16 undersökte
vilka partier som deltog fanns folkpartiet
med på
nio orter, moderata samlingspartiet
på åtta, centerpartiet
på sju, socialdemokraterna
på fem, kds på fyra orter och vpk på en.
På enstaka orter har även andra partier deltagit.
kommuArbetarpartiet
nisterna har sänt i Svanön och Piteå. I Stockholm
deltar Stockholmspartiet
(inom Radio Klara) och Opinionspartiet.
l Göteborg deltar Förbundet
Kommunist
deltog

och Kommunistiska
även

Utöver politiska
partier
på flera av försöksorterna.
eningar,

Arbetareforbundet

Radio

(inom

Aktiv).

1979

Centrumdemokraterna.

Studentkårer,

solidaritetskommittéer,

och kyrkor
Det gäller

motorklubbar,

nykterhetsrörelsen,
homosexuella
grupper
En hel del grupper återfinns

bund,

på nio orter

köping,

Stockholm,

(Piteå,
Göteborg

representerade
konsumentför-

kulturgrupper,

företagarföreningar,

invandrargrupper,
och musikaliska
på åtskilliga
Karlstad,

grupper

hyresgästföreningar,

handikappföreningar,

eningar,

förbund

är åtskilliga

studieför-

genregrupper.
orter. Svenska Företagares

Umeå,

och Malmö).

folkhögskolor.

miljögrupper,
köpmannaför-

Konsum

Riks-

JönLinköping,
deltar i Stockholm,

Eskilstuna,

med

närradio

75

76
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riksforbunds
Göteborg, Sandviken, Umeå och Svanön. Även Motormännens
deltar i
har sänt på fem orter. Hem- och skolaforeningar
lokala klubbar
i
finns
med
och
Svanön.
Stockholm,
Öckerö, Dalsjöfors
Nykterhetsrörelsen
Karlstad,
Eskilstuna,
Kumla, SandGöteborg, Malmö, Öckerö, Dalsjöfors,
finns med
Umeå och Piteå, alltså på elva platser. ldrottsforeningar
i
deltar
tre.
Stockholm,
orter,
på sju
folkhögskolor
på
Invandrarorganisationer
deltar på åtta orter. ABF
Studieförbund
Göteborg, Malmö och på Järvafáltet.
Svanön och Piteå respektive
och Vuxenskolan
sänder på tre orter (Dalsjöfors,
viken,

deltar i Linköping
och Göteborg). Medborgarskolan
Eskilstuna
Stockholm,
i Karlstad.
studieforbundet
och Frikyrkliga
och Göteborg, TBV i Eskilstuna
har i påtagligt hög grad avstått från att anEn grupp sammanslutningar
inom Statstjänstemannavända sig av närradion - de fackliga. Avdelningar
deltar i Stockholm
förbundet
(Radio Klara) och Göteborg.
Fackliga frågor
behandlas

från

rörelsernas

också ofta

LO-perspektiv

i bl.a.

sändningarna

från

Folk-

(Stockholm).

Mediaforening

av svagt fackligt intresse rubbades under avtalskonflikten
i maj 1980. Då sändes konfliktradio
i ett stort antal program, varav åtskilliga
i
Stockholm,
Kumla, Dalsjöfors och Piteå. SändGöteborg,
extrasändningar,
av Toarps
av Pingstkyrkan,
i Dalsjöfors
i Kumla
producerades
ningarna
Helhetsbilden

ekumeniska
Under

råd.

närradions

1 Göteborg
svarade Metall
20 forsta sändningsmånader

for

sändningarna.
har ca 31 000 timmar

radio

sänts.

och sändningstid

Tillståndsinnehavare

Antal

Sändningsort

tillståndsinnehavare

V 38/79
Stockholms
Järva
Eskilstuna

innerstad

Linköping
Jönköping
Malmö
Öckerö
Göteborg
Dalsjöfors
Karlstad
Kumla
Mora
Sandviken
Svanön”
Umeå
Piteå
Totalt
Nattsåndningama

V 39/80

41
24
12
12
10
25
3
44
5
12
6
1
14
1
18
13

73
31
11
9
9
29
3
46
5
15
7
2
11
1
18
11

241

281

38/79 och 39/80
Antal sändningstimmar/
vecka
V 38/79
81”
35
10
38
15
28
2
44
6
9
5
9
8
10
5
5
314

V 39/80
l15“
84
24
44
35
66
5
76
8
15
18
13
13
5
20
8
554

ej medräknade.
vecka 47/79.
ej angivna for varje ort, men medräknade i sum-

”Började såndningsverksamheten
Antal minuter utöver timmarna
meringen.

veckorna
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NärradiQ/öreningar

Som tidigare
terna försökt
l många

nämnts

har kommittén

stimulera

fall har ett sådant samarbete
i synnerhet

medverkan,

vid informationsmöten

till och framhålla

en “övergripande”
föreningsbildning
i Stockholm,
framförallt
har tidigare
var stort

vuxit

på de mindre

på försöksormed lokalt samarbete.

fördelarna
fram

utan

kommitténs

försöksorterna.
som

Det

direkta

motstånd

mot

i inledningsskedet,
Antalet
deltagande sam-

förekommit

onmämnts.

så bred, att man fann det
manslutningar
representationen
eller “mindre
naturligt att gå samman i intressegrupper
närradioföreningar”,
t. ex. Samkristen
och Radio Aktiv,
GöNärradio, Radio Klara, Stockholm,
teborg.
I december
söksorter

utom

och

1980 har någon typ av samarbetsorgan
bildats på alla förunder större delen av försöksMora, där Filadelliakyrkan

perioden sänt ensam. Dessa sammanslutningar
från mer formellt
uppbyggda sammanslutningar
arbetande programråd.
regelbundet
Genom

varierar i sin uppbyggnad
till löst sammansatta,
men

i en närradioförening
har sammanslutningarna
kunnat
och
och
investeringssändningskostnader
samplanera
själva proKontakterna
med närradiokommittén
och televerket ungramproduktionen.
derlättades. Den årliga programschemaläggningen
kan ske på basis av förslag
samarbete

minska

från de lokala

Kommitténs
merarbete med ändringar
närradioföreningarna.
i programmen
då grupperna via sin närradioförening
kan ununderlättas,
dersöka förutsättningarna
för exempelvis
utökad programtid.
På sju av försöksorterna
Malmö. Öckerö, Karlstad, Svanön,
(Stockholm,
Umeå och Piteå) har den lokala närradioföreningen
eget sändningstillstând.
Man

har försökt

intressera lyssnarna genom att fylla ut eventuella
luckor
med pausmusik
Man har ibland
och programläsning.
programmen
också vidgat ambitionerna
till att omfatta
repriser av program och informellan

mation.

I bl. a. Stockholm

rantsystem”,
troducerats

och Eskilstuna

medverkan.
tillfallig
I det följande ges en översikt
och ekonomi:
arbetsuppgifter

4.2.4.1
Bildades
har till

har man sökt tillämpa ett “aspimed närradion
in-

där grupper som tidigare saknat kontakt
i teknik och beretts tillfälle till kostnadsfria

Stockholms

provsändningar

över bl. a. närradioföreningarnas

målsättning,

närradioförening

28 augusti 1979, tre månader efter sändningarnas
att verka
för och sprida information
om

syfte

och

start. Föreningen
närra-

närradion,

och dess möjligheter.
Vidare skall SN verka för att underlätta
till programsändning
i rent praktiska avseenden.
möjligheter
55 av 67 sändande sammanslutningar
är medlemmar.

diosändningar
medlemmars

En av föreningens
första uppgifter var att producera en ljudslinga,
in
så
snart
kopplades
ingen förening sände. Den innehöll omväxlande
trailers
en minut långa avsnitt om olika föreningars
(max
gramläsning,
och musik.
gram och sändningstider)

som
propro-

som
Årsavgiften i föreningen var första året 50 kronor. sammanslutning,
betalade ytterligare 200 kronor. Föreningens
första buddeltog i ljudslingan,
6000 kronor.
get omfattande

med

närradio

77

78

Försöksverksamheten
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med närradio

4.2.4.2

Järva

l december

närradioFörening

1980 bildades

Järva närrztdioförening
efter Förslag från flertalet
Den valda interimsstyrelsen
har vid
sammanslutningarna.
Första årsmötet våren 1981 att framlägga Förslag om vilken verksamhet
som
Föreningen skall bedriva.
av de sändande

l Föreningens
inom
föreningar

fler
stadgar anges som ett mål att intressera
att delta i närradioverksamhet.
sändningsomrâdet
avser vidare att underlätta
det gemensamma
administrativa

Föreningen
arbetet.

4.2.4.3

Förslag till

Närradions

Eskilstuna

samarbetsorgan,

Närradions

i Eskilstuna
bildades ijuni
samarbetsorgan
1979, två månader
Före sändningsstarten
den 9 augusti. Av elva tillståndsinnehavare
(november
1980) är tio anslutna. Man erlägger en årlig medlemsavgift
på 200 kronor
per förening, vilken används för gemensamma
informationsaktiviteter.
ProFör lokalpressen att dagligen publicera närradiogramplaneringen
möjliggör
med programrubriker.
ur lokaltidprogrammet
Klipp och programtablåer
Man har ett gemensamt
ningarna distribueras regelbundet till medlemmarna.
debiteringssystem
mationsmöten.
organisationer

visavi televerket.
2-3 gånger årligen hålls större infordär man Försöker få flera med i verksamheten.
Intresserade
kan på en “öppen tid
göra kostnadsfria
provsändningar
på

närradioföreningens

4.2.4.4

Linköpings

ansvar.

närradioFörening

Först i november
1980 bildades Linköpings
i vilken ingår
närradioFörening
nio tillståndsinnehavare.
samtliga
I föreningens
av sändningsuppgifter ingår att göra Förslag till fördelning
tider samt att samordna information
till allmänheten.
NärradioFöreningen
skall
deltar

också genom direktkontakt
i sändningsverksamheten

med föreningar
på orten
stimulera
dessa att ansöka

som ännu

inte

om egen sänd-

som då inte vågar påta sig en sådan uppgift, erbjuds
ningstid.
Föreningar,
att få göra provsändningar
inom ramen För närradioföreningens
sändningstillstånd.
Medlemsavgiften
rörlig del.
Närradioföreningen
genomföra

4.2.4.5

föregicks

har

programläsning

Jönköpings

Jönköpings

består

lemsFörening

betalar

på 100 kronor.

beslutat

gemensam
bandspelare
på icke bokade tider.

att

över

en

och Föreningsinformation

dels

en

närradioförening

närradioFörening
av en interimistisk

ningsverksamhetens
Med i Föreningen

av dels en fast avgift

bildades
arbetsgrupp

8 februari

1980. Närradioföreningen
i samband med sänd-

som tillkom

start.
är tio

av de elva

tillståndsinnehavarna.

För 1980 en årsavgift

på 780 kronor.

Varje

med-

SOU 1981:13

Försöksverksamheren

anordnar tematräffar
för de sändande sammanslutNarradioföreningen
sköter programinformationen
till dagstidningarna
samt sprider intill allmänheten.

ningarnzi,
formation

Närradiofestivalen

i maj 1980, till vilken
från
hela
landet
ningar
inbjöds, arrangerades
i samarbete
med närradiokommittén.
Över
Södra

hälften

av medlemsföreningarna

Vätterbygdens

4.2.4.6

Malmö

närradiosändande
av Jönköpings

utnyttjar

sammanslutnärradioförening

den studio

som finns

på

folkhögskola.

närradioförening

Bildades

22 augusti 1979, tre veckor före sändningarnas
start. Samtliga samär med; medlemskap är obligatoriskt.
Malmö kommun
stöder
i studiobyggnad
närradioföreningen
och inredning
genom investering
av
manslutningar

som uthyres enligt självfinansieringsprincip.
produktionsstudio
har det blivit möjligt
för sammanslutningar
att börja sända
vesteringar.
central.

Studiobyggnaden

i anslutning

ligger

till

Härigenom
utan egna inteleverkets
rundradio-

har organiserat
i radioproduktion.
Föreningen
Utbildgrundutbildning
för sammanslutningar
ningen är obligatorisk
som vill använda den gemensamma studion.
Kostnaderna

tas ut enligt en tredelad taxa. En avgift tillämpas
för samsom
sänder från egen studio, en för sammanslutningar
manslutningar
som
har egen studio men låter televerket
sända programmen
och en för samsom utnyttjar
studion fullt ut, dvs. både producerar och sänmanslutningar
der programmen
där.
För 30 minuter
i den första
per vecka får sammanslutningar
betala 720 kr/år, i den andra gruppen 2 040 kr/år och i den
tredje
4 315 kr/år.
till

och studiokostnader
Föreningens
budget exkl sändningsavgifter
13000 kr för första verksamhetsåret
(16 månader).

4.2.4.7. Öckerö

närradio,

ideell

gruppen
gruppen
uppgick

förening

bildades före närradions
start och administrerar
såväl en geFöreningen
mensam studio som huvuddelen
av sändningarna.
24 föreningar
ingår. Mot
Bättre Vetande (en Hem- och skola-liknande
för föräldrar,
barn
förening
och lärare vid Brattebergsskolan)
råd på sju ledamöter.

besätter

två platser i föreningens

program-

Kommunen
ett startanslag
Medgav verksamheten
på 35 000 kronor.
betalar 500-1 000 kronor årligen beroende på medlemstal.
lemsföreningarna
Inför starten inreddes studiolokal
i skolan för 18 000 kronor.
Radioutrustningen
kronor

4.2.4.8

kostade
inkl

ca 30000

hyra

Göteborgs

Föreningen

har en årsbudget

på 18 500

närradioförening

Göteborgs närradioförening
fattande samarbete mellan
starten

kronor.

för sändaren.

den 28 maj

bildades
deltagande

1979. Samtliga

våren

1980. Dessförinnan

hade ett om-

skett sedan sändnings45 tillståndsinnehavare
är medlemmar
organisationer

med

närradio

79

80
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som
av sändningstderna
som sett lokal samordning
fattat angående sändningstider
De beslut kommittén
uppgift.
kunnat baseras på Förslag
för Göteborgs närradio har också i stor utsträckning
En annan uppgift har varit att ge råd
från den lokala närradioföreningen.
i närradioföreningen,

sin främsta

kan vara antingen fast
och programproduktion.
Medlemskapet
eller associativt.
erlägger oavsett grad av anMerparten av organisationerna
Detta
av sändarhyran.
sin
andel
100
kronor
samt
slutning en årlig avgift på
om teknik

till televerket,
avgifter
av
aktuell
programtablå
kostnader, regelbunden
karaktär.
av gemensam
informationsverksamhet
på ca 12000

ger en budget
administrativa
samt

övrig

4.2.4.9

Dalsjöfors

har från starten
i närradion

medverkar

derlig.
Borås kommun

med
vid

anslog

oavsett

och träffas

särskilda

starten

stadgar

en gång i månaden för
har inte ansetts erfor-

till den gemensamma
De fem
är ca 20 000 kronor/år.
lika. Extdelar driftskostnaderna

13 300 kronor

Driftskostnaderna

i Dalsjöskolan.

studion

som
Varje sammanslutning
om man har eget sändningsrei rådet väljs. Ledamöterna

lett verksamheten.

har en röst.

Närradioförening

planering.

närradio

var sin tillståndsinnehavare

presenterar

täcker

när de fem ledamöterna

eller inte,

tillstånd

vilket

distribution

Radiorådet,

Ett radioråd

kronor,

(tillståndsinnehavarna)
sändningsblocken
medför ingen extra debitering.
rasändningar

4.2.4.10

Karlstads

närradioförening

samarbete inleddes våren 1979 och tog organiserad form i anslutning
13 tillståndsinnehavare
den 6 augusti 1979. Samtliga
sändningsstarten
är anslutna. Den årliga grundavgiften
per förening är 100 kronor till vilken
invarje förening
läggs en variabel avgift kopplad till den sändningstid
är
500
kronor
Den
maximala
dividuellt
per
avgiften per förening
utnyttjar.
Lokalt

till

täcker

år. Budgeten
lokalpressen
“lnternbulletin“.

Med

produktion.
i Karlstad,

gemensam
och distribution
samt produktion
kommer
av STIM-avtalet
anledning

information

till

av föreningens
gemensam de-

5 96
20 % man sparar på en sådan, kommer
Samarbete sker även kring viss programsamarbete med ett antal skolor
bedriver
Närradioföreningen
en gång i veckan
fast programtid
som kostnadsfritt
disponerar

att ske. Av

bitering
att tillfalla

administrationskostnader,

och hushållen

de cirka

närradioföreningen.

för elevradio.

4.24.11

Kumla

De sändande

närradio

i Kumla
sammanslutningarna
till planeringssammanträde.

kommunalkontoret

en gång i månaden
på
Då diskuteras programscheSammed närradiokontmittén.
träffas

liksom korrespondens
mat och programidéer
men man har avstått
manträdena
protokollförs,
förening.
ranata)

Samtliga
deltar.

sändande

sammanslutningar

från att bilda en närradioutom

Pilgrimstjänst

(Ma-

SOU 1981:13
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har arrangerat gemensam utbildning
av tekniker
Föreningarna
ducenter. Man diskuterar också ekonomiska
frågor och tar ställning
nadernas fördelning.
Kommunens

fritidskontor

arna och svarar
också

ställt

4.24.12

kontinuerligt

samarbetar
till

reportagebandspelare

Föreningen

Radio

med de sändande

för utskick

av information.

och protill kost-

sammanslutningKommunen
har

sammanslutningarnas

förfogande.

Sandviken

bildades i november
1980. Den har till syfte att “främja
Föreningen
samarbete i fråga om närradiosändningar
inom Sandvikens
att öka
kommun,
att ge organisationer
och enskilda möjlighet
yttrandefriheten,
att göra sig
hörda i Radio Sandviken,
att öka medvetenheten
bland allmänheten
ifråga
om

radio

men också andra massmedia,
att samordna
medlemsorganisaav
Radio Sandviken,
att söka egen
gemensamma
marknadsföring
för att sända program som normalt inte faller inom medlemssändningstid
tionernas

att samordna
organisationernas
arbetsområde,
medlemsorganisationernas
så att marknadsföring
av programutbudet
och sändningen
sändningstid,
av
underlättas”.
program
tillhör
förSju av de elva tillståndsinnehavarna
eningen.

4.24.13

Föreningen

Svanö

närradio

Närradiostarten
på Svanön föregicks av många kontakter mellan Kulturhuset
och Umeå närradioförening.
Svanögården
I slutet av 1979 bildades föreningen
Svanö närradio.
Föreningen
antog
har formellt
stadgar enligt Umeås modell.
svarat för
Närradioföreningen
av sändningstid,
men i realiteten har detta skötts av Kulturhuset
fördelning
Svanögården.
Alla sändningar

har skett från Kulturhuset
studio fram
Svanögårdens
av 1980, då flera organisationer
sökt eget sändningstillstånd.
Föreningen Svanö närradio är en av dessa föreningar.
Problemet för närradioföreningen
har varit ekonomin.
Varje förening har
betalat 50 kronor per sändningskvart
och 40 kronor i studiohyra.
Kommunen
till slutet

har gett ett bidrag på 5 000 kronor till Svanö närradio och 20000 till Kulturhuset Svanögården för att täcka en del av utgifterna
för iordningställande
av studio.

4.2.4.14

Umeå

närradioförening

bildades före sändningsstarten
i maj 1979. Föreningen
all fördelning
av sändningstid,
vilken som schemaförslag
sänts till närradiokommittén
för godkännande.
omfattar
alla
Föreningen
sändande sammanslutningar
utom Pilgrimstjänst
(Maranata).
En huvuduppgift
för föreningen
har varit att administrera
en gemensam

Närradioföreningen
har administrerat

studio

samt finansiera

kostnaderna

för denna.

För att handha

kurs vid
paratur har krävts att man genomgått
eller på motsvarande
sätt visat sin kunskap.

Strömbäcks

studions

ap-

folkhögskola

med

närradio

81

82
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med närradio

har betalat högst 50 kronor per kvart
sammanslutningarna
1979
De som sänt mycket har fått mängdrabatt.
studion.
kronor.
31000
budget
närradioföreningens

De sändande
för att utnyttja
omslöt

Piteå

4.2.4.15

närradioförening

startade
kunde bildas innan närradiosändningarna
närradioförening
och
är
medlemmar
tillståndsinnehavare
1979.
elva
den 13 augusti
Samtliga
har samverkat vid fördelning och placering av sändningstider.
Grundavgiften
Lokal

per år och förening är 700 kronor. vilket
kommer 300 kronor för varje ytterligare
för högst betalande
på kostnaderna

vilket

har delat

täcker en “grundkvart“.
inklusive
sändningskvart

detta

repriser,
årligen. Man

i Piteå gör 2 800 kronor
organisation
studio i kommunens
för en gemensam

tillgång till Filadelfiakyrkans
1981 planerar Piteå närradioförening

och har också
Inför

Till

studio
ett utökat

vid

lokaler

direktsändningar.

samarbete

kring

pro-

från kommunfullmäktigebl. a. med direktsändningar
gramproduktionen,
har för att möjKommunen
for synskadade.
debatterna och en taltidning
från fullmäktigesammanträdena
beviljat ett anslag på
liggöra sändningarna
2000

4.3

för

kronor

har

Hur

4.3.1

1981.

ansökningarna

prövats?

Inledning

är det bara
med närradio
Enligt lagen (1978:479) om försöksverksamhet
som kan få tillstånd att sända närradio. Ordet samlokala sammanslutningar
kan knappast tolkas på mer än ett sätt; det betecknar ett antal
manslutning
förarbeten används
personer som förenats i ett bestämt syfte. 1 närradiolagens
och
för föreningar,
organisationer
grupper.
uttryck
enskilde
att
den
alla dessa benämningar
följer självklart
man genast ett problem.
Här upptäcker
från sändningsrätt.
har uteslutits
1-lur många enskilda behövs det för att man skall kunna tala om en ?samintresse
två personer med ett gemensamt
Kan exempelvis
manslutning“?

ordet

ett samlat

som

Av

folkrörelser.

betraktas

som en sådan?

Det

i anslutning
till den följande
är berättigade
att sända.

förefaller

att behandla den
naturligt
av de sammanslutningar

beskrivningen

frågan
som

måste varajuridisk
person för att få sändningstillstånd.
Sammanslutningen
som sådan som
Den egenskapen innebär bl. a. att det är sammanslutningen
och
som
och
dra
kan förvärva rättigheter
själv uppträder
på sig skyldigheter
måste vidare bedriva ideell, poutåt mot omgivningen.
Sammanslutningen
litisk, facklig

4.3.2

Olika

4.3.2.1

eller religiös

verksamhet

inom sändningsomrâdet.

sammanslutningar

Ideella

föreningar

i svensk lag som reglerar de ideella föreningaringa bestämmelser
Flera försök har gjorts att införa en lagstiftning,
nas allmänna förhållanden.
till 1910 och 1911 års riksdagar.
bl. a. genom propositioner
Förslagen har
Det finns
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fallit
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bl. a. beroende

från föreningarnas
på hårt motstånd
företrädare.
Man
att en lagstiftning
skulle komma att verka som en tvångströja
på det fria föreningslivet
och hindra föreningarnas
rörelsefrihet.
Sedan år
1974 skall dock sådana ideella
som bedriver
rörelse registrera
föreningar
Men i övrigt är det främst genom olika prejudicerande
sig i handelsregistret.
utslag i högsta domstolen
som de ideella föreningarna
kring sekelskiftet
ramats in. Denna praxis brukar kommenteras
så, att en förening skall ha
har menat

antagit
ansedd
visning
faktiskt

stadgar av viss
och utsett en styrelse för att bli
fullständighet
som en juridisk
bruk fungerar en sådan anperson. För praktiskt
inte särskilt bra. Att av rättsfallen
närmare klargöra vad stadgarna
måste innehålla för att uppfylla fordringarna
är dock svårt. En viss
torde kunna hämtas från de första lagförslagen,
som kan förmodas

ledning
vara försök

att

kodiñera
gällande praxis.
är en mycket vanlig form för samverkan
föreningen
mellan
ett antal personer för ett gemensamt
ändamål.
Det bör noteras att ordet
ideell i det här sammanhanget
är något vilseledande.
Under begreppet faller
visserligen sådana föreningar som har ett ideellt syfte i vanlig mening, t. ex.
Den ideella

välgörande,
religiöst,
även om den ideellt

eller kulturellt
politiskt,
idrottsligt
syfte. Detta gäller
syftande verksamheten
hämtar sin näring ur en ekonomisk rörelse. Men till de ideella föreningarna
räknas också sådana föreningar som har bildats för att främja medlemmarnas
ekonomiska
intressen,
såsom fackföreningar
och branschorganisationer.
De föreningar som främjar
sina medlemmars
ekonomiska
intressen genom att driva affärsmässig verksamhet räknas dock som ekonomiska
föreningar.
namn skall givetvis
Föreningens
De måste också
framgå av stadgarna.
upplysa om föreningens ändamål och det på ett sätt som visar att det verkligen är fråga om en ideell förening. Vidare måste stadgarna ge
anvisning
om hur föreningen skall vara organiserad,
så att dess angelägenheter
kan
beslutas och verkställas.
Den minsta
tänkbara
är förorganisationen
och styrelsen. Har föreningen bara de två
eningsstämman
organen, förefaller
det kunna räcka om stadgarna anger hur ofta stämman skall sammankallas
och hur många ledamöter
styrelsen skall bestå av. Ingenting
hindrar
för
övrigt att styrelsen består av bara en person.
Både enskilda, s. k. fysiska personer, och juridiska
personer kan ingå som
medlemmar
i en ideell förening.
Det ligger i sakens natur att en ideell
förening inte kan bildas av en enda medlem.
Med hänsyn till kravet att
den sändande organisationen
skall vara en sammanslutning,
kan en ideell
förening som har bara en medlem kvar i varje fall inte ha rätten att sända
närradio. Å andra sidan behöver antalet medlemmar
inte vara större än
fem. Det följer analogt av den regel som
förgäller för de ekonomiska
I alla de lagförslag om de ideella
eningarna.
som lagts fram,
föreningarna
har också fem medlemmar
varit de minsta antal som krävts för den ideella
och bestånd. Är medlemmarna
föreningens
registrering
juridiska
personer
räcker det om de är tre.
En juridisk
i sista ledet företrädas av en eller
person måste naturligtvis
flera fysiska personer. Normalt
företräds en förening av sin styrelse. Av
praktiska skäl brukar styrelsen ge en eller flera personer rätt att ensamma
företräda
I den uppgiften
föreningen.
ingår bl. a. att teckna föreningens
namn.

med

närradio
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av de ideella

föreningarna

i försöksverksarrheren

Den helt övervägande
delen av sändningstillstånden
har bevijats de ideella
Kommittén
vill här ta upp några av de erfarenheter som handav föreningarnas
läggningen
ansökningar
gett.
föreningarna.

har inte kunnat

Kommittén

slå fast att en sökande

förenhg i realiteten
varit
person. Frågan har naturligtvis
särskilt aktuell,
när det har rört sig om ansökningar
från föreningar som
har bildats efter närradions
start. Det är dock bara någon enstaka gång,
som det funnits anledning till närmare undersökningar
på der här punkten.
har varit

täckmantel

för en enskild

Det

har också bara i undantagsfall
varit påkallat att sätta en förenings
status av juridisk
person i fråga på grund av brister i stadgarna. Huvudär att de flesta anmälda föreningar
har stadgar med innehåll som
intrycket
går långt över de minimikrav
Det är i stället på en annan

som

kan ställas.

punkt som frågan om förenirgars
ställning
som självständigt
behövt övervägas. En stor del a/ de sändande
rättssubjekt
som enheter i större organisatoner.
I några
föreningarna
ingår nämligen
fall har en förhållandevis
stark bindning mellan de olika delorganisationerna
till tveksamhet.
anledning
Ett sådant exempel är Chilekommitténs
En ansökan från
organisation.
en lokal Chilekommitté
väckte frågan om dess självständiga
ställning gentemot huvudorganisationen.
Lokalkommittén
åberopade som sina de stadgar
gett

som

Chilekommittén

antagit

vid

en kongress.

Stadgarna

imehöll

bl.a.

“Lokalkommitté
är en grupp på minst fem personer som stöder orgarisationens stadgar. Lk . ,. verkställer de beslut och uppdrag som meddelas av natimella styrelsen
(NS). . . För att betraktas som konstituerad skall lk till NS skicka prototoll från konstitueringsmöte . .. På grundval av detta tar NS ställning till om lk ir i vederbörlig
ordning konstituerad . . . Om lk bryter mot organisationens stadgar kan denna suspenderas till nästa kongress av NS.
Utan

att stadgarna sade någonting
om den saken, hade localkommittén
vid ett årsmöte utsett en styrelse om sex personer. Beslutet om att ta del
i närradioförsöket
hade lokalkommittén
fattat självständigt
Som jämförelse
kan anföras riksdagspartiernas
från lokaluppbyggntd
över distrikt till riksorganisationer.
Alla enheterna arbetar efter
avdelningar
stadgar som fastställts av partiernas högsta beslutande organ Ofta medger
enheterna antar tilläggsstadgarbara
om dessa
stadgarna att de underordnade
inte

strider

mot

grundstadgarna.
fann mot den bakgrunden
att också den lokala Chilekommittén var att betrakta som en självständig
juridisk
person, arfor den beEn liknande diskussion
viljades sändningstillstånd.
uppstod for övrigt vid
av ansökningar
från lokalavdelningar
av Svensla Företagares
behandlingen
Kommittén

Riksförbund.
Lokalavdelningarna
I förbundets
bundskongressen.
direkt under förbundsstyrelsen
delningen

tillämpar
stadgar som anagits vid forstadgar sägs bl. a. att avdeltingarna
lyder
och att förbundsstyrelsen
kat upplösa avom dess medlemssiffra
skulle understiga
ett visst antal. För lo-

kalavdelningarna

stadgas

bl. a. följande:

. . . är skyldig ställa sig Förbundets stadgar till efterättelse . . . AvLokalavdelning
delningsstyrelsen skall, då det gäller avdelningens rättigheter och skldigheter. inför

;

l
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domstol eller annan myndighet söka, kära eller svara. Alla
avdelningens beslut av
principiell betydelse skola . . . dock underställas Förbundsstyrelsen för godkännande.
Också i detta fall bedömde
av självständig
Till motsatt
reföreningens
En
styrelser.
om tillstånd
utan

bifall,

tioner

juridisk
resultat

kommittén

att lokalavdelningen

hade egenskapen

person.
ledde en ansökan

från ett av Svenska Arbetsgivasaknar både egna stadgar och
Regionkontoren
från Arbetsgivareforeningen
följande
ansökning
som sådan
for sändningar
över Stockholmssändaren
lämnades även den
regionkontor.

eftersom

kan komma

bara lokala
ifråga.

och inte riksorganisasammanslutningar
andra organisationer
med hela riket eller
har fått avslag eller låtit sin ansökan förfalla

Flera

län som verksamhetsområde

av kravet på lokal organisation.
Det har gällt bla.
Scientologykyrkan i Sverige, Svensk-lndianska
förbundet,
Kommittén
Biliströrelsen,
för mänskliga
i Sverige och Elevförbundet
rättigheter
i Stockholms
län.
på grund

Ett problem uppstod också när kommittén
konstaterade
att Frälsningsarméns organisation
inte passar in i närradions regelsystem. Frälsningsarmén
är organiserad efter militärt mönster, med
i London som högsta
högkvarteret
administrativa
instans. I de lokala kårerna, som sökte
sändningstillständ,
- kårnämnderna
är “styrelserna”
-tillsatta
centralt. Nämnderna
arbetar efter
instruktioner
beslutade av generalen i London.
Det stod därmed klart att
kårerna

inte

kunde

anses som självständiga
juridiska
personer. Problemet
i respektive kår bildade en ideell förening, med
arméns verksamhet
genom radio- och TV-program.
Likhade Sjundedags Adventistsamfundet.
uppbyggnad
När-

löstes så att medlemmarna
syfte att presentera
nande centralistisk

radions krav på lokal organisation
föranledde
Adventistsamfundet
bilda självständiga
sändningsorterna
lokala församlingar.
För att få tillstånd
att sända närradio skall en sammanslutning

att på

bedriva
politisk,
Som tidigare redogjorts
facklig eller religiös verksamhet”.
för, räknas enligt juridisk
som uteslutande
praxis alla de föreningar
har
något av de uppräknade
syftena som ideella föreningar.
Men till de ideella
hänförs - förutom
de fackliga - också andra föreningar
föreningarna
som
har till syfte att främja sina medlemmars
ekonomiska
närmast
intressen,
då branschorganisationerna,
vilka med en snäv tolkning
av ovanstående
skulle hamna utanför kretsen av sändningsberättigade
sändningsvillkor
sam-

“ideelL

manslutningar.
För sändningsrätt

krävs att sammanslutningen
skall bedriva sin verkI flera fall har ansökningar
sändningsområdet.
kommit
in
från lokalorganisationer
som haft sitt verksamhetsfált
utanför sändningsvarfor deras ansökningar
området.
lämnats
utan bifall.
samhet

Ett

inom

annat

fall

har dock krävt större uppmärksamhet.
En religiös sammanslutning
har haft tydliga ambitioner
(Pilgrimstjänst/Maranata)
att sända
även på orter där man inte haft en så regelbunden
verksamhet
att man
varit känd for andra sammanslutningar
på orten. Man har i det syftet bildat
juridiskt
lokala församlingar.
På en ort sattes, sedan tillstånd
oklanderliga
i fråga om någon egentlig verksamhet
beviljats,
bedrevs av Pilgrimstjänst
inom sändningsområdet.
kunde dock upplysa att man bl. a.
Organisationen
hade “mötesverksamhet
och övrig evangelisation
inom sändningsområdet,
varfor

kommitténs

beslut

stod

fast.

med

närradio
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Ekonomiska

Föreningar

l alla de uttalanden

som ligger till grund för reglerna om försöksverksamanges de som kan få rätt att sända närradio som ideella, religiösa,
Motsvarande
i 3§ lagen
fackliga och politiska organisationer.
formulering
med närradio (sammanslutning(1978:479) om försöksverksamhet
. . som
heten,

bedriver

ideell,

ansett

politisk,
facklig eller religiös verksamhet“)
för att ta med också sammanslutningar

har kommittén

ge utrymme
att inordna under

som

inte går
ut-

Med denna
någon av de uppräknade
kategorierna.
har kommittén
även gett ekonomiska
föreningar möjlighet

gångspunkt
medverka
under
inte enig;

försöksverksamheten.

reservation

avgavs

sumentföreningar
beviljades
Dessa typer av Föreningar
samhet främja medlemmarnas

att

l

fråga var dock kommittén
Göthe Knutson
mot att kon-

*

l denna

av ledamoten
tillstånd.
bildas

för att genom egen affärsmässig
verkintressen. Den ekonomiska
för-

ekonomiska

eningen måste registreras för att blijuridisk
person. För att kunna registreras
skall den ekonomiska
vara kooperativ,
dvs. medlemmarna
skall
föreningen
aktivt ta del i föreningens
verksamhet,
genom att t. ex. köpa av föreningen
eller hyra bostad av den. Som ovan sagts måste antalet medlemmar
vara
minst fem. Typiska kooperativa
och
föreningar är konsumentföreningarna
bostadsrättsföreningarna.
har beviljats sändningstillstånd.
I deras stadkonsumentföreningar
vid sidan av det ekonomiska
ändamålet,
intaget bl. a. att försådan information,
som underlättar
för
eningen skulle dels “tillhandahålla
konsumenterna
att organisera sin hushållning.
. .“, dels “bland medlemmar
Fyra

gar fanns,

och allmänhet

om sådana samhälls- och företagsekonosprida upplysning
som är av betydelse för hushållen
sartt om koopeförhållanden,
rationens grundsatser,
och stadgar”.
Dessa ändamål, som inte
uppbyggnad
kan betecknas som annat än ideellt syftande, var också de som enligt anmiska

.skulle prägla sändningarna.
har också beviljats en OK-förening.
Dess stadgar angav som
enda ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska
intressen.

sökningarna
Tillstånd

föreningens
i närradion omfatzade dock enFöreningens
planer för programverksamhet
bart den ideella verksamhet,
som föreningen
dessutom
drev, bl. a. uppom

och kurser i bil- och värmeekmomi.
energisparande
en HSB-förening
har fått tillstånd
att sända närradb.
Inte heller
dess stadgar tog upp något annat än det ekonomiska
ändamålet, men prolysning
Även

gramplanerna

4.3.2.3

omfattade

bl. a. studiecirklar

och

frågor

om

boendemiljö.

Bolag

Vid sidan av föreningen
finns bolaget som den andra formen av frivillig
Man brukar skilja bolaget från föreningen
sammanslutning
(association).
genom att kalla bolaget för en sluten och föreningen för en öppen association.
Med det menas att bolagets medlemsantal
är bestämt i bdagsavtalet.
En ny delägare kan tas in bara med de gamla delägarnas samtycke, med
ett nytt bolagsavtal
som följd. Föreningen
däremot är konsruerad
för ett
växlande
medlemsantal
med en gemensam överenskommelse,
stadgarna,
som

inte

behöver

ändras

om

medlemmar

kommer

till

elle

försvinner.
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enkla bolag, handelsbolag
och akBolagen delas in i huvudgrupperna
ha intresse i närradiosammanhang.
tiebolag. Av dem kan bara handelsbolaget
Det enkla bolaget är nämligen
kan
ingen juridisk
person och aktiebolaget
i den mening som här avses.
knappast betraktas som en sammanslutning
Ett handelsbolag
består av två eller flera personer som under gemensam
firma

bedriver

en bokföringspliktig
verksamhet
skulle

t. ex. en ideell
tillstånd.

Ingen

4.3.2.4

sådan

Övriga former

ansökan

rörelse. Skulle

bolaget dessutom bedriva
kunna beviljas sändningskommit
in.

det teoretiskt
har dock

av sammanslutningar

Inledning
De här ovan behandlade sammanslutningarna
har alla det gemensamt
att
de bildats genom att personer frivilligt
gått samman. Man brukar kalla sådana
för privaträttsliga
associationer.
sammanslutningar
Vid

sidan

av dessa finns

emellertid
s. k. offentligrättsliga
sammanslutav
ett
mellan dessa båda
präglas
offentligt
inslag. Gränserna
kategorier är dock inte klara. Det offentliga
inslaget kan variera både till
och karaktär.
Kommunen
är ett exempel
omfattning
på en organisation
med ett mycket starkt offentligt
inslag. Den är erkänd av staten och varje
som

ningar,

är tvingad att vara ”medlem”.
Det offentliga
medborgare
draget kan också
vara svagare, som t. ex. hos hyresgäströrelsen.
som vid sidan av sin vanliga
också
föreningsverksamhet
Det finns inte i materialet

utför

ett

statligt förhandlingsuppdrag.
försöksverksamheten
något uttalande
som bestämt utesluter
från att ta del
offentligrättsliga
sammanslutningar
i försöket. Utbildningsministerns
s.
(l977/78z9l
påpekande i propositionen
bakom

skulle ha styrelse och stadgar talar för att
223) att varje sammanslutning
de deltagande sammanslutningarna
skall ha någon karaktär av frivillighet.
Beträffande
kommunal
medverkan
framstår det dock redan mot bakgrund
av syftet med programverksamheten
i närradion
att en sådan
uppenbart
inte var avsedd. Mot kommunala
talar också indirekt
utegensändningar
talandet i propositionen
för en kommun,
(s. 227) att det kan te sig naturligt
att inom ramen för sitt ordinarie stöd åt folkrörelseoch organisationslivet,
bidra

till

närradions

utveckling.

Kommuner
Det är flera kommunala
men
organ som anmält intresse för verksamheten,
har sökt tillstånd.
Däremot
har en ansökan kommit
ingen kommun
från
en ideell förening under kommunalt
medlemmar
inflytande.
Föreningens
bestod av allmännyttiga
kommunala
hade bl. a.
bostadsforetag.
Föreningen
till ändamål att verka för trivsel och ordning
inom medlemmarnas
bostadsområden.
Kommittén
verksamheten.
har inte

heller

har ansett

att

kommunerna

skall

lämnas

En förening som består av kommunalt
bedömts
kunna få sändningstillstånd.

utanför

dominerade

försöksorgan,

med

närradio
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Svenska

kyrkans
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församlingar

En församling
i svenska kyrkan
med den borgerliga
kommunen.

företer

i många

avseenden

stora

likheter

och verkFörsamlingarnas
organisation
samhet är reglerad i lag och de saknar alltså egentliga stadgar. Liksom den
är givetvis församlingen
borgerliga kommunen
enjuridisk
person. Med hänsyn till den stora likhet med de borgerliga kommunerna
som församlingarna
hade det kanske

har,
del

varit

konsekvent

att utesluta

också dem

från att ta

i försöksverksamheten.

Svenska

driver

en verksamhet som enligt
helt
i
uppfattning
ligger
linje med avsikten med närradioverksamheten.
De är därmed exempel på de svirigheter
vi stött på
när det gäller att med hjälp av entydiga juridiska
definitioner
avgränsa den
krets av sammanslutningar
som avsetts kunna få tillstånd att deltaga i närkyrkans

församlingar

emellertid

närradiokommittens

radioförsöket.

S rudentkârer
vara medlem i en studentkår.
Enligt lag skall varje studerande vid universitet
Utan ett sådant medlemskap
är det inte möjligt att studera vid universitetet.
Man brukar kalla detta tvång för indirekt,
eftersom valet att studera är
Kårerna liknar i övrigt mycket de ideella fcreningarna.
frivilligt.
Också i
detta fall har kommittén
beviljat
sändningstillstånd.

Stiftelser
Utöver vad som framgår av det tidigare har ytterligare en kategori sökande
att sända närradio,
vägrats tillstånd
stiftelserna.
nämligen
En stiftelse anses ha kommit
till stånd då någon anslagit egendom
att
såsom självständig
förmögenhet
stadigvarande
tjäna ett bestämt ändamål.
Det finns stiftelser som har verksamhet
och organisation som till en del
liknar de ideella föreningarnas.
Hos stiftelserna
är enellertid
själva egendet primära. Stiftelsen företer dessutcm andra viktiga särdomsbindningen
drag. Varken
har möjlighet

stiftaren

eller de som ev. medverkar
i stftelsens verksamhet
att påverka stiftelsens
ändamål.
till regelNågon möjlighet
bunden kontroll
eller nyval av stiftelsens styrelse finns inte. Stiftelsen kan
inte upplösas. Stiftelsen är alltså inte en sammanslutning
av personer. Kommittén

4.3.3
4.3.3.1

har därför

Fördelning

avslagit

ansökningar

från

stiftelser

av sändningsrid

Tidskollisioner

Som framgår av avsnittet Förberedelse och start (4. l .5 5.61) har
fördelningen
av programtid
mellan sammanslutningarna
i stort sett ;unnat ske friktionsfritt på de olika försöksorterna.
för hur sändningstilstånden
Närradiolagen
ger vissa riktlinjer
kan fördelas
under försöksverksamheten.
5§ får hänsyn b.a. tas till behovet
Enligt
av ämnesmässig
Denna formulering
är det enda som kan anallsidighet.

j

i

Försöksverksamheten

SOU 1981:13

av tid skall göras när flera
för hur Fördelningen
som en anvisning
diskuteKommittén
ansöker om samma sändningstid.

vändas

sammanslutningar
rade därför tidigt

for tidsfördelningen
riktlinjer
frågan om mera allmänna
att det framför allt på
Det bedömdes som sannolikt
sändkunde uppstå efterfrågan på samma attraktiva
de större försöksorterna
i sådana

situationer.

från flera deltagande
sammanslutningar.
ningstider
fann att man i första hand borde lägga vikt
Kommittén

vid

motiv

som

från lyssnare och på sådana förutönskemål
sig på förmodade
grundade
samarbete
som
lokaler, programplanering
studioutrustning,
kring
sättningar
månade dock om att skapa rättvisa mellan riksdagspartierna
0. d. Kommittén
men på olika veckosändningstid
genom att tilldela dem samma attraktiva
var att ge dessa likvärdigt
placerad sändningstid.
varierande intresse för att delta i förorganisationernas
inte
har det visat sig att den strikta fordelningsprincipen
kan
betecknas
som
som
politiska har
sammanslutningar
strävan

dagar. Kommitténs
Med de politiska
söksverksamheten
behövt

tillämpas.
i stort sett fått den ordinarie

grupperingar_ utanför
tider.

riksdagspartierna
har däremot
avvägningar

Vissa

de önskat.

sändningstid

har vanligtvis
förekommit

Även

mindre

politiska

fått goda sändningsvid extrasändningar.

i
perioden före folkomröstningen
om
antal
ett
stort
tillfällig
ansökningar
kärnkraftsfrågan
En liknande situation
från de politiska partiernas lokalföreningar.
tilläggstid
i april och maj 1980.
med arbetsmarknadskonllikten
uppstod i samband
valrörelsen

Under

under

1979 liksom

i mars 1980 inkom

informerades
och åstadkomma
rimlig spridning
ensidighet
som kunde tänkas vara intresserade om möjligheten

För att undvika

de sammanslutningar
till extra sändningar.
fattades

önskemål,
Problem

med

Först sedan dessa beretts tillfälle
beslut

i de enskilda

önskemål

sammanfallande

att anmäla

eventuella

ärendena.
har i allmänhet

kunnat

lösas

för StockholmsDet stora deltagarintresset
genom lokala överenskommelser.
av
att
kom
emellertid
försöket
sändningsschemat
planeringen
komplicera
inte gekunde av utrymmesskäl
för 1980. Deltagande
sammanslutningar
nerellt

de fasta sändningstider

tilldelas

fastslog

därför

bjuda nytillkomna
slå senare under
ningstid.
Ytterst

de önskade

för året.

Kommittén

skulle reduceras för att ersändningstid
beslöt också att avsammanslutningar
plats. Kommittén
utökad sändom permanent
1980 ingivna
ansökningar

att tidigare

erhållen

få inskränkningar

Däremot

behövde i praktiken
i programtid
genomföras.
under året utom
att utöka programtid
eller
valde att minska sin programtid

förelåg inga möjligheter
i de fall där någon sammanslutning

utgå

ur försöksverksamheten.

4.3.3.2

Fast

eller

flexibel

tid?

endast
syfte bestämt att en sammanslutning
hela
omfattande
kan få fast sändningstid
15-minutersperioder
per vecka.
att
under
har
Vidare
försökspesammanslutningar
möjlighet
deltagande
kan
rioden begära ändrade sändningstider.
Begäran om ändrad sändningstid
har i förenklande

Kommittén

av följande
utökad
föreningar):

avse ett eller
eller

flera

flera

tidbyte (enskilt eller mellan två
eller reducerad sändningstid.
sändningstid;
alternativ;

med

närradio
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alternativ

gäller att det kan röra sig om permanenta

eller till-

fälliga

ändringar.
Kommittén
har dock

rekommenderat
principiellt
sammanslutningarna
beträffande
Detta främst mot
ändring av sändningstider.
av den administrativa
som omfattande
bakgrund
orbelastning
ändringar
sakar kommittén
i dess egenskap av myndighet.
Trots denna rekommenviss restriktivitet

dation

har ett stort antal ansökningar
rörande tidsändringar
behandlats under
till rörlighet beträffande
försöksperioden.
har uppMöjligheten
programtid
levts som positivt av de medverkande
Bättre
förutsammanslutningarna.
sättningar att exempelvis spegla aktuella lokala händelser och tillvarata idéer
bland medverkande
i och utanför den egna organisationen
har skapats. Överlåtelse av tid föreningar
emellan har varit vanliga. Man har genomgående
generöst “ställt upp” för varandra, vilket gjort det möjligt för enskilda föreller sammanhängande
eningar att intensivbevaka
evenemang
spegla en
aktuell

fråga.
Som exempel på större “satsningar”
av denna typ under
Radio Klaras valvaka vid folkomröstningen
om kärnkraft
41:ans

konlliktradio

eningens

i mars. “Metalli april-maj,
Estniska
föroch direktreportagen
från

över

bevakning
landsmöte

1980 kan nämnas

Göteborgssändaren
av festivalen
ESTO 80 ijuli

i Umeå i augusti.
Många föreningar som på ordinarie programtid
arbetat med
huvudsakligen
bandade program har i sina extraprogram
fått större utrymme
för experiment
i direktreportagets
form. Föreningarnas
bristande
erfarenhet
och rutin på
området har gjort det svårt för alla att i inledningsskedet
bedöma den egna
folkpartiets

kapaciteten
få extratid

att producera
har underlättat

att byta programtid
program.
Möjligheten
att både tekniskt
och idemässigt
gradvis

och
växa

in i verksamheten.
som inte velat binda sig för minst
15 minuter
sammanslutningar
per
vecka har uppmanats att samverka med andra sammanslutningar
om återkommande
sändningar var fjortonde dag, var tredje vecka eller annan lämpEtt antal sammanslutningar
har föredragit
lig periodicitet.
att arbeta på det
sättet.

4.3.3.3

Nattsändningar

Samtliga lokala
att ansöka om

i mars 1980
närradioföreningar
erbjöds i en rundskrivelse
kl. 00.00-06.00.
permanent
sändningstid
att tilldela enskilda sammanslutningar
Möjligheten
fasta nattsändningar
hade dessförinnan
diskuterats
inom kommittén.
Inkomna
om
ansökningar
nattid visade att intresset i huvudsak
var koncentrerat
till fredags- och lörMånga grupper hade tidigare under försöksperioden
genomfört
under veckoslut
och redovisat
tillfälliga
nattsändningar
positixa
lyssnarreaktioner.
I synnerhet
gällde detta direktsända
program av temakaraktär
med möjlighet
för lyssnarna att ringa in frågor och synpunkter
(ett urval
redovisas i bilaga 5). Konkurrensen
nattsändningar
om dessa tider kunde
dagsnätter.

m. a. o. förväntas

bli stor,

heterna

att centralt

Genom

att överföra

finns

framför
lämpliga

permanent

allt i Stockholm
kriterier
nattid

till

vid

och Göteborg.
Svårigvar uppenbara.
fördelning

de lokala

närradioföeningarna

Försöksverksamheten
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som

önskade

mellan

sådan

skapades

för en Fördelning

förutsättningen

i samråd

de sändande

sammanslutningarna.
erhöll som forsta lokala närradioförening
närradioförening
nattid i mars 1980. l inledningsskedet
diskuterades
inom förpermanent
eventuella
rörande programansvarigheten.
eningen
problem
Stockholms

Fall kunde
komma

tänkas uppstå då medlemmar
inom närradioföreningen
kunde
vissa program eller programinslag
som på ett eller annat

att betrakta

sätt kontroversiella

och därmed ifrågasätta närradioföreningens
gemensamma programansvar.
Detta kunde dock lösas genom att den enskilda samkunde få programansvaret
för nattsändningen
efter anmälan
manslutningen
härom

hos kommittén.

Vidare

berördes

riskerna

för ett alltför

återkommande

ständigt
var ett ökande

från vissa
programutbud
till
dessa
Bakgrunden
farhågor

ensidigt

sammanslutningar.
antal ansökningar
med önskemål om att få disponera flera
nätter i rad. I några fall avsåg ansökningarna
perioder upp till ett halvår
med en a två nattsändningar
dominans
och
per månad. För att undvika

införde närradioforeningen
ensidighet
principen att enskild sammanslutning
inte skulle tilldelas
mer än tre nätter per ansökningstillfálle.
Man avsåg
vidare

att genom

avseende
komma

ett programråd

granska

på angelägenhets/aktualitetsgrad
program av temakaraktär.

Permanent
och Malmö,

nattid
medan

och sovra
och

med
programförslag
i första hand söka åstad-

även av närradioföreningarna
i Göteborg
disponeras
man på övriga försöksorter
valt att låta enskilda
forha nattsändningar
ansöka direkt till kommittén.
Att

eningar som önskat
intresset för kontinuerliga
kan till en del förklaras

är mer framträdande
i storstäderna
nattprogram
av att det totala programutbudet
på dagtid här
är större. Trängseln
att
få
sändarna
kan
få lång, sampå
gör
föreningar
eller begära permanenta
manhängande
sändningstid
utökningar
på dagtid.
- med ett
- inte mött
Kommitténs
hantering av nattiderna har
undantag
från tillståndshavarna.
några invändningar
Undantaget
utgjordes av en av
de sändande
(Radio

i Stockholms
Stad
innerstad* Alternativ
sammanslutningarna
Man begärde i ansökan till kommittén
tillstånd att få sända

Klara“).

den natt som infoll ett år efter det att sändningarna
över Stockholmssändaren
startade. Man avvisade hänvisningen
om att ta upp en diskussion
med
under förmenande
att närradioföreningen
närradioföreningen,
oberättigat
fann inte
tilldelats befogenheter
av “offentligrättslig
karaktär”.
Kommittén
skäl att överflytta sändningstillståndet
for “jubileumsnatten”
Radio
Klara,
på
särskilt som Radio Klara inte gjort något försök att träffa en överenskommelse med

4.4

närradioföreningen

Upphovsrättsliga

4.4.1
4.4.1.1

De grundläggande

i saken.

frågor
bestämmelserna

Allmänt

Med upphovsrätt
menas den rätt som författare. kompositörer
har till sina alster. Reglerna härom finns i lagen (1960:729)
till

litterära

och konstnärliga

verk (upphovsrättslagen,

och konstnärer

om upphovsrätt
URL). I princip har

med

närradio
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ensamrätt att bestämma över all användning
varje upphovsman
av sitt verk.
Vidare har utövande
dvs. skådespelare,
konstnärer,
sångare och musiker,
en viss rätt att bestämma över utnyttjandet
av sina prestationer.
Även bestämmelserna

härom

har ensamrätt att bestämma
ingår i URL. Fotografer
av
sina fotografier.
Denna rätt regleras i en särskild
användningen
lag, nämligen
lagen (1960:730) om rätt till fotografisk
bild (fotografilagen).

över

(FotoL.)

4.4.1.2

Upphovsmäns

rättigheter

l upphovsmannens
ensamrätt ingår som ett väsentligt element att göra verket
för allmänheten,
vare sig detta sker i ursprungligt
tillgängligt
eller bearbetat
skick eller i annan litteratureller konstart eller annan teknik.
Ett sätt att
för allmänheten
göra verket tillgängligt
är genom s. k. offentligt
framförande,
t. ex. utsändning
i radio eller TV (2§ URL). På motsvarande
sätt har den
som tagit en fotografisk
bild i princip ensamrätt bl. a. att visa den
offentligt
i TV (l § FotoL). Vad som nu har
genom t.ex. utsändning
sagts innebär
som en utgångspunkt
att man måste ha upphovsmannens
resp. fotografens
tillstånd
eller

för att få sända ut hans verk resp. fotografi

till allmänheten

i radio

TV.

Från den ensamrätt som rättighetshavaren
sålunda har finns vissa undantag, som är påkallade av hänsyn till allmänna eller enskilda intressen. För
den egentliga upphovsrättens
del finns regler härom i 2 kap. URL. Vissa
av dessa undantag
har särskild anknytning
till radio- eller TV-sändning,
främst följande.
nämligen
a. Verk

får fritt (dvs. utan tillstånd

från eller ersättning till upphovsmannen)
i samband med gudstjänst
offentligt
(20§
eller undervisning
Detta innebär att verk får framföras fritt vid t. ex.
radiogudstjänster

framföras
URL).
eller

i undervisningsprogram.
får i viss omfattning
återges fritt i reportage. dvs. vid information
om dagshändelser
eller TV (21 § URL). Rätten gäller
genom ljudradio
bara verk som syns eller hörs under dagshändelser
och återgivandet
får
endast ske i den omfattning
som betingas av informationssyftet.

b. Verk

c. Radioföretag
har rätt att göra s. k. efemära inspelningar(22
§ första stycket
URL). Med detta menas främst inspelningar
som görs för att möjliggöra
att sändningen
sker vid en senare tidpunkt
än den då de medverkande
står till förfogande
för framträdandet
i studion.
Bestämmelsen
innebär
att om radio- eller TV-företag
har rätt att utsända verk så har man också
rätt att på vissa villkor spela in verket för bruk vid egna
utsändningar.
Villkoren
härför finns angivna i vissa tillämpningsföreskrifter
till URL
(l 1-14 §§ tillämpningsförordningen
URL och FotoL). Sådan
[1961:348]till
skall göras med företagets egen tekniska
inspelning
och får
utrustning
i princip inte överlämnas
till annan. Inspelningen
får bevaras högst ett
år och användas högst fyra gånger. Sedan skall den förstöras. Detta
gäller
dock inte om radio- eller TV-foretaget
kommer överens om annat med
eller fotografen. Om upptagningen
upphovsmannen
har dokumentariskt
värde får den dock överlämnas
Restriktiva

regler gäller

till Sveriges Radios arkiv för att bevaras.
också för överförande
av efemär inspelning
till

E

sou
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annan inspelning.
l princip får sådant överförande
inte ske. Undantag
efemära inspelningen
gäller dock om man finner att den ursprungliga
inte lämpligen
bör bevaras i original.
I så fall skall originalinspelningen
förstöras.

Om

man linner att originalinspelningen
eller den överförda
inte
bör begagnas vid utsändningen
får man framställa
ett
inspelningen
särskilt exemplar att använda vid denna. När detta exemplar har använts
skall det förstöras.
Om radio- eller TV-företag
har rätt att återge verk i utsändning
har
företaget också rätt att spela in verket för att säkerställa framtida bevisning
om innehållet
i program. Om en sådan upptagning
har dokumentariskt
värde får den bevaras i Arkivet för Ljud och Bild (22a§).
Denna bestämmelse

avser att ge möjlighet
att göra s. k. referensbandningar
(se
del 7§ lagen [1978:480] om ansvarighet
i försöksverkmed närradio).

för närradions
samhet
d. Radio-

eller TV-företag
som regeringen bestämmer
har i vissa fall rätt
verk i radio- eller TV-utsändningar
utan att upphovsmannen
individuellt
samtycke (22 § andra stycket URL). Reglerna gäller

att använda
lämnar

om företaget har träffat avtal med organisation,
som företräder ett flertal
svenska upphovsmän
om
rätt
att
sända ut litterära
eller
på området,
musikaliska
verk. Finns sådant avtal, har Företaget också rätt att sända
som inte företräds av organisationen.
utgivet sådant verk av upphovsman
Detta innebär att individuellt
samtycke inte behövs. Däremot skall upphovsmannen

ha rätt till ersättning.
Bestämmelsen
utgör en s. k. avtalsDen gör det alltså möjligt att utan särskilt samtycke
i radio eller TV sända verk av icke organiserade
svenska upphovsman
licensbestämmelse.

samt verk av utländska

som ju vanligen

upphovsmän,

inte är medlemmar

av svenska

organisationer.
De regler som nu nämnts gäller inte konstnärliga
verk
och inte heller sceniska verk. Bakom sistnämnda
undantag
till

teaterbranschens

ekonomiska

har meddelat

upphovsmannen
särskild

ligger hänsyn
gäller reglerna om
mot utsändningen
eller det eljest

villkor.
förbud

eller filmverk

inte

heller

att anta att han motsätter

Föreligger
anledning
sig sändningen.
Det kan t. ex. vara känt att han bytt religiös eller politisk
uppfattning
och då inte vill kännas vid sina tidigare verk.
gäller som nämnts endast till förmån för radio- eller
u_ Bestämmelsen
som regeringen bestämmer.
TV-företag
Enligt l5§ tillämpningskungörelsen till URL och FotoL är reglerna tillämpliga
som
på programföretag
avses i 5 § första eller andra stycket radiolagen, dvs. i praktiken
Sveriges
Ljudradio,

Sveriges

Television,

Sveriges

Lokalradio

och Sveriges

Utbild-

ningsradio.
e. Utgivna
litterära eller musikaliska
i TV (23§ URL).
f.

(inte

konstnärliga)

verk

får fritt

visas

Som förut nämnts gäller särskilda regler för visning av konstverk
i TV.
visas i detta medium,
men lagen
Tidigare fick de utan särskilt tillstånd
ändrades 1973 så att konstverk
numera inte längre får visas fritt genom
film

eller

TV

är
URL). Undantag
gäller endast om konstverket
betydelse med hänsyn till filmens eller programmets
tas med vid program från en födelsedags(t. ex. om konstverk
(25§

av underordnad
innehåll

uppvaktning

hos en konstnär).

med

närradio
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g. Radio-

eller TV-utsändning
är som nämnts en form av offentligt
framI princip står det parterna fritt att i avtal bestämma
villkoren
för sådant framförande.
Om man inte kommit
överens om annat skall
förande.

emellertid

följande regler tillämpas (30§ URL). Avtalet gäller för en tid
av tre år och medför inte ensamrätt.
Har man bestämt längre tid än
tre år och dessutom
avtalat ensamrätt
får emellertid
upphovsmannen
ändå själv framföra verket eller överlåta rätt därtill till annan, om inte
rätten

har tagits

i bruk

under

inte

filmverk.

nu nämnts
h. För

gäller
av filmverk
utsändning

huvudsak
olika

innebär

att man

en tid av tre år. De bestämmelser

som

i TV gäller vissa särskilda
regler, som i
inte behöver inhämta
tillstånd
från alla de

till filmverket
för att få göra sådan sändning (39 §
av rätt att spela in ett litterärt eller konstnärligt
verk på film skall anses omfatta också rätt att i t. ex. TV eller
på annat
sätt genom filmen göra verket tillgängligt
för allmänheten.
Undantag
gäller dock för musik. För att denna skall få spelas krävs alltså tillstånd,
vilket vanligen
regleras genom avtal med STIM.

upphovsmännen
En överlåtelse

URL).

4.4.1.3

S. k. närstående

Kategorier

rättigheter

av rärtighetshavare

Som tidigare har antytts finns i URL också bestämmelser
om vissa rättigheter
inte utgör upphovsrätt
i egentlig
utan s. k. närstående rätmening
Det gäller här de rättigheter
tigheter.
till deras prestationer
som utövande
framställare
av grammofonskivor
konstnärer,
och andra fonogram som radioföretag har. Även dessa rättigheter
har stor betydelse i närradiosammanhang.
som

Utövande

konsrnärers

rättigheter

i förhållande

till

radio

och

TV

Utövande

konstnärer, dvs. skådespelare, sångare och musiker. har ensamrätt
att bestämma
över om deras framforanden
av litterära eller konstnärliga
verk skall spelas in t. ex. på film eller sändas ut i radio eller TV
(45 § URL).
Denna rätt gäller alltså endast i fråga om framförande
av verk Detta innebär
att t. ex. trollerikonstnärers
eller cirkusartisters
prestationer inte är skyddade
på detta sätt.
De utövande konstnärernas
ensamrätt är dock inte absolut. Vissa undantag
finns som utgör paralleller till vad som gäller för
De undantag
upphovsrätten.
som är aktuella
for radio- och TV-sändnings
del är främst följande.
a. Framförandet

får fritt

utsändas i samband med gudstjänst eller undervisning.
b. l viss omfattning
får framförandet
fritt återges i reportage.
c. Efemära inspelningar
får göras under samma lörutsättn
ngar som när
det gäller verk.

SOU l98lzl3
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av ljuduppragningar

Användning

Grammofonskivor

TV

eller andra

tillstånd

inom

betalas till den som framställt

ersättning

sångare eller andra

siker,

och

får spelas i radio eller TV
ljudupptagningar
från producenten
eller annan. Om utsändningen
äger
25 år från den dag då upptagningen
ägde rum skall emellertid

utan särskilt
rum

i radio

och till de muljudupptagningen
konstnärer
vars framföranden
finns på

utövande

skall dock inte utgå vid
(47§ URL). Ersättning
inspelningen
i samband med gudstjänst
eller undervisning
eller reportage.
melser som nu nämnts gäller inte ljudfilm.

Radio-

och

TV-_förerags

Den upphovsrättsliga
mot andras

skydd

rätt

till

sina

uppspelning
De bestäm-

utsändningar

lagstiftningen
ger radio- och TV-företag
av deras utsändningar.

ett visst eget

utnyttjande

innebär

följande (48 §URL). Utan samtycke från såndarföretaget
inte återutsändas
av annan eller spelas in
TV-inspelning
på anordning
får inte utan
genom vilken den kan återges. TV-utsändning
i biograf eller annan liknande
samtycke återges för allmänheten
lokal. Har
Skyddet
får radio-

eller

utsändning
föras över

inte utan sändarföretagets
spelats in får inspelningen
samtycke
förrän 25 år förflutit
från det år när utpå annan inspelning
“
ägde rum.

sändningen
Från dessa rättigheter
av betydelse for radioi fråga

om

4.4.1.4

utövande

Fotografers

I fotografens
en ensamrätt
tillstånd

ensamrätt

rätt
till

att visa bilden

krävs

Vissa

finns vissa undantag.
De av dessa som kan vara
och TV-sändningar
är desamma
som har nämnts
konstnärer.

sina bilder

enligt FotoL ingår i princip också
Detta innebär som huvudregel
att
offentligt.
för att sådan bild skall få visas i TV.

av fotografen
gäller i fråga om

undantag

denna

ensamrätt.

a. l reportage

får fotografi
visas i samma omfattning
som när det gäller
verk (8§ FotoL).
upphovsrättsligt
skyddade
b. Det mest betydelsefulla
som i praktiken sätter huvudregeln
undantagetur spel - är att svenskt TV-företag
som regeringen bestämmer
mot erfår visa offentliggjord
bild om inte fotografen
har
sättning
fotografisk
meddelat förbud mot visning eller det eljest föreligger särskild anledning
att anta att han motsätter sig visningen(9
§ FotoL). Denna undantagsregel
som ingår i film.
gäller dock inte fotografier
c. Offentliggjort
dvs. bl. a. i TV -i samfotografi får fritt visas offentligtband med undervisning
(lO§ FotoL).
d. Om TV-företag
har rätt att visa fotografi
i TV har man också rätt att
på villkor som regeringen bestämmer göra efemära inspelningar
av bilden
som gäller för upphovsReglerna för detta är desamma
verk.
skyddade
e. Fotografi
får fritt utnyttjas
i rättsvårdens
och den allmänna säkerhetens
med efterlysningar
intresse. t. ex. i samband
i TV (I2§
FotoL).
(ll

§ FotoL).

rättsligt

med

närradio
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Vissa

specialbestämmelser

Mål om radio- eller TV-utsändning
i strid mot bestämmelser
i upphovsskall handläggas hos Stockholms
rättslagen eller fotografilagen
tingsrätt (58 §
URL och 20§ FotoL).

4.4.2

i samband

Frågor

4.4.2.1

med

närradio

Utgångspunkter

l samband

med försöksverksamheten
med närradio och när-TV uppkommer
upphovsrättsliga
frågor som måste lösas.
När det gäller förhållandet
till den egentliga upphovsrätten
har man utgått
från att sändningar
inom ramen för forsöksverksamheten
med närradio och
när-TV har karaktären av offentliga
framföranden
i upphovsrättslagens
metillstånd behövs for sändning. Detta innebäri
princip att upphovsmannens
vissa

dvs.

ningen,
Enligt

att avtal

URL

20§

träffas.

får sålunda

Vissa
verk

framforanden
är dock fria.
offentliga
framföras offentligt
i gudstjänst
eller untillstånd. Detta undantag har en inte ovä-

utan upphovsmannens
sentlig betydelse för den sändningsverksamhet
eftersom denna till viss del består av gudstjänster.
dervisning

från upphovsmannens ensamrätt har varit
att tillstånd
behövs för sändning

emellertid
verk

i närradio

eller

som det här är fråga om
Även vissa and ra undantag
aktuella. Som huvudregel
gäller
av upphovsrättsligt

skyddade

när-TV.

framförande”
har relevans endast för den egentliga
Begreppet “offentligt
När det gäller de s. k. närstående rättigheterna
upphovsrätten.
anknyter man
i stället till begreppet ”radioutsändning”.
vilket också omfattar
TV-utsändi närradio och när-TV faller under detta beSändningsverksamheten
vilket
innebär
att
man
måste
ha tillstånd
grepp
för
resp. betala ersättning
det utnyttjande
som sker av skyddade prestationer
i utsändningarna
i enlighet med vad som sägs i avsnitt 8.1.3. Från kravet på tillstånd
etc. gäller
i huvudsak
samma undantag som i fråga om den egentliga upphovsrätten.
ning.

4.4.2.2

Lagstiftningsfrågor

Som förut

nämnts

stämmelser

och TV-företag.
spelningar (22§
licensbestämmelsen
melsen

innehåller

den upphovsrättsliga
en del belagstiftningen
for att tillgodose vissa praktiska behov hos radioDet gäller här dels möjligheten
att göra s. k. efemära införsta stycket URL och 11 § FotoL), dels den s. k. avtals-

som tillkommit

i 9§

i 22§

FotoL

försöksverksamheten

andra

om möjlighet
med närradio

stycket URL. dels den särskilda bestämatt visa fotografi
i TV. I samband med

och när-TV har självfallet
frågan kommit
av och möjligheterna
att göra motsvarande
bestämmelser
även på de sammanslutningar
som har kunnat få sändningsrätt

upp om behovet
tillämpliga
inom ramen
Vad

för

forsöksverksamheten.

först angår de efemära inspelningarna
med dessa är att ge radioföretagen
möjlighet

har förut

nämnts

att avsikten

att spela in framföranden
för
kommande
sändning, för reprisering etc. Det är t. ex. ofta omöjligt att samla
alla medverkande
till det tillfälle då själva sändningen
skall ske. Avtal om
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i radio eller TV

omfattar
i princip endast själva sändemellertid
rätt att spela in verket. För att tillgodose
radio- och
behov av att kunna spela in verk för sändning
TV-företagens
har man
i lagen gett radio- och TV-företag
rätten att göra sådana efemära inspelningar
som nyss nämnts. Som framgår av avsnitt 4.4.l.2.c)
fastställs de närmare
sändning
ningen

och ger inte

villkoren

av regeringen i form av en förordning.
För att få överensstämmelse
med vissa konventionsbestämmelser
området (art.
på det upphovsrättsliga
ll bis i Bernkonventionen
som Sverige är bundet av) föreskrivs
där att
skall ske med företagets egen tekniska
inspelningarna
och
att
utrustning
upptagningar
och därefter

får användas
skall

förstöras.

endast ett visst antal gånger och under viss tid
till restriktiviteten
när det gäller
Anledningen
är risken för missbruk av dessa. Det kan tänkas

dessa efemära inspelningar
att inspelningarna
kan överlåtas till andra radioföretag
mot upphovsmannens
vilja. För att bemöta dessa

eller eljest användas
har man
invändningar
1956:25 s. 239 och prop. 1960:17 s. 144 ff.)

från statsmakternas

sida (SOU
att rundradiosändning
i Sverige bara får bedrivas efter särskilt
tillstånd
och att det, om man i framtiden
kan komma att ge även andra
att bedriva rundradioverksamhet,
företag än Sveriges Radio tillstånd
med
fog kan antas att det härvid kommer att vara fråga om sådana företag åt
vilka kan anförtros
en inspelningsrätt
av det slag som det här gäller.
Utöver
vad nu har sagts gäller - som har nämnts
i avsnitt 4.4.1.2 framhållit

att referensupptagningar
får göras. Enligt uttalanden
vid tillkomsten
av uppbestämmelser
härom är dessa att anse som ett slags efemära
hovsrättslagens
som är tillkomna
i ett speciellt syfte, nämligen att säkerställa
upptagningar
framtida

om innehållet
i program.
bevisning
för sändningar
inom ramen för försöksverksamheten
med närradio
eller när-TV finns behov av att säkerställa framtida bevisning.
Bestämmelser
härom har också tagits in i den lagstiftning
som reglerar försöksverksamheten
Även

och bestämmelsen

i 22a§

URL

är alltså

tillämplig

på sådan

sändnings-

verksamhet.
När det gäller efemära upptagningar
i övrigt inom närradioverksamheten
visst behov ha funnits
av att kunna göra inspelningar
för ani framtida sändningar,
vändning
repriser m. m. l princip kan sådan inspelsynes ett

erhållas antingen
ningsrätt
med rättsinnehavarna
om

genom

att bestämmelser

härom

tas in i avtal

eller också genom att reglerna i
sändningsrätt
22 § första stycket URL om efemära inspelningar
tillämpas
på de sammansom sänder närradio och när-TV.
slutningar
Här uppstår emellertid
vissa
frågor. En sådan ligger i att åtminstone
en del av de sändande sammaninte alldeles självklart
kan betecknas som radioföretag
slutningarna
i den
mening som URL eller Bernkonventionen
använder i reglerna om efemära
eftersom sändningsverksamheten
inspelningar,
oftast ingår som ett bland
flera led i deras aktiviteter.
En annan svårighet ligger i att dessa sammantill sin struktur
helt skiljer sig från de hittillsvarande
programföretagen.
Det har vidare varit svårt att få något grepp om hur stort behovet
egentligen
har varit av en sådan inspelningsrätt.
Vissa sammanslutningar
har helt ägnat
medan de som huvudsakligen
sig åt direktsändningar,
förhandsproducerat
sina sändningar bara i mindre utsträckning
tycks ha haft behov av att spela
in upphovsrättsligt
skyddat material. Under alla förhållanden
synes frågan
slutningar

med

närradio
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om de efemära

knappast ha varit något nämnvärt
problem
Att - som synes ha skett eller varit planerat
som man sedan sprider bland allmänheten

inspelningarna
från upphovsrättslig
synpunkt.
i vissa fall - göra inspelningar

är givetvis
inte tillåtet utan
till det inspelade materialet.

samtycke

från

dem

som

innehar

rättigheter

Mot den bakgrund som nu har nämnts har närradiokommittén
inte funnit
anledning att överväga några särskilda åtgärder när det gäller rätten att göra
efemära inspelningar
inom ramen för närradioverksamheten.
Kommittén
kan heller inte se att det för närvarande
ñnns anledning
att göra några
uttalanden
om hur denna fråga skall lösas mera generellt vid en eventuell
av verksamheten
fortsättning
bör
givetvis
gälla. Eftersom
risker för dem som innehar

utöver

att rätten att göra referensupptagningar
kan innebära vissa
inspelningarna

de efemära

eller andra rättigheter
till det inupphovsrätt
spelade materialet bör man emellertid
följa
noga
utvecklingen
på detta område vid en eventuell
fortsatt
närradioverksamhet.
i 22 § andra stycket URL diskuterades
Frågan om den s. k. avtalslicensen
ingående i samband med att lagen antogs i början av 1960-talet.
Regeln
innebär som nämnts i avsnitt 4.4.l.2.d)
i huvudsak
att om radioföretag
som

bestämmer
har ett generellt
avtal med en upphovsmanregeringen
om rätt att sända verk får man under vissa förutsättningar
naorganisation
också sända verk som inte tillhör
organisationen.
I diskussionen

vid URL:s

tillkomst
anfördes åtskilliga betänkligheter
mot
radion
en
med
andra
ge
särställning
ijämförelse
arrangörer
att den i viss omfattning
skulle få sända verk utan individuellt
sam-

att man skulle
genom

av upphovsmannen.
Som skäl för att likväl gynna radion i viss utanförde departementschefen
(prop. 1960:17 s. 151) att radion i
med andra arrangörer
hade en betydligt
mera omfattande
jämförelse
protycke

sträckning

varför behovet av lättnader i kravet på förhandstillstånd
gramverksamhet,
var av en helt annan storleksordning
än beträffande
andra företag. Vidare
har radion som folkbildande
och kulturfräntjande
faktor en speciell ställning
att den når en mycket större publik än andra spridningsmedel.
Slutatt radions verksamhet
i Sverige var förbehållen
ett enda
av bekaraktär, varför risken för missbruk
företag som var av halvofficiell
till radions förmån syntes vara ringa.
stämmelser
genom
ligen

anfördes

De särskilda omständigheter
som anfördes som skäl för att ge radion
en särställning
i förhållande
till upphovsmännen
kan enligt närradiokommitténs mening knappast sägas föreligga i fråga om sändningar
inom ramen
för närradioverksamheten.
Varken när det gäller behovet av sådana lättnader
eller i fråga om sändningsverksamhetens
nuvarande
struktur
kan någon
verksamhet.
Mot bakgrund
jämförelse göras med Sveriges Radio-koncernens
av de erfarenheter som hittills har gjorts och den utveckling
som kan förutses
kan kommittén
därför inte finna några skäl att förorda att närradiosändande
får möjlighet
att använda sig av avtalslicensbestämmelstycket URL.
Vad som nu har sagts har motsvarande
tillämpning
på tvångslicensbestämmelsen
i 9§ FotoL.

sammanslutningar
sen i 22§ andra

l 58§
forum

URL

och 20§

för mål om radio-

FotoL

sägs att Stockholms
och TV-utsändning
i strid

är exklusivt
tingsrätt
mot URL eller FotoL.
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Närradioverksamheten

är inte koncentrerad
till Stockholm
och vissa skäl
att ha tingsrätten
där som exklusivt
forum för mål i samband
med verksamheten.
Det är emellertid
ännu för tidigt att bedöma om någon
behöver
ske
i
detta hänseende och närradiokommitten
ändring
Föreslår därför
inte nu någon ändring
i de nämnda reglerna i URL och FotoL.
talar emot

4.4.2.3

och

Avtalsfrågor

den

praktiska

sändningsverksamheten

Allmänt
De sammanslutningar
som har sänt närradio under den hittillsvarande
forhar i hög grad ägnat sig åt att sprida information
och uppom sin verksamhet
samt göra intervjuer
lysningar
och direktsändningar.
En stor del av sändningarna
har omfattat
material
utan något upphovsrättsligt skydd. Till en del har de sändande sammanslutningarna
också sänt
skyddade verk som högläsning av litteratur och avsnitt av teaterpjäser. Emelsöksperioden

lanåt har detta kunnat

ske utan upphovsmannens
t. ex. då sändtillstånd,
Även om man räknar bort de kategorier
gudstjänst.
nu har nämnts och där en upphovsrättslig
klarering
återstår åtskilliga fall där man i sändningarna
har använt

har avsett
ningarna
av sändningar
som
inte har varit aktuell

verk och prestationer
och där det därför har funnits en skyldighet
från upphovsmannen
for användresp. betala ersättning
av inspelningar.
I många fall har det här gällt användning
av musik

skyddade
att skaffa

tillstånd

ningen
som inledning

programpunkter.

eller avslutning
av program
I vissa fall har de sändande

eller

som

inslag

mellan

olika

låtit sina

sammanslutningarna
bestå av musik. I några fall har sammanhaft som huvudsyfte
att samla medlemmarna
slutningarna
kring ett visst
slag av musik, t. ex. disco och rockmusik.
Även populärmusik
som tätt
återkommande
för att lätta upp talade inslag har förekommit.
Ijudkuliss
sändningar

nästan

uteslutande

I några sammanslutningars
metod.

sändningar

har detta

varit

en generell

arbets-

I princip är det självfallet
varje sändande sammanslutnings
skyldighet
att själv se till att man har erforderliga
tillstånd
att sända verk resp. att
ersättningar
enligt lagen betalas. Eftersom det här har gällt en försöksverksamhet

på ett nytt och hittills oprövat område har emellertid
närradiokomansett sig ha ett visst ansvar i detta hänseende. Kommittén
hade
därför i början av sitt arbete överläggningar
med de organisationer
på det
området som kunde beröras av sändningsverksamheten.
upphovsrättsliga
Dessa organisationer
är Konstnärliga
och litterära yrkesutövares
samarbetsmittén

nämnd

(KLYS),

rådet,

Svenska

som är en Centralorganisation
för 16 organisationer
på ominternationella
u. p. a. (STIM)
och
musikbyrå
Svenska Gruppen av the International
Federation
of Producers of Phonograms and Videograms
företräder
(IFPI), som i detta sammanhang
dels
tonsättares

dels

fonogramframställares,
sänds

inspelningar
Vid överläggningarna
foreträdde
individuella

musikers

och artisters

rätt

till

ersättning

när

i närradio.

var man överens om att de rättigheter
som KLYS
ställas till förfogande for närradio och när-TV endast efter
avtal på vanligt sätt. Detta innebär att den som ville sända

kunde

med

närradio
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med närradio

en teaterpjäs,
hovsmannen

högläsa ur en bok i en sändning
och träffa ett avtal med honom.

etc. måste

kontakta

upp-

När det gäller inspelär förhållandena
På musiksidan
något annorlunda.
- t. ex. att spela över en grammofonskiva
på band for sändningsverksamher
- skall som huvudregel
ning, att mixa musik från olika håll till ett band etc.
Detta kan ske genom en hänvändelse
rättighetshavarna.
som förvaltar kompositörernas
Bureau i Köpenhamn
Copyright
erhålls då vanligen utan särs. k. mekaniska
lnspelningslicens
rättigheter.
som gäller för andra som vill göra
och på samma villkor
skild prövning
liknande
Några speciella åtgärder i detta hänseende från närinspelningar.
tas med

kontakt

till Nordisk

inte som nödvändiga.
sida bedömdes
1 fråga om rätten att sända musik i närradioverksamhet

radiokommitténs

kom man överens

tillsammans
om att en lämplig lösning skulle vara att kommittén
som sedan skulle kunna
och lFP1 upprättade ett modellavtal

med STIM
fyllas

i och

som önskade använda musik i sina sändningar.
av organisationer
Två sådana avtal upprättades också, av vilka ett avsåg STIM:s område och
ett IFP1:s. Eftersom det var svårt att beräkna hur mycket musik som skulle
användas

starten
och for att underlätta
komma att användas i närradiosändningarna
att musik fick användas
av dessa medgav de nämnda två organisationerna
sänd1980. Eftersom
under tiden fram till den l januari
utan ersättning
förrän fram mot
inte kom att starta i större omfattning
ningsverksamheten
mitten

av 1979 utsträcktes

sedermera

tiden

den ersättningsfria

till

den 30

1980.
juni
beRedan från sändningsverksamhetens
början har närradiokommittén
i
drivit en omfattande
frågor gentupphovsrättsliga
upplysningsverksamhet
tillställts
Bl. a. har varje sammanslutning
emot sändarsammanslutningarna.
en beskrivning
om hur man

av det upphovsrättsliga
regelsystemet
gå till väga for att få erforderliga

skall

tiden

den ersättningsfria
darsammanslutningarna
därefter.

Närradions

och fått anvisningar
tillstånd
etc. Under

påpekades också vid upprepade tillfällen
fick vara beredda att betala for musiken

att sänfor tiden

modellavtal

mellan närradioförra delen av 1980 påbörjades nya överläggningar
for
denna gång för att fastställa principerna
och STIM/IFPI,
i
som skulle utgå for musikanvändningen
och nivån av de ersättningar
tiden.
närradion
efter den ersättningsfria
Under

kommittén

for musik i närradio
om sådant nytt modellavtal
överläggningarna
de sändande
som företrädde
en särskild referensgrupp
utsåg kommittén
intressen. Sammanslutningarna
inbjöds att nominera
sammanslutningarnas
Vid

utvalde fyra ledamöter
Även suppleanterna
att
utgöra gruppen.
fyra personliga suppleanter
i referensDe åtta representanterna
vid överläggningarna.
hade närvarorätt
i
kommittén.
som
hade
för
dessa
experter
ställning
överläggningar
gruppen
kandidater

till gruppen,

varefter

närradiokommittén

med

Diskussionerna

om modellavtalet

stötte till en början

på vissa svårigheter
och refe-

mellan rättighetshavarna
bl. a. på grund av olika uppfattningar
om
avtalets konstruktion.
och
om
ersättningsnivån
rensgruppen
sionerna

hann därför

inte avslutas

innan

den ersättningsfria

tiden

Diskuslöpte ut.
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skulle

kom
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emellertid

få fortsätta

ningsfrågan

överens
även

efter

om att sändningarna
nämnda tidens

den

reglerades retroaktivt.
utkasten till modellavtal

religgande
for yttrande.

Under

sommaren

ut till de sändande

av musik

i närradion

mot

att ersättutgång
1980 skickades de fösammanslutningarna

1 september
1980 återupptogs
diskussionerna
och eftergifter
gjordes från
båda sidor. Vid ett sammanträde
i slutet av september
enades man om
en viss avtalskonstruktion
och överlämnade
resultatet
av diskussionerna
till kommittén.
Denna beslöt att låta sända ut modellavtalet
och information
därom

till de närradiosändande

Modellavtalet
är fogat
sammanslutningarna.
bilaga 7.
En principiell
är genyhet är att modellavtalet
på rättighetshavarsidan
mensamt
för kompositörerna
samt fonogramoch artistorganisationerna.
För reglering av ersättningarnas
storlek är de sändande sammanslutningarna
till

betänkandet

som

i fyra kategorier
är konstruerad

beroende på resp. sändares täckningsomrâde.
som en grundavgift
som täcker musikanvändfem timmar
som är relaterad
per år och därefter en ersättning
till antalet påbörjade timmar sänd musik. Anledningen
till denna principiellt
sett nya konstruktion
av ersättningen
är - som framgår av protokollsantill
avtalet
bl.
a.
att
man
önskar ha en administrativt
teckningarna
enkel
inom närradioverkamheten.
.behandling av musikutnyttjandet
Vidare gäller
grupperade

Ersättningen
ning under

att större eller mindre

rabatter kan erhållas på ersättningsbeloppen
om sammanslutningarna
erlägger betalning gemensamt.
Giltighetstiden
anges i modellavtalet till tolv månader från den 1 juli 1980 med automatisk
förlängning
om inte uppsägning
sker senast två månader före avtalstidens
utgång.
Det nu nämnda avtalet är ett modellavtal
och meningen
är att det skall
avtal mellan varje sändande sammanslutning
ligga till grund för individuella
och de nämnda

organisationerna
för att hela avtalskonstruktionen

En förutsättning
på rättighetshavarsidan.
med dess ersättningsbelopp
i längden skall

kunna

torde vara att man verkligen
får de administrativa
tillämpas
försom
har
dvs. att modellavtalet
enklingar
får en bred anslutning
förutsätts,
från sändarsammanslutningarnas
sida. Samtidigt bör emellertid
också framhållas att i begreppet modellavtal
till undantag finns.
ligger att möjligheter
I modellavtalet
och dess bilaga har detta kommit
till uttryck
på flera sätt
bl. a. så att rättighetshavarnas
förklarat sig beredda till särorganisationer
med föreningar med stort utbud av icke skyddad musik
förhandlingar
eller musik för speciella ändamål eller när det gäller ersättning
för musik
i samband med programinformation.
skilda

Till
tecknat

den 20 januari
modellavtalet.

om prisreduktion
musikutbud.

1981 hade 221 sändande
20-25

sammanslutningar
och 6-8 erhållit prisreduktion

undersammanslutningar
av dessa hade hört sig for
beroende

på deras typ av

med

närradio
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Televerkets

4.5
4.5.1

tjänster

Inledning

Televerket

har på samtliga försöksorter
svarat för anläggning
och drift av
och programledningar
som behövs for programdistributionen.
starten var det länge oklart på många orter hur Föreningarna ville

de sändare
Infor

bygga upp den tekniska
strukturen,
endast från en studiolokal
eller om
användas.

dvs.

om programmen
skulle sändas
studiolokaler
skulle komma att

flera

senare fallet krävs förutom programledningar
från respektive
som gör det möjligt
någon form av omkopplingsanordning
att koppla in studiolokalerna
till sändaren i enlighet med sändningsschemat.
Televerket
konstruerade
och manöverutrustning
omkopplingsutrustning
studio

för denna
4.5.2
Två

Idet

också

enligt

ett

par olika

principer

som

kunde

tänkas

bli

aktuella.

Omkopp/ingsurrustning
alternativa

förutsattes
således for styrningen
av omhuvudprinciper
Den ena principen
innebär att omkopplingen
styrs
medan den andra innebär att omkopplingen
styrs av
som programmeras
att ge impulser till omkopplingar
mellan stu-

kopplingsutrustningen.
från resp. studiolokal
en klocka
diolokalerna

i enlighet
att programtidsöverdrag

med sändningsschemat.
inte kan göras.

Den senare principen

medför

har kommit
att användas endast i Stockholms
Klockstyrningsprincipen
innerstad
medan den förstnämnda
principen
tillämpas
på flera orter. På
fyra orter (Dalsjöfors,
Mora, Svanön och Öckerö) har omkopplingsutrustning
hittills

inte behövts

eftersom

samtliga

program

där sänds från sanima

stu-

diolokal.
4.5.3

Programledningar

Antalet
tiden

studiolokaler
successivt

ökat.

Försöksort

Stockholm,
Stockholm,
Eskilstuna
Linköping
Jönköping
Malmö
Öckerö
Göteborg
Dalsjöfors
Karlstad
Kumla
Mora
Sandviken
Svanön
Umeå
Piteå
Summa

med programledning
till sändaren har under försöksI november
1980 var situationen
följande:
Antal studiolokaler med programledning till sändaren

innerstaden
Järva

28
12
3
3
6
8
l
14
l
4
3
l
4
1
7
2
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Försöksverksamhelen

De programledningar
som televerket kunnat erbjuda föreningarna
utgörs
av vanliga telefonledningar
vilkas frekvensomfång
ökas i Förhållande till
vad som gäller vid telefonbruk.
Normalt
kan således ledningar
med 8-10
kHz bandbredd tillhandahållas.
Riksradion
sänder som jämförelse
med 15
kHz

bandbredd.
När förhållandena
varit gynnsamma
har också närradiokunnat erhålla ledningar med upp till 15 kHz bandbredd. Sänföreningarna
darnas egenskaper
har inte begränsat bandbredden.
Tiden för att planera och arrangera programledningarna
blev i många
fall mycket kort. Genom omprioriteringar
kunde dock televerket som regel
tillfredsställa
önskemålen.

4.5.4

Sändarna

4.5.4.1

Utgångsläget

Televerkets
inledes

arbete

med att finna

för sändarna kunde
lämpliga placeringar
fastställts. Vid valet av sändarplacering
efteren så god täckning
som möjligt
av försöksortens
be-

så snart försöksorterna

strävades

att uppnå
I Malmö styrdes sändarplaceringen
också av kommitténs
närmare
för sändningarna
precisering av målområdet
(Oxie och Rosengård). En förvid valet av sändarplats var att befintliga
utsättning
eller
radioanläggningar
andra byggnader skulle utnyttjas så att anläggningskostnaderna
kunde hållas
byggelse.

nere.
Närradiosändarnas

effekt förutsattes
under förberedelserna
för försöket
att uppgå till 1 W ERP (ERP = effektivt
utstrålad effekt). Stockholmssändarens
effekt kom emellertid
att ökas till 20 W ERP redan före
starten. På övriga forsöksorter
har under försökstiden
genom successiva
beslut i kommittén
effekten ökats till 10 W ERP. Vissa grundläggande
orsaker till dessa beslut beskrivs i korthet
nedan.
Om man förutsätter att en sändare med effekten 1 W ERP har sin antenn
komma

monterad ca 40 m ovan mark och att i övrigt terrängförhållanden,
bebyggelse
och radiomiljö
har genomsnittlig
karaktär får stationen en räckvidd
av ca
4 km. I det praktiska fallet är alla dessa förutsättningar
mera sällan alltigenom
uppfyllda.
gynnsamma

I en riktning
från en sändarstation
kan terrängförhållandena
så att acceptabel mottagning
kan erhållas långt utanför

vara
4 km-

kan radiovågen
gränsen. 1 en annan riktning
försvagas när den passerar
hinder av olika slag, berg, skogar, byggnader etc. Bakom ett hinder kan
i värsta fall mottagning
vara omöjlig
även om man befinner
sig relativt
nära sändaren.
bli starkare
med

dålig

Fortsätter man längre bort kan signalen från sändaren återigen
så att acceptabel mottagning
erhålls. Man kan således få luckor
inom det avsedda täckningsområdet
och/eller
en
mottagning
av sändarens räckvidd
i vissa riktningar.

minskning
En sändares

har således i praktiken
och
täckningsdiagram
utbuktningar
Mera sällan blir det helt cirkelrunt.
inskränkningar.
har en sådan styrka att den ger acceptabel
Signalen vid räckviddsgränsen
kvalitet om man använder mottagningsutrustning
med viss bestämd känslighet (referensmottagare).
Många moderna mottagare har större känslighet
än referensmottagaren.
Används dessutom en bra mottagningsantenn,
t. ex.
en utomhusmonterad,
kan mottagning
med acceptabel kvalitet erhållas vid

med

närradio
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betydligt
lägre signalstyrkor
sidan kan äldre och enklare
varvid
mottagaren
1 riksdagsbeslutet

än den

som

mottagare

definierar

ha sämre

krävs
högre signalstyrka
om försöksverksamheten

räckvidden.
egenskaper

Å andra

än referens-

för acceptabel kvalitet.
angavs att sändarna skulle

ha en räckvidd av omkring 5 km. Detta uppfattades uppenbarligen
av många
som en garanti för god mottagning
överallt inom 5 km från sändaren. Ovanstående redogörelse klargör att en sådan garanti inte kan ges om sändareffekten begränsas till l W ERP och sändarantennen
placeras ca 40 m ovan
mark. Inte heller efter en måttlig
garantier

4.5.4.2

till 10-20 W ERP kan sådana

effekthöjning

ges.

Effekthöjningar

1 samband

med att provsändningar

genomfördes

före starten

av närradio-

sändningarna
gjordes översiktliga
hörbarhetsundersökningar.
Dessa bedömdes
i huvudsak
resultat även om på
ge tillfredsställande
en del försöksorter
kunde noteras på enstaka platser.
mottagningssvårigheter
i Stockholms
innerstad visade emellertid
redan på förbeMottagningen
redelsestadiet
resulterade
skulle

sådana brister att noggrannare undersökningar
gjordes.
att sändarens
föreslog närradiokommittén

i att televerket

fastställas

noterades

till 20 W ERP.

till de mottagningssvårigheter
som
vara den täta och höga bebyggelsen
samt
svåra störningsmiljön
i storstaden.
Närradiokommittén

i Stockholm

den

Dessa
effekt

Orsaken

angavs

radiomässigt
beslutade i enlighet
med televerkets
förslag.
Från flera av forsöksorterna
kom i startskedet
om att sändaren
Emellertid
såndarnas

glatt överraskade
rapporter
det avsedda täckningsområdet.

utanför

avlyssnats
långt
kom relativt snart också krav om effekthöjningar
hörbarhet. I flertalet fall anfördes att mottagningen

i syfte att öka
på någon eller

några platser inom det avsedda täckningsområdet
uppvisade brister. 1 några
fall har en önskan om en större räckvidd
än 4-5 km legat bakom kravet
Från ett par håll framställdes
till och med önskemål
på en effekthöjning.
eller

krav

om kommuntäckning.
och bedömningar
av televerket
beslöt kompå undersökningar
i december 1979 att effekten skulle ökas till lO W ERP på sändarna

Baserat
mittén
i Malmö,

och Karlstad.
Jönköping,
Göteborg, Stockholm/Järva,
Linköping
beslöt kommittén
successivt om effekthöjning
på sändarna i Piteå.
Umeå och Eskilstuna.
Då även från resterande orter utom Öckerö önskemål
Härefter

om effekthöjning
terande sändares

beslöt kommittén
framförts,
effekt skulle ökas till 10W

i juni 1980 att samtliga
ERP.

res-

De effekthöjningar
som genomförts
har allmänt
inneburit
en klar förav mottagningsmöjligheterna
inom det avsedda täckningsområdet.

bättring

har möjligheterna
att avlyssna sändningarna
Samtidigt
på större avstånd
från sändaren ökat. Den negativa konsekvensen
av effektökningarna,
vilka
får anses bli normbildande
för en eventuell
och utökad närpermanent
är att ett mindre antal närradiosändare
kan etableras inom
radioverksamhet,
en given frekvensresurs
än vad som annars skulle vara fallet. Som framgår
av kapitel 6 bedöms dock ett stort
kunna etableras. Effekthöjningarna
närradioverksamhet

byggs

ut.

antal

sändare

hindrar

alltså

med den högre effekten
inte att en omfattande

Försöksverksamheten
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4.5.4.3

tid

Programfri

vara i drift även under programfri
lättare skulle kunna
att
lyssnarna härigenom
nämligen
sänds
lära sig hitta närradiosändaren
på sin mottagare. En identiñeringssignal
tiden. Den tjänar också syftet att under prodärför under den programfria
in på närfrån telefonnätet
risken för överhörning
gramfri tid undanröja
radions sändarledning.
om den ges karaktär av en ton med
Vidare kan identifieringssignalen

Televerket

har valt

tid. Verket

bedömde

att låta sändarna

av studioutrustningen.
för injustering
viss styrka användas av föreningarna
från förefter önskemål
l några fall gavs emellertid
identifieringssignalen
formen av en kort melodi.
eningarna

4.5.5

Engagemang

i studios

på någon ort pröva verkets
försöksperioden
Således inrättades
till
att hyra ut studio
sammanslutningarna.
förutsättningar
Under
driftscentral.
televerkets
till
i
direkt
en studio i Karlstad
anslutning
att under

Televerket

beslutade

det första

året har denna

studio

kommit

att användas
i andra

även om flertalet

i relativt
lokaler.

stor

ut-

Däremot

program producerats
av bandade program i stor utsträckning.
för uppspelning
i ett mindre trähus
att inrätta en studiolokal
l Malmö åtog sig kommunen
Tetomt vid radiostationen
Malmö/Jägersro.
som placerades på televerkets
och har också åtagit
av studioutrustningen
leverket svarade för installation

sträckning
anlitas televerket

för den. Kommunen
sig ett underhållsansvar
Även i Malmö svarar televerket
slutningarna.

hyr ut studion till sammanav bandade
för uppspelning

program.

4.5.6

villkor

Ekonomiska

och studioavtal med sammanslutningar
skriftliga
för de av
och andra villkor
vari ekonomiska
på försöksorterna
lämnade tjänsterna
televerket
fastlagts.
till 8 000 kr per år.
för en sändare fastställdes
Det totala hyresbeloppet
har träffat

Televerket

innehavare

fördela detta belopp på flera kontraktspartner
har en
till sändningstiden.
i
Härjämte
proportion
fördelningen
i dessa
av
200
kr
om
kontraktspartner
resp.
uttagits
ministrationsavgift
kr
till
l
000
fastställdes
från
studio
per år
för
Hyran
programledning

1 de fall

verket

måste

skett

understeg

ledningslängden
televerket hyresbeloppet
på en ort har ledningshyran
När

flera

studiolokaler

adfall.
om

5 km (fågelvägen). För längre ledningar beräknar
från fall till fall. I de fall endast en studio inrättats
ingått som en del i hyresbeloppet
skall kunna anslutas till sändaren

också en omkopplingsutrustning.
till 1000 kr. per år.
fastställdes
nämnts

har

Hyresbeloppet

för sändaren.
behövs

som

för en andel i denna

med

närradio
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Bestämmelser

4.6.1

om

yttrandefrihet

och

programinnehåll

Yttrandefrihet

4.6.1.1

Yttrandefrihetsbrott

Bestämmelserna

m. m.

om yttrandefriheten
i försöksverksamhet

i närradion
finns i lagen (1978:480)
med närradio (LAFN).
ansvarighet
Den bygger
till största delen på radioansvarighetslagen
finns fram(1966:756). Skillnaden
för allt i den tekniska
konstruktionen
av utgivaransvaret.
Radioansvarighetslagen bygger i sin tur på tryckfrihetsförordningen.
Ett missbruk av yttom

randefriheten
i ett närradioprogram
medför straffansvar
och skadestånds- liksom eventuellt
skyldighet
förverkande
av egendom m. m. - bara om
det innebär ett yttrandefrihetsbrott.
Ett yttrandefrihetsbrott
kan bara föhar sänts.
religga om programmet
Med yttrandefrihetsbrott

i närradioprogram
menas framställning
eller ofsom skulle ha varit att anse som tryckfrihetsbrott,
fentliggörande
om det
hade gjorts i tryckt skrift. Tryckfrihetsbrott
är “brott som innefattar
otillåtet
yttrande i tryckt skrift eller otillåtet offentliggörande
genom en sådan skrift”
(7 kap. 1§ tryckfrihetsförordningen).
I 7 kap. 4 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen
finns en “katalog”
över tryckfrihetsbrotten
(= yttrandefrihetsbrotten).
Med otillåtet yttrande
avses bl. a.
sådan enligt lag straflbar framställning
som innefattar
högförräderi,
krigsanstiftan,
uppror, landsförräderi,
till fara för riuppvigling,
ryktesspridning
kets säkerhet, hot mot eller missaktning
för folkgrupp
av viss ras, med
viss

hudfärg eller trosbekännelse
etc., förtal eller förolämpning.
Med otillåtet offentliggörande
avses sådan enligt lag straffbar gärning som
innefattar offentliggörande
av uppgifter rörande förhållanden,
vilkas röjande
skulle utgöra brott mot rikets säkerhet. uppsåtligt
av allmän
offentliggörande
som inte är tillgänglig
för var och en eller röjande av uppgift
handling
som innebär uppsåtligt
åsidosättande
av lagstadgad tystnadsplikt.
Bestämmelserna

i brottsbalken
eller annan lag om påföljder för brott gäller
är att anse som yttrandefrihetsbrott
i ett närradioprogram.
Detsamma
bestämmelser
gäller motsvarande
om förverkande
av egendom
eller annan särskild rättsverkan
av sådant brott.
även när brottet

om bl. a. ansvarsfrihet
Reglerna i radioansvarighetslagen
för meddelare,
för programutgivare
m. fl. och anonymitetsskydd
tystnadsplikt
gäller också
för närradion.
Mål om straff- eller skadeståndsansvar
på grund av yttrandefrihetsbrott
i närradioprogram
Om det är lämpligt
handläggs av Stockholms
tingsrätt.
med hänsyn till utredningen,
kostnader och andra omständigheter
kan dock
sådant mål även handläggas av annan tingsrätt
som är behörig att pröva
i residensstäderna
(dvs. tingsrätten
samt Eskilstuna,
Norrköping, Helsingborg och Borås). Rättegången i yttrandefrihetsmål
följer samma regler som gäller för tryckfrihetsmål
med bl. a. juryprövning.
tryckfrihetsmål

Det är barajustitiekanslern
(JK)som kan väcka åtal för yttrandefrihetsbrott
i närradioprogram.
Sådant åtal skall väckas inom sex månader från det programmet sändes. I annat fall är brottet preskriberat. Talan om enskilt anspråk
(dvs. skadeståndstalan)
kan föras antingen i samband med åtalet eller också
separat

av målsäganden.
Närradiokommittén
om påstådda yttrandefrihetsbrott

anmälningar

saknar

befogenhet
i närradioprogram.

att pröva
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4.6.1.2
Enligt
uppgift

Försöksverksamheten

Programutgivare
2 § LAFN

skall varje sammanslutning

att Förebygga

gramutgivarens
vilja.
närradio förrän den till

yttrandefrihetsbrott.
En sammanslutning

utse en programutgivare
med
får sändas mot profå tillstånd
att sända

Ingenting
kan inte

närradiokomntittén
har anmält vem som har utsetts
till programutgivare.
Sänds program utan att behörig programutgivare
finns
eller har anmälts kan sändningstillståndet
återkallas (8 § LAFN).
En tillfällig
ersättare kan utses för programutgivaren.
Ersättaren
kan bara tjänstgöra
under
mittén

4.6.1.3

viss angiven
(3§

Ansvar

Strqfjánsttaret
l.

vilket

tid,

på förhand

skall

anmälas

till

närradiokom-

LAFN).

för
vilar

yttrandefrihet

enligt

4§

LAFN

på följande

personer:

l första

hand är det programutgivaren
som är ansvarig för yttrandefrisom begås i sammanslutningens
närradioprogram.
2. Om en ersättare för programutgivaren
har anmälts att tjänstgöra
under
hetsbrott

viss angiven tid är i stället
under denna tid.

ersättaren

ansvarig

for program

som sänds

3. Om programutgivaren
föreskriven
(resp. ersättaren) saknar i 2§ LAFN
eller
om
har
vilar
ansvaret
i
stället
behörighet
uppdraget
upphört
på den
som är ställföreträdare
för sammanslutningen.
Den som är
Ingen annan än de nu uppräknade får ådömas straffansvar.
ansvarig kan inte frita sig från ansvar genom att påstå att han inte känt
till innehållet
i ett program eller att han inte har medgett att det sändes.
Skadesråndsansvarer
l.

vilar

5§

enligt

Den som har straffansvaret

LAFN

på följande

för ett yttrandefrihetsbrott

personer:
är också ansvarig

för skadan

på grund av brottet.
2. Den sändande sammanslutningen
med
Ingen
4.6.1.4

den
annan

ansvarige

är skyldig

att ersätta skadan solidariskt

för brottet.

än de här

nämnda

får åläggas

skadeståndsskyldighet.

Referensbandning

som sänder närradio är skyldig att göra en upptagning
Varje sammanslutning
skall ske för att säpå band av varje program den sänder. Upptagningen
kerställa framtida bevisning
om innehållet
i programmet
(s. k. referensupptagning). Den skall bevaras minst sex månader från sändningen (7 § LAFN).
Den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet
inte fullgör skyldigheten
att
skall dömas till böter eller fängelse
göra eller bevara referensupptagningar
i högst ett år. Även i mål om ansvar för sådant brott är justitiekanslern
åklagare (8§ LAFN).
JK har en generell rätt att kostnadsfritt
få ta del av referensupptagningar
av vad som har yttrats i närradioprogram.
En sådan rätt
har även “enskild”
som anser att yttrandefrihetsbrott
har begåtts mot honom
och få utskrift

i ett visst program

eller att han har lidit skada på grund av yttrandefrihetsbrott

med

närradio
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i programmet,
om det inte är uppenbart att han inte berörs av programmet
på ett sådant sätt att han kan vara målsägande
(7§ LAFN).
Med “enskild”
avses endast fysisk person. Av yttrandefrihetsbrotten
är
det bara vid ärekränkning
(dvs. förtal
vara målsägande.
Ärekränkningsbrott
mot enskilda

och förolämpning)
som enskild kan
kan enligt svensk rätt bara rikta sig
personer och inte motjuridiska
personer eller kollektiva enheter

av annat

slag.
Den som anser sig ha blivit kränkt skall vända sig direkt till den samsom sänt programmet
med begäran att hos sammanslutningen
manslutning
få lyssna på programmet
och/eller
att få utskrift
av det. (Däremot
finns
få en egen kopia.) sammanslutningen
ingen rätt att kostnadsfritt
kan motsätta sig en sådan begäran bara om det är uppenbart att programmet
inte
rör den enskilde
på ett sådant sätt att denne kan känna sig personligen
kränkt. Skulle en sammanslutning
neka en person att få del av upptagning
eller att få utskrift
av program kan denne vända sig till JK. JK kan begära
biträde av polismyndighet
för att t.ex. få ut en programutskrift
från en
tredskande

Den som inte fullgör skyldigheten
att tillhansammanslutning.
kan
dömas till böter eller fängelse i högst ett år
bandupptagning
LAFN).

dahålla
(8§

4.6.2

Programinnehâ/I

För innehållet
i en närradiosändning
som liknar dem
gäller bestämmelser
som gäller för pressen. Detta innebär flera väsentliga avvikelser
från de bestämmelser
som reglerar den allmänna rundradions
verksamhet.
Inför försöket med närradio

framfördes
skulle komma
farhågor för att allmänheten
att uppfatta närradiosändningarna
som vilka radio- och TV-sändningar
som
helst. Man menade därför att det kunde finnas skäl att ställa krav på bl. a.
kontroll och beriktigande
av sakuppgifter
på de sändande
arna och att därmed ett behov av radionämndsgranskning

sammanslutningkunde föreligga

(se t. ex. KrU

1977/78:24
s. 72 f.).
för programverksamheten
i närradio
regleras i första hand i
med närradio (LFN). Eftersom en
lagen (1978:479) om försöksverksamhet
i närradio utgör rundradiosändning
i l § rasändning
enligt definitionen
Villkoren

i den mån
(1966:755). gäller dock också radiolagens bestämmelser
Ett sådant uttryckligt
ingenting annat har föreskrivits.
undantag, som tagits
in i närradiolagen,
För närradion gäller nämgäller programverksamheten.
i rundradiosändning
ligen inte radiolagens regler om hur ett radioprogram
diolagen

skall
i 6§

utformas.
radiolagen

Det
inte

och saklighet
betyder bl. a. att kravet på opartiskhet
är tillämpligt.
Detta undantag
är givetvis
motiverat

av att

i närradion
till sin natur är en partsinlaga.
varje sändning
villkoren
för rätten att sända närradio kan inte heller - såsom ra- i ett särskilt avtal med staten tas in t. ex. föreskrift
om
diolagen medger
att sända beriktigande
och genmäle eller föreskrift
till skydd
skyldighet
Bland

för enskilds privatliv.
Av dessa undantag har ansetts följa att det inte funnits
att låta radionämnden
anledning
granska närradioprogrammen.
De enda egentliga programregler
som gäller för närradion finns i 7 § LFN
och avser förbud mot kommersiell
reklam och s. k. sponsring (se avsnitt
4.6.4).

Försöksverlcsamheten
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Det är alltså föri 8 § radiolagen gäller också närradion.
Censurförbudet
eller annat allmänt organ att i förväg granska program
bjudet för myndighet
eller förbjuda
på grund av innehållet.
sändning

4.6.3

JK -ärenden
med påstående
gränser har tre anmälningar
Anmälarna
har av förtill kommittén.

När det gäller yttrandefrihetens
inkommit
överskridanden

om

ståeliga skäl inte varit insatta i den ordning i vilken ifrågasätta yttrandefrihar vidarebefordrat
ärendena
hetsbrott skall handläggas. Sedan kommittén
till JK har denne avgjort två av dem. Det ena rörde ett yttrande som kunde
i ett program från en
Det förekom
hets mot folkgrupp.
vars sändi Göteborg och avsåg en frikyrklig
församling,
JK avförde ärendet
efter i sändningsschemat.
följde omedelbart
ningstid
mera varit avsett att förarga dem som var
sedan han funnit att yttrandet
ansvariga för Församlingens program än att hos lyssnarna väcka missaktning
misstänkas

utgöra

ungdomsförening

mot

forsamlingsmedlemmarna.
fattade JK även i det andra ärendet, där anmälaren
Ett avskrivningsbeslut
uppmanat
gjort gällande att sammanslutningen
till brottslig gärning, dvs
till uppvigling.
gjort sig skyldig
Det tredje ärendet kan också närmast
hänföras

4.6.4

till

kategorin

hets

mot

av anmälningens

innehåll

att döma

folkgrupp.

Reklamjörbua

4.6.4.1

Bakgrund

Allmän

rundradio

Alltsedan

den allmänna

startade i Sverige har såsom
att sända
gällt att det varit förbjudet
i de svenska etermedierna.
Förslag har

rundradioverksamheten

en grundläggande
princip
reklam mot
kommersiell

för denna

vederlag
såväl om att låta i en eller annan form reklamfmansiera
- som om
- främst då televisionen
rundradioverksamheten

av och till framförts
den allmänna
att införa

kommersiell

ett flertal

tillfällen

privatägd

tagit ställning

television

slagen.
Som exempel kan nämnas att dåvarande
fortsatta
1966:136 angående rundradions
(s. 117) att etermediernas
på hur makten över dem

korta

i landet.

i dessa frågor

historia

statsmakterna

har vid

och varje gång avvisat

för-

i prop.
kommuni/kationsministern
verksamhet
hade visat

m. m. anförde

bl. a.

skrämmande

exempel
kommersiellt

i politiskt
eller
kunde missbrukas
tedde sig som
syfte och att det för den för vilken en fri opinionsbildning
måste
framstå
som
värde
ett grundläggande
demokratiskt
väsentligt att finna
intressens eller
från
kommersiella
fria
etermedierna
ett system som ställde
Det fanns bl. a. därför enligt statspolitiska gruppers ensidiga inflytande.
för
att ändra de grundläggande
rådets mening ingen anledning
principerna
i Sverige.
för och emot reklam
av argumenten
En grundlig
genomgång
Reklam
delbetänkande
i
återfinns
reklamutredningens
Ijudradio
rundradioverksamheten

i TV

och

111 TV-

med

närradio
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reklamfrågan
utredningen
hänsyn till

SOU 1981:13

bestämt

1973:10). I sitt ställningstagande
(s. 157 f.) avstyrkte
att reklam skulle införas i televisionen,
främst med

att det skulle medföra betydande
skadeverkningar
på TV-pooch konsumentpolitikens
områden.
presspolitikens
Utredningen
konstaterade vidare (s. 159 ff.) att de principiella
resonemangen
kring reklam
i TV i stor utsträckning
var tillämpliga
även på reklam i ljudradio
och
att speciellt de s. k. andpekade särskilt på att den bedömde det sannolikt
litikens,

skulle få svårigheter till följd av ljudradioreklam.
Därför fann
att
det krävdes mycket starka skäl for att införa sådan reklam.
utredningen
Eftersom
inte ansåg att några sådana skäl förelåg, föreslogs
utredningen
ratidningarna

att reklamsändningar
inte infördes
i ljudradion.
På grundval
av reklamutredningens
arbete beslöt regering och riksdag
s. 90) att kom(prop. 1975: 13 om lokalradio och vissa andra rundradiofrâgor
mersiell reklam mot vederlag inte heller fortsättningsvis
skulle få förekomma
i TV- och ljudradioprogram.

Särskild

rundradio

och

när-radio

I 1960 års radioutrednings
betänkande
“Radions
och televisionens
framtid
i Sverige 1” (SOU 1965:20) påpekades (s. 267) beträffande
förslaget om särskild rundradio att statsmakternas
intentioner
syntes kräva att verksamheten
inte

fick

finansieras
eller försäljning
av progenom reklammeddelanden
funktionen
att förgramtid. Ett reklamförbud
fyllde också den nödvändiga
hindra att tillståndsinnehavarna,
i en strävan att vinna största möjliga lyssi sina sändningar och därmed öka inkomsternarunderlag for reklaminslagen
na av dessa. alltmer
egentliga

syftet

med

inriktade
den

sändningarna
på allmängods,
varigenom
särskilda
rundradion
skulle förfuskas.

det

inte skulle få anUtredningen
ansåg därför att den särskilda rundradion
vändas för kommersiell
verksamhet
i någon form och framhöll
vidare
(s. 274 f.) att detta i sin enklaste utformning
innebar att ingen fick finansiera
sin verksamhet
eller
former av reklam. Men eftergenom annonsering

andra

som frestelsen
vara

stor

att kringgå

måste

gränsen

ett sådant

schematiskt

för vad som

var tillåten

1974 års radioutredning
anförde i sitt betänkande
(SOU 1977:19) i ett avsnitt om regler och ansvar
TV (s. 249) bl.a.:

förbud

i vissa fall kunde

verksamhet
“Radio

och TV

för särskild

preciseras.
1978-85

ljudradio

och

“Förbud

att sända reklam mot betalning skall gälla eftersom vi utgår från att denna
verksamhet inte ska finansieras genom kommersiell reklam. Det är uppenbart att
risken är ganska stor för att reklam ändå på olika sätt kan förekomma i detta slags
programverksamhet. Problemet bör uppmärksammas och man måste vara medveten
om att de grupper och organisationer som bedriver verksamheten inte har samma
kraft att hävda sin integritet i detta avseende som till exempel Sveriges Radio.
I sina yttranden
över radioutredningens
betänkande
(se prop. 1977/78:91
s. 150) pekade ett antal remissinstanser
risken
för
att
reklam och andra
på
kommersiella
intressen kunde få utrymme
inom närradion.
LO befarade
således starkt

att kommersiella

intressen

var det ytterst
enligt KF:s erfarenheter
som hade personella och ekonomiska

kunde komma in bakvägen,
och
få lokala och regionala organisationer
resurser att helt självständigt
svara

i
ii

SOU l98l:l3

F örsöksverksamheren

för denna

form av utsändningar.
Det fanns enligt KF en betydande
risk
för att Sverige på detta sätt smygvägen fick en reklamlinansierad
ljudradio.
Socialstyrelsen
ansåg det vara mycket angeläget att man närmare tog upp
och regler för ekonomiska
om
frågan
finansiering
bidrag till lokal programverksamhet

mot bakgrund

av de risker

som fanns.

Särskilt

var det
viktigt
att på olika sätt mark-

att det inte blev möjligt

enligt styrelsens uppfattning
nadsföra tobaks- och alkoholprodukter.
anförde i prop.
Utbildningsministem
borde

få sändas

i närradio

och när-TV

l977/78z9l

(s. 222) att reklam

och att det i den

inte

lag som skulle
av kommersiell

borde klart anges att alla former
reglera försöksverksamheten
reklam var förbjudna.
Han framhöll
också att narradions
känsärskilda
- normalt
netecken -frivilliga
insatser, ringa räckvidd och enkel utrustning
att kommersiellt
närradion.
gjorde det mindre attraktivt
utnyttja
Den

4.6.4.2

allmänna

rundradions

reklamförbud

mot att sända betald

i den
reklam i program eller programinslag
som Sveriges Radio-koncernens
programföprogramverksamhet
retag bedriver finns intaget i företagens avtal med regeringen (jfr 6§ tredje
Den s. k. reklamparagrafen
innehåller
stycket tredje punkten
radiolagen).
två olika förbud och lyder för Sveriges Riksradios
del (14 §):
(RRAB)
Förbudet

allmänna

RRAB får ej mot vederlag medge kommersiell reklam i program eller programinslag.
Är RRAB:s rätt att sända visst program eller programinslag beroende av att annan
än RRAB eller annat bolag i koncernen utger ersättning till den som upplåter rätten,
får programmet

eller programinslaget

ej sändas.

som bl. a. har till uppgift att övervaka att programföretagen
har hittills inte meddelat något “fällande”
respekterar avtalsbestämmelserna,
beslut med stöd av dessa förbudsregler.
Inte i något fall har alltså konstaterats
att en otillåten
har förekommit.
eller finansiering
vederlagstransaktion
I de ärenden där fråga om överträdelse
av det förstnämnda
förbudet har
Radionämnden,

har radionämnden
saknas anleduttalat att det
regelmässigt
annat
att
anta
att
eller
förekommit.
Detta innebär
ning
betalning
vederlag
dock inte att nämnden
inte har meddelat beslut som innehållit
erinringar
mot reklambetonade
har nämligen sedan flera år tillbaka
inslag. Nämnden
aktualiserats

i 6§ radiolagen
vid sin bedömning
av de
på opartiskhet
I ett flertal fall har reklambetonade
reklamfallen.
inslag “fällts”

tillämpat

kravet

ifrågasätta

på

grund

av att de ansetts

funnits föreligga
av visst

företag

Kravet

4.6.4.3
med

på opartiskhet

Gällande

strida

mot

detta

när ett inslag har kunnat
eller vissa varor”.
gäller

reklamförbud

enligt

för

6§

krav.
uppfattas

LFN

inte

Brott

mot

som
för

ett

kravet

har

gynnande

närradion.

försöksverksamheten

närradio

Beträffande

av ett reklamförbud
för närradion
utformningen
i prop. l977/78:9l
(s. 225):

anförde

ut-

bildningsministern

Bestämmelserna om reklam bör i tillämpliga delar ha samma innebörd som motsvarande regler angående den :allmänna programverksamheten. Detta innebär att sammanslutning inte mot vederlag får medge kommersiell reklam. Förbudet bör dock

med

närradio
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i fråga om närradio och när-TV utvidgas till att omfatta även reklam för
egen kommersiell verksamhet. Detta innebär dock inte att sammanslutningen skall vara förhindrad att informera om exempelvis böcker, tidskrifter, rådgivning.
bildningsverksamhet eller egna arrangemang på i huvudsak samma sätt som
sammanslutningen
skulle ha gjort i en egen tidskrift. Givetvis är en sammanslutning
lika litet som
den allmänna rundradion förhindrad att ha program som innehåller
exempelvis konsumentupplysning.
Sammanslutningens sändningsverksamhet får inte till någon del
bekostas med medel eller annan egendom som utan vederlag har ställts till sammanslutningens förfogande enbart för att möjliggöra sändning av visst program eller
vissa slag av program.
1 enlighet med intentionerna
i det återgivna
om försöksverksamhet med närradio (LFN)

uttalandet
tre olika

innehåller
förbud.

7§ lagen
föl-

nämligen

jande:
1. Sammanslutningen
2. Sammanslutningen
samhet.

får inte mot vederlag medge kommersiell reklam i närradio.
får ej heller sända reklam som avser egen kommersiell verk-

3. Sändning får ej till någon del bekostas med medel eller annan egendom som utan
vederlag har ställts till sammanslutningens förfogande enbart for att möjliggöra
sändning av visst radioprogram eller vissa slag av radioprogram.

Enligt 8 § LFN får tillstånd att sända närradio återkallas om den sammanslutning som har fått tillståndet
bryter mot LFN, dvs. bl. a. vid överträdelse
av något av reklamforbuden
i 7
Det åligger närradiokommittén
såsom
att även pröva fråga om återkallande
tillståndsgivande
myndighet
av tillstånd.

Mot

4.6.4.4

kommitténs
om

(1978:485)

beslut

får talan

inte

föras enligt

6§

förordningen

närradio.

Reklamfrågor

under

forsöksverksamheten

Som har nämnts

ovan ankommer
det under försöksverksamheten
på näratt pröva ifrågasätta brott mot bestämmelserna
i 7§ LFN.
Om en sammanslutning
har befunnits
ansvarig for sådant brott får enligt
8§ LFN tillståndet
att sända närradio återkallas.
Eftersom
det inte kan
anses motiverat
att vid varje överträdelse
en så allvarlig
tillgripa
påföljd
radiokommittén

har kommittén

beslutat

att även använda

av erinran respektive
nämligen
tilldelning
beslutat att - i likhet med radionämnden
utan

sig av två mildare

reaktionsformer,

Kommittén
har vidare
varning.
- meddela inte bara “fällande”

även

“kritiserande”
beslut. Ett sådant beslut innebär att kommittén
att ett program i något hänseende brister i de krav som
uppställs
i 7 § LFN utan att bristen dock har ansetts vara av sådant art eller
betydelse
att den utgör ett lagbrott.
har funnit

Under
endast
melserna
medan
samtliga
utskrifter

den hittillsvarande

forsöksverksamheten
har närradiokommittén
att pröva fyra ärenden rörande eventuella
brott mot bestämi 7 § LFN. Två ärenden har foranletts av anmälningar
från lyssnare,

haft

kommittén

tagit upp de båda övriga ärendena på eget initiativ.
1
har kommittén
vid sin prövning
haft tillgång
till programoch i vissa fall även till bandupptagningar
av programmen.
De

fall

SOU 1981:13

Försöksverksamheten

berörda

har regelmässigt
beretts tillfälle
att före resammanslutningarna
ärendes avgörande
inkomma
med yttrande.
spektive
1 ett av fallen ansågs Radio Konsum
i Stockholm
ha gjort reklam för
kommersiell
verksamhet
att
den 20 september
egen
1979 - med
genom
om konsumtionsföreningens
repris samma dag - sända ett programinslag
sortiment
och försäljning
av de s. k. blåvita lågprisbasvarorna.
Kommitténs
beslöt att tilldela Radio Konsum en erinran. En ledamot (Göthe
majoritet
ville dock återkalla sammanslutningens
Knutsson)
mesändningstillstånd,
dan en annan reservant (Georg Andersson) stannade för att endast kritisera
programinslaget.
De övriga ärendena
mot

har gällt Föreskriften
reklam
medge kommersiell
i Radio Mzs (dvs. M-klubben

vederlag

att en sammanslutning
i närradio.

inte får

Ett inslag
i Stockholm,
knuten
till Motormännens
Riksförbund)
sändning den 12 juli 1980 fälldes och medförde
en erinran. 1 inslaget annonserades en pristävling,
där lyssnarna kunde tävla
om bl. a. en hamburgare
och en s. k. Ronald McDonald-docka.
Av utredatt M-klubben
erhållit dockan gratis från hamningen i ärendet framgick
burgerrestaurangkedjan
Den 24 september
Deutschlandfunk
i Malmö.

i Köln

I programmet
i Skandinavien

tionschef

McDonalds
1980 sände

och driftsbolag.
utvecklingsi Malmö
M-klubben
i samarbete

ett program

med

om den då pågående tyska veckan
bl. a. flygbolaget
Lufthansas
informa-

intervjuades
om Lufthansas

förbindelser
med Sveverksamhet,
rige och insatser på det kulturella
planet m. m. I samma program utlottades
i en pristävling
en flygresa för två personer Köpenhamn-Düsseldorf
med
fri vistelse i Düsseldorf
en veckohelg.
Av utredningen
i ärendet framgick
att flygresan hade skänkts av Lufthansa,
vilket inte hade nämnts under
som ansvarade för sändningen,
M-klubben,
sändningen.
ansågs genom vad
som förekommit
ha gjort sig skyldig till överträdelse
av förbudet
mot att
sända kommersiell
reklam mot vederlag och tilldelades
en varning.
har närradiokommittén
kritiserat
ett programinslag
från MoSlutligen
derata Ungdomsförbundets
i
Malmö.
I
som
sändes
Iokalförening
inslaget,
den 30 mars 1980, återutsändes ett 77 sekunder långt reklaminslag
för hårtvättmedlet
Radio
lustrera
att

Sunsilk.

Inslaget hade hämtats från den brittiska piratsändaren
och syftet med återutsändandet
var uppenbarligen
att ilen åsikt om införande
av reklam i radio. Kommittén
fann dock

Caroline

inslaget

var

Något beslut
bestämmelserna
tualiserats

i 7§ LFN

grafens

av någon
prövning
andra stycke.

4.6.4.5

Reklam

och

för att enbart

tjäna som illustration.
av sändningsrätt
i anledning
av brott mot
har ännu inte förekommit.
Inte heller har ak-

onödigt
långt
om återkallande

överträdelse

av sponsringsförbudet

i para-

konsumentupplysning

Inledning
Som har framgått av det föregående är - och bör det enligt vad som närmare
i avsnitt
utvecklas
7.12 även i en permanentad
närradioverksamhet
vara
att
sända
kommersiell
reklam i närradio, medan det däremot
förbjudet
är - och bör vara - tillåtet att bedriva konsumentupplysning.
Det har under

med

närradio
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forsöksverksamheten

visat sig råda viss tvekan och osäkerhet om hur dessa
skall
tolkas
och
Det finns därför anledning
att här något
principer
tillämpas.
beröra
vad
som
menas
med
de
båda
reklam
och konutförligare
begreppen
och vari skillnaden
mellan dem består.
sumentupplysning
Som en allmän utgångspunkt
kan nämnas att reklamen
enligt en veteori är säljfrämjande
och ofta söker vara slagkraftig
och emotenskaplig
tionellt
varvid den kan ge en ofullständig
bild av varorna
engagerande,
och vara en bristfällig
upplysningskälla.
Enligt samma teori är konsumentdvs. den styr inköpen
köpfrämjande,
varor och tjänster(se konsumentutredningens
och organisationer”,
SOU
sumentpolitik.
Riktlinjer
upplysningen

mot

goda och ändabetänkande “Kon-

målsenliga

1971:37

s. 217).

Reklam
När man studerar reklambegreppet
i olika handböcker och källor av skiftande
innebörd. Teorierna
slag finner man snart att det tycks sakna en allmängiltig
och definitionerna
är många och växlande. Huvuddelen
av reklamens former
låter sig beskrivas. men svårigheterna
visar sig när begreppet skall avgränsas.
om
skiftar
hur
Uppfattningen
gränsen bör dras beroende på att varje definition

kan ha sitt speciella syfte. Det är därför inte möjligt att presentera
och kortfattad
karakteristik
av begreppet.
någon enhetlig
En omfattande
och analys av reklam i allmänhet
har lämnats
beskrivning
av reklamutredningen
i dess betänkanden
Reklam
l-V”
(SOU 197226-7,
1973210-11 och 1974:23). Där behandlas bl. a. reklamens uppgifter,
omfattoch medier samt reklamens effekter på individ
och samning, utformning
hälle.

Vidare

kommenteras

för konsumenten

reklamens

roll som möjlig
från samhällsekonomisk

informationskälla

En resynpunkt.
av reklambegreppet
från senare tid återfinns t. ex.
även i integritetsskyddskommitténs
delbetänkande
Reklam
och integritet
och
i
tobaksoch
betänkande
(SOU 1976:48)
alkoholreklamutredningens
lativt

utförlig

behandling

Reklamen
Ordet

och reklamen

for alkohol
”reklam”

ropa” eller “ropa
I uppslagsverket

och tobak”

härleds
ut

från latinets

(SOU

1976:63).
som betyder ”ideligen
med “påkalla uppmärksamhef”.
definieras
reklam (advertising)
intended
public announcement

reclamare.

och kan fritt översättas

Britannica
Encyclopaedia
i 1973 års upplaga som “a form of paid
to promote the sale of a commodity
or service,
about some other

effect

to advance

an idea or to

(dvs. ungefär ett
by the advertiser”
meddelande
som är avsett att främja försäljningen
slags betalt offentligt
av en vara eller tjänst, att föra fram en idé eller att åstadkomma
någon
annan effekt som eftersträvas
av annonsören“).
Enligt Nordisk
familjebok
bring

desired

(1957) är reklam

åtgärder
företagna i syfte att rikta uppmärksamheten
på
ett företag, en verksamhet,
en vara, idé eller person”.
Reklamutredningen
i sitt betänkande
framhåller
“Reklam
11 Beskrivning
och analys
(SOU
väl torde stämma överens med den
1972:7) att denna definition
tämligen
innebörd

allmänheten

lägger i begreppet reklam (s. 19).
11 konstaterar
(s. 20) att det blivit
reklamutredningen

I “Reklam
att betrakta

reklamen

anknytning

till massmedia.

kompletteringar

som masskommunikation

bestämt

En sådan definition
sig för att använda

och att definiera

vanligt
den med

som utredningen-med
vissa
for
som allmän utgångspunkt

SOU 1981:13
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sin diskussion
form

är denna:

av presentation

“Reklam

via massmedia

är varje av en identifierbar
sändare betald
i syfte att främja försäljningen
av varor

eller

ur Albinsson,
& Wärneryd,
(hämtad
tjänster
Tengelin
ekonomiska
motiveras bl. a. på följande
roll, 1964). Definitionen
sändare gör att mottagaren
av ett budskap
på en identifterbar

Reklamens
sätt: Kravet
vet när det

är fråga om reklam. Att budskapet
skall vara betalt medför att sändaren
bestämmer
reklamens
De
omfattning.
budskap som sprids via massmedia
är riktade till grupper av mottagare och ej till enstaka adressater. Att reklamen
skall

av varor och tjänster markerar
att syftet skall
främja avsättningen
vara kommersiellt.
noterar
att
den
valda
definitionen
och komUtredningen
mentarerna till den har säljarnas syften som utgångspunkt
för preciseringen
av innehållet
i reklambegreppet.
Från företagsekonomisk
är reklamen ett konkurrensmedel
som
synpunkt
använder
för att främja avsättningen
och den utgör alltså en av
att påverka marknaden.
Den är ett komplement
till
säljarens möjligheter
i marknadsföringen
såsom pris, betalningsvillkor,
övriga konkurrensmedel
säljarna

varu- och förpackningsutformning,
service och personlig försäljning.
Reklam
kan sägas vara en opersonlig massbearbetning
av potentiella
köpare (Reklam
11 s. 23).
Något

som

påverkande.

särskilt

kännetecknar

Reklamens

är just dess funktion
som
att påverka konsumenternas
eller att åtminstone
väcka deras uppreklamen

är i huvudsak

syfte
och beteenden,
kunskaper,
attityder
märksamhet
och intresse för en vara eller tjänst. Säljarna strävar i princip
efter att få denna påverkan så effektiv
som möjligt.
Syftet att påverka är
dock inte unikt
effekt
som

för reklamen.
Påverkan är en ofrånkomlig
och ofta önskvärd
vid all förmedling
av fakta och åsikter. Detta gäller också sammanhang
inte är kommersiella,
(se SOU 1976:63
exempelvis
hälsoupplysning

s. 43 f.).
Reklamens

moment
förefaller
att
kommersiella,
avsättningsfrämjande
tas till utgångspunkt
for de definitioner
som förekommer
genomgående
i moderna
Som exempel
kan citeras följande.
uppslagsverk.
Bonniers lexikon (1965): “Varje av en tillverkare, detaljist eller säljare betald form
av presentation via massmedia eller andra medel i syfte att främja försäljningen av
varor eller tjänster. För att skapa köpintresse och påverka konsumentens val söker
reklam informera om en varas eller tjänsts förekomst. förbereda marknaden på innovationer, påminna och kvarhålla kunder. . . Förutom att framhålla en varas 0bjektiva egenskaper kan man genom reklam söka sprida vissa subjektiva värderingar
och väcka efterfrågan för att tillfredsställa sekundära behov, om vilkas nödvändighet
konsumenten inte ens är medveten.”
Focus (1970): “Sammanfattande benämning på de former av masspåverkan som
arbetar med kommersiella syften. Reklam syftar till att främja försäljning av varor
eller tjänster. Reklam kan ses som en form av varuinformation,
som förutom att
den skall ge faktaupplysning också vill skapa ett köpintresse och påverka konsumentens val mellan flera likartade produkter---T
Bonniers svenska ordbok (1980): Det att framhålla någontings förträfflighet i avsikt
att få sälja: göra reklam för en vara.
Från lagstiftningsområdet
kan nämnas att med reklam
om skatt på annonser och reklam förstås meddelande
att åstadkomma

eller främja

avsättning

i kommersiell

i lagen (1972:266)
som har till syfte

verksamhet

av vara.

med

närradiø
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är dock anpassad
Definitionen
fastighet,
nyttighet,
rättighet eller tjänst.
till syftet med denna lag.
Det finns emellertid
andra sätt att se på reklamen
än från snävt föreI “Reklam
II” anförs b1.a. att reklamen
i sotagsekonomisk
synpunkt.
och beteenden
ciologisk
mening är ett medel för påverkan av värderingar
med såväl avsedda som inte avsedda effekter och kännetecknas
av att den
vanligen arbetar med positiva former för påverkan såsom löften, rekommendationer
och beröm (s. 22). Det påpekas vidare att de som är kritiska
mot reklamen ofta utgår från en definition
enligt vilken påverkanskaraktären
hos reklam är det väsentliga: den vädjar till känslor och emotioner
snarare
än till

förnuft

i stället
varor

och tänkande

hos konsumenter.

fasta på reklamens karaktär
och tjänster (s. 29).

Reklamens

försvarare

av informationsförmedlare

tar

beträffande

Mot bakgrund

av de ovannämnda
av reklambegreppet
definitionerna
måsatt reklam i vid mening
inte behöver vara kopplad
understrykas
till någon kommersiell
har anförts
betydelse. Enligt vad som inledningsvis
reklam”
endast
innebärju
begreppet “göra
“påkalla uppmärkursprungligen
samhet”
för något vad som helst, exempelvis
en idé eller en person. Reklamens syfte kan alltså vara icke-kommersiellt
och exempelvis
rent opite det

nionsbildande.

Sådan s. k. ideell reklam

kan innefatta

bl. a. information

eller

från t. ex. politiska partier eller från religiösa eller andra ideella
som vill sprida idéer och åsikter eller värva medlemmar
sammanslutningar,
propaganda

för sin verksamhet
bild

i reklam

För att markera
samheten
avser

med

att den sortens

närradio

kommersiell

klamen

l978/79:2

(se prop.

med förslag

till

lag om namn

och

s. 59).
reklam

skall

har det

reklam.

uttryckligen
Ordet kommersiell

skall

vara affärsmässigt,
en vara eller tjänst eller annan

dvs.

vara tillåten

i försöksverk-

enbart
angetts att förbudet
visar att syftet med reatt främja avsättningen
av

vanligen
- det kan även

så att
uttryckas
det rör sig om ett kommersiellt
från
till
partsbudskap
säljare
köpare. Med
kommersiell
reklam behöver dock inte avses enbart avsättningsfrämjande
reklam

nyttighet

utan över huvud

att bereda

sig någon

som företas av någon i syfte
taget reklamåtgärder
form av ekonomisk
eller goodwill.
vinning

K onsumentuppljøsning
Reklamutredningen

konstaterar

greppet “konsumentupplysning”
mån speglar skilda uppfattningar
nehålla.
eftersom

Man stannar
den

i stort

i “Reklam

II”

att det även beträffande

finns ett antal olika definitioner

be-

som i viss

om vad konsumentupplysningen
bör inför att i huvudsak
använda följande definition,
sett är parallell med den valda reklamdelinitionen:
dock

är objektiv
information,
“Konsumentupplysning
från sändare utan avsikt att för egen del främja

som via massmedia
utgår
av berörda proavsättning
dukter och tjänster,
i syfte att hjälpa konsumenterna
till för dem själva
tillfredsställande
beslut att köpa eller inte köpa” (Albinsson,
&
Tengelin
Reklam och konsumentupplysning,
Wärneryd,
1965). Utredningen
påpekar
dock att genom denna definition
utelämnas
vid personliga kontakter,
t. ex. förfrågningar

och råd som ges
upplysningar
hos konsumentverket
(s. 23 f).

SOU 1981:13

Försöksverksamheten

Som jämförelse
bör ytterligare
några definitioner
hämtade
ur moderna
nämnas.
uppslagsverk,

av konsumentupplys-

ning,

Bonniers lexikon (1966): “Objektiv information till allmänheten om varor och deras
arbetsmetoder i hemmen, inredning och vård av bostaden samt nä-

användning,

ringsfrågor och hushållsekononti.
Focus (1970): Objektiv
information som sprids via massmedia utan avsikt att
främja avsättningen av en viss produkt.”
Bra Böckers lexikon (1977): “Upplysning

till allmänheten om varors och tjänsters

m. m. 1 begreppet innefattas
egenskaper, sammansättning, användningsmöjligheter
vidare råd och anvisningar om gällande lagar på konsumentområdet, hushållsfrågor,
näringsekonomi etc. ---.
Bonniers svenska ordbok (1980): “Objektiv

information

om varors och tjänsters

egenskaper.
Det bör påpekas att konsumentupplysning
kan vara ägnad att ha
givetvis
reklamen
kommersiella
effekter. Till skillnad mot den försäljningsfrämjande
har den dock inte något kommersiellt
syfte utan är ett medel att sprida
information

och åsikter.

att åstadkomma

Eftersom

konsumentupplysningen

har till ändamål

den emellertid
ett
inrymmer
inslag av påverkan, vilket gör att den kan sägas vara besläktad med den
kan anmärkas att reklam som ikläder
ideella reklamen. I detta sammanhang
rationella

konsumtionsval,

skepnad kan vara att bedöma som otillbörlig
sig konsumentupplysningens
i
likhet
med
oriktig eller vilseledande
konsumentupplysning
marknadsföring
som åberopas i reklam (se prop. 1970:57 med förslag till lag om otillbörlig
m. m. s. 34 f.).
marknadsföring

4.6.4.6

Aktuellt

utredningsarbete

avseende

reklamfrågor

i annan
på reklam är för närvarande föremål för utredning
hör
till
dem
som
behandlas
om
reklam
och
yttrandefrihet
ordning.
Frågan
av yttrandefrihetsutredningen
(Ju 1974:14) om
(Ju 1977:10). Utredningen
Olika

aspekter

i videogram
och informationsteknologiutredningen
(U 1978:12) utreder frågor om reklam i anknytning
till videogram
respektive nya medier,
framför
allt text-TV
och data-TV
(teledata).
Förslag från dessa båda utreklam

redningar

kan väntas

förutsättningar

under

första

för ingripanden

halvåret
1981. Möjligheterna
reklam
mot könsdiskriminerande

att skapa
utreds av

kan nämnas att radiorätts(Ju 1976:08). Slutligen
jämställdhetskommittén
i
”Radiosända
kommittén
sitt
delbetänkande
(U 1979:05)
nyligen framlagda
behandlar
de
som
(DsU
1980:12),
rättsliga förutsättningarna
dagstidningar
för att sända uppläsning ur dagstidning
för synskadade i radio, har föreslagit
bl. a. att högst
ur den tidning

hälften
som

av sändningstiden
utgör

förlaga.

får användas

för annonsmaterial

med

närradio
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4.7

av

Sammanfattning

närradions

193113

sociologiska

undersökningar
4.7.1

Plan

urvärderingsarbetet

för

1 syfte att studera närradions betydelse och funktion
på de 16 försöksomåt fil. dr Lowe Hedman vid sociologiska
rådena uppdrog närradiokommittén
att planera ett program för utvärderingen
institutionen,
Uppsala universitet,
fick

Hedman

av närradion.

också kommitténs

att genomföra

uppdrag

ut-

värderingsarbetet.
en studie av allmänheten
har uppdelats i olika delprojekt;
en studie
enskilda
och
för
individer,
påverkan på
betydelse
studie av
en
intresse
för
och
närradio,
av sammanslutningars
engagemang
av närstudie
en
närradio
innehållsanalytisk
och,
slutligen,
på
lyssnandet

Utvärderingen
och närradions

har studerats vid två olika tillfällen,
radions utbud. Sammanslutningarna
dels före närradions start, dels efter att försöksverksamheten
pågått en viss
och de viktigaste
tid. Nedan redovisas varje undersöknings
uppläggning
huvudresultaten

från

dessa studier.

En av försöksorterna,
fattas

av Svante
Öckerö, har specialstuderats
Hans uppsatser om Öckerö närradio

i statsvetenskap.

studerande

Karlsson,
samman-

nedan.

utges i redigerad form i DsU 1981:1 “Utvärdering
Utvärderingsrapporterna
med detta beav närradion - En första resultatsammanställning”
samtidigt
i
DsU 1980:14
har
redan
tänkande.
avrapporterats
Lyssnarundersökningen
av Lowe

4.7.2

En undersökning

och dess lyssnare.

”Närradion

avseende

vecka

16, 1980”

Hedman.

Förstudier

och sammanslutningar

av allmänhet

med de studier, som gjordes före eller i samband med närHuvudsyftet
radions start var att studera förväntningar
på och kunskaper om närradion
om hur de olika sammanslutsom företeelse samt att inhämta
uppgifter
ningarna förberedde sig inför
in kunskaps- och attityddata
effekter
att mäta eventuella

4.7.2.1

Allmänhetens

I studien

av allmänheten

närradions

start. Avsikten

från allmänheten

var också att samla

för att ha som underlag

för

av närradion.

förväntningar
personer i åldrarna 9-79 år som bodde
för de olika sändarna. Data insamlades med hjälp
utvaldes

inom räckviddsområdet
var ca
1979. Svarsbenägenheten
under tiden april-oktober
av postenkäter
skäl
och
på
70 %. Av praktiska
undersökningen
tidsmässiga
genomfördes
Mora, Järva, Es12 av de 16 forsöksomrâdena
(Umeå, Piteå, Östersund,
kilstuna,

Kumla,

Linköping,

Karlstad,

Resultatet

finns

man

från

från undersökningen
data
preliminära
(“Några

Göteborg och Öckerö).
Dalsjöfors,
i en PM av Lowe Hedavrapporterat
närradions
sociologiska
förmätning,

1980-03-05).
Uppsala universitet,
om närradion visade sig vara stor. Hela 86 % av allmänheten
Kunskapen
innan de fått utvärderarens
frågeuppgav sig ha hört talas om närradion
institutionen,

SOU 1981:13

Försöksverksamheren

kände

Drygt en fjärdedel
i försöksverksamheten.

formulär.
delta

också till

någon

som

förening

skulle

Förväntningarna
på närradion visade sig vara högt ställda bland allmänatt ha nytta
heten. Drygt hälften av de svarande trodde att de kommer
kommer att ge. Närmare 80 % trodde
av den information
som närradion
att de kommer
Relativt

att

lyssna på närradion.
orterna
på de undersökta

många
de hade tillgång till. Närmare
om kommunala
information

formation

var

missnöjda

den

med

in-

hälften

vilja
uppgav sig exempelvis
ha bättre
frågor, och drygt 40 % ville veta
På frågan om vad man
mer om den egna traktens historia och traditioner.
- det är
helst skulle vilja höra i närradion
uppgav också närmare 40 %
att de skulle vilja höra
den högsta andelen för något av svarsalternativen
och kommunal
politik.
angelägenheter
att närradions
anser det viktigt
i undersökningen
program
har en lokal anknytning.
Närmare
70 % ansåg att det är mycket viktigt
att närradions program behandlar lokala frågor. Ungefär hälften ansåg också
mer

om

kommunala

De svarande

har lokal
att personer som är med i programmen
att påverka programmen.
finns möjlighet

att det är mycket viktigt
och att det
anknytning

4.7.2.2

förväntningar

Sammanslutningarnas

Undersökningen
genomfördes
Östersund, var vid tidpunkten
söksort
fall

och kom

per telefon,

på 15 orter. Svanön,
för undersökningen

ej med i undersökningen.
kontaktade
sammanslutningarna
därför

Den
två

första

som

undersöktes

gruppen

senare

grupperna.

1979. Undersökningen
Ingvar

Tysell

inte

Fältarbetet

visat

något

i sin helhet,
ägde rum

intresse
medan
under

att ersätta

utsedd

som

för-

De per brev, och vissa
i tre grupper:
indelades

1. Sammanslutningar
som beviljats
sändningstillstånd
2. Sammanslutningar
som visat intresse för närradion
delta i försöksverksamheten.
3. Sammanslutningar

kom

som
inte

1979-06-30.
men avstått
för

försöket.

urval
våren

från att

gjordes ur de
och sommaren

och
i en PM av Ewa Bertling
avrapporterad
i
november
-inför
Östersund,
starten”, högskolan

finns

(“Närradion

1980).
motiv för att delta i försöket var en önskan att sprida
Organisationernas
information
om egna idéer och det egna budskapet och att kunna förankra
dessa hos allmänhet
och medlemmar
samt att skapa ett ökat engagemang
hade angivit evangei föreningslivet.
De flesta religiösa organisationerna
huvudsakligt
syfte med att delta.
att skaffa ertyckte att det skulle bli intressant
organisationer
det nya mediet och se hur det kunde fungera ijust deras verkfarenheuav
samhet.
lisation

som

Många

att några organisationer
angav att de deltar “för
att ha gjort någon egen förhandsbedömning.
detta
De flesta av de organisationer
som inte deltar i försöket motiverade

Man

kan också notera

att andra

är med”

och utan

och personella resurser (45 %). Även
med att de har för dåliga ekonomiska
för organisationer
stor budget var detta det vanligaste
med en förhållandevis
räckvidd är för liten angav 12 %.
skälet för att inte delta. Att sändningarnas

med

närradio
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Vilka

vill man nå via närradion?
De flesta sändande förmålgrupper
Att man ville nå de
eningar, ca 60 %, ville i forsta hand nå allmänheten.
medlemmarna
endast
16
vilket
torde
visa
att man främst
%,
egna
angav
ser närradion
som en möjlighet
att sprida information
till större kretsar.
Dock
ut till

sade sig fackföreningarna
sina egna medlemmar.

och invandrarföreningarna

främst

vilja

nå

förberedelser inför närradiostarten
bestod till största
Sammanslutningarnas
i olika former. Hälften av organisationerna
delen av planering och utbildning
hade genomfört
kurser av varierande
De som inte
längd och inriktning.
satsat på utbildning
Utöver
planerade att betala för programproduktionen.
hade arbetsgrupper
bildats och man hade spridit information
inom
om närradion.
En del organisationer
hade också köpt utorganisationen
rustning och andra hade ordnat hyresavtal med någon studio. lO % av samdetta

hade inte

manslutningarna
inför närradions

att i närradion

Möjlighet

material

producerat

några förberedelser

vidtagit

över

huvud

taget

start.
distribuera

hade varit

föremål

av en riksorganisations
centrala kansli
för diskussion.
En del sammanslut-

räknat med denna möjlighet.
En
ningar hade från början uppenbarligen
femtedel av de föreningar som ingick i en riksorganisation
sade sig nämligen
ha för avsikt att utnyttja
material
från denna.
Vad ansåg då organisationerna
om försöket som sådant? l alla tre grupav sammanslutningar,
som menade att det är bra
perna fanns en majoritet
att starta försök med närradio. Mest positiva (86 %)var givetvis de föreningar
som deltog, men även bland icke deltagande
hade ungefär tre
föreningar
till att försök genomfördes.
Mest positiva
fjärdedelar en positiv inställning
var de religiösa samfunden,
och mindre organisationer,
och
folkhögskolorna
minst positiva var fackföreningarna.
som kommer att lyssna
av hur stor andel av allmänheten
Uppskattningen
varierar en del mellan de sändande och de icke sändande
på närradion
Av de förra tror ungefär hälften att andelen kommer
sammanslutningarna.
att ligga omkring
10 %. Även
den vanligaste uppfattningen.

är detta
föreningarna
rätt väl med resultaten
från

bland de icke sändande
Detta

stämmer

som visar att mellan 9 % och 24 % av allmänheten
lyssnarundersökningen,
är regelbundna
och att genomsnittligt
15 % är det. Av
närradiolyssnare
trodde dock hela 32 % att enbart
de icke sändande sammanslutningarna
Motmedlemmar
skulle lyssna på närradion.
föreningarnas
var betydligt
andel bland de sändande sammanslutningarna
lägre,
7 %. Resterande andelar i de bägge kategorierna
trodde att mer

de sändande
svarande

nämligen
än l0 % av dem

som

har möjlighet

De sändande

sammanslutningarna
som ett aktivitetshöjande

närradion
Man trodde
skulle

att fler skulle

kunna

väntningar

användas

fanns

att lyssna skulle göra detta.
hade ganska stora förväntningar
medel inom föreningsverksamheten.

besöka de aktiviteter

på

som finns eller att närradion

Dessa positiva förnya medlemmar.
och mindre etablerade organifolkhögskolor

för att värva

mest inom

Studieförbund
och fackföreningar
vissa miljögrupper.
exempelvis
inom föreningarna
skulle påverkas av deltrodde inte att verksamheten
tagandet i närradion.
sationer,

Relationerna
har varit

föremål

mellan

närradion

för diskussioner

och lokalradion
ända sedan

och den
det blev

lokala

aktuellt

pressen
att sända
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närradio.

86 % av de sändande

funktion

som de övriga medierna
av närradion
som inte lokalradio

föreningarna
ansåg att närradion
fyller en
man sig då
ej kan fylla. Vad förväntar
och lokalpress
klarar
över lokalpressens

av? Sammanslut-

en viss besvikelse

och lokalradions
ningarna uttryckte
intresse
för
att
låta
små
komma
till
tals. l och med
ringa
organisationer
närradions
införande
kommer
bl. a. bevakningen
av lokala händelser att
menade man. Eftersom
närradion
förbättras,
medger stor frihet såg man
också möjligheten
att sätta större personlig prägel på programmen
än vad
som är vanligt
i exempelvis
lokalradion.
Det finns dock bättre alternativ
än närradion om man vill låta små orkomma till tals, ansåg en del av de icke sändande
ganisationer
tionerna.
Man borde i stället satsa på lokalradion
eller utnyttja
Radio eller pressen som informationskanal
i större utsträckning.
inte

minst

borde

och allmänhet.

organisaSveriges
Sist men

man öka de personliga kontakterna
mellan medlemmar
lämnade 68 % av de icke sändande orDessa synpunkter

ganisationerna.

4.7.3

i närradioprogrammen

Innehåller

var att ge en bild av det totala
Syftet med innehållsanalysen
vad gäller innehåll
och form på de olika försöksorterna.
valdes slumpmässigt
Som underlag för undersökningen

närradioutbudet

sju dagar under
och
en
vecka,
dag under hösten
det totala
1980. Begränsningen
till en dag 1980 var nödvändig,
eftersom
70
%
från
1979
till
1980.
ökat
med
närmare
programutbudet
hösten

1979, motsvarande

en konstruerad

Lin»
En delrapport
data från två av de 16 försöksorterna,
innehållande
av Karin Wengelin
(”Innehållsanalys
köping och Umeå, har sammanställts
av närradiosändningar
i Linköping
och Umeå”, Sociologiska
institutionen,
1980-12-08).
Uppsala universitet,
I Linköping
sändes 35 timmar
under

den aktuella

och i Umeå

perioden 1979. 1 program
16 i Umeå.

närmare
räknat

6 timmar
rörde

närradio

det sig om 65

i Linköping
och
i Umeå hade man där en förTrots den betydligt kortare sändningstiden
l Umeå
än i Linköping.
olika
hållandevis
större spridning på
organisationer
sände 16 olika organisationer
under de sju dagarna. Av dessa 16 var sex
stod för ungefär 40 % av den
som sammanlagt
religiösa organisationer,
av
totala sändningstiden.
De politiska partierna, dessa dagar representerade
och folkpartiet,
stod för tillsammans
moderata samlingspartiet
drygt 10 %
ex. Radio Konsum,
Umeå
av sändningstiden,
medan övriga organisationer(t.
Man hade
studentkår
m. ll.) stod för resterande 50 % av sändningstiden.
så att ingen orgaav olika organisationer
alltså en ganska stor spridning
utbudet.
nisation
helt dominerade
Radio Lin1 Linköping
dominerades
utbudet av två sändare, nämligen
närköping som består av åtta kyrkor och Radio Ryd som är studenternas
40
Radio
för
radio. Radio Linköping
stod för knappt
% och
knappt
Ryd
55 % av den totala sändningstiden
under de undersökta
dagarna. Övriga
åtta nårradiosändande
av den

totala

organisationer

sändningstiden.

i Linköping

sände sammanlagt

5 %

med

närradio
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l Linköping
var det ganska vanligt att programmen
sändes direkt från
studio (drygt 30 % av programmen),
medan detta var mycket ovanligt
i
Umeå (endast ett av programmen).
På bägge orterna dominerade
bandad
sändning från studio (i Linköping
drygt 60 °/o).
De vanligaste programinslagen
mentarer,
reportage och intervjuer.
i Linköping
men inte alls i Umeå

drygt

45 % av programmen

och i Umeå

såväl i Linköping
som i Umeå var kom›
En typ av program som ofta förekom

var lätta underhållningsprogram.
l Linvar
också
det
förekommande
ämnesområdet
“underhållköping
vanligast
I Umeå däremot
var det vanligast
förekommande
ämnesområdet
ning”.
verksamhet”.
“organisationens
För att få en direkt jämförelse mellan musikutbudet
en specialanalys
av utbudet torsdagen
1979-11-15
1980-10-16. Såväl 1979 som 1980 var musikutbudet

1979 och 1980 gjordes
och utbudet
större

torsdagen
i Linköping
än

i Umeå.

1 Linköping
var musikutbudet
något mindre den analyserade dagen
1980 än 1979, nämligen 50 % mot 60 %. I Umeå var musikutbudet
ungefär
lika stort båda dagarna, nämligen
40 %.
1 Linköping
dominerade
1979 den utländska musiken starkt,
analysdagen
medan det 1980 var ett lika stort utbud av “rikssvensk
som av
musik”
utländsk.
musik.

I Umeå

dominerade

“rikssvensk
bägge analysdagarna
kategorin
hade en relativt undanskymd
plats och utgjorde
i Linköping
musikutbudet
1980 och 2 % i Umeå 1980.

Den lokala musiken

5 % av det totala

På bägge orterna kan man konstatera
att bakgrundsmusiken
i omfattning
från 1979 till 1980.
kraftigt

4.7.4

Lyssnandet

har minskat

pâ närradioprogram

En lyssnarundersökning
avseende vecka 16 (14-20 april) 1980 genomfördes
(Den sextonde forsöksorten,
på 15 av de totalt 16 forsöksorterna.
Öckerö,
De svarande
togs inte med, eftersom den var föremål for en specialstudie.)
valda personer i åldrarna 15-70 år boende inom
utgjordes av slumpmässigt
de församlingar
som till mer än 50 % låg inom den teoretiska räckvidden
Andelen
svarande utgjorde ca 70 %. Rekm) for närradiosändarna.
sultaten
finns redovisade
i DsU 1980:14, Närradion
och dess lyssnare”
av Lowe Hedman.

(4-5

visar att mellan 57 % (Kumla)
och 78 % (Eskilstuna
Undersökningen
och Karlstad) av dem som hade möjlighet
att lyssna på närradion
i de 15
undersökta
forsöksområdena
har
den
Andelen
aldrig
utnyttjat
möjligheten.
(dvs. de som lyssnar minst
regelbundna
närradiolyssnare
varierar mellan 9 % (Karlstad)
och 24 % (Stockholm).
orter är 15 %.
samtliga

en gång i veckan)
Genomsnittet
for

Enskilda program hörs i genomsnitt
av 1-2 % av de potentiella
lyssnarna.
Några få program samlar lyssnarandelar
uppgående till 7-10 %. Ungefär
40 % av programmen
har en lägre lyssnarfrekvens
än 1 %. Det är främst
medlemmarna
i de sändande föreningarna
som lyssnar. Lyssnandet
bland
allmänheten

är betydligt lägre än bland dem som har anknytning
till någon
i försöksverksamheten
deltagande
förening.
Karaktären
varierar uppenbart
mellan forsöksorterna.
På
på lyssnandet

tre orter,

Kumla,

Piteå och Stockholm,

specialstuderades

de regelbundna

Försöksverksamheren
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med

närradio
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i Kumla
och Piteå utgjorde
Den studien visar att lyssnandet
lyssnarna.
än riksradiolyssnandet
i större utsträckning
en primäraktivitet
vanligtvis
sändaren, Stockholmssängör. När det gäller den tredje specialstuderade
den i högre grad ha blivit en musikkanal
som man gör någonting annat. Den liknar

förefaller

daren,

lyssnar samtidigt
P3 i riksradion.

när det gäller variablerna
kön,
Lyssnarstrukturen
inte från det mönster som erhålls
avviker

sättning

diolyssnandet.
Det generella

notera

Detta

en avvikelse

allt

framför

i Stockholm

har hittills

Iokalradio-

och

mest på närradion.
än vad riksradion

och Järva.

inte inneburit

Närradiolyssnandet
i någon större utsträckning.
medieaktiviteter
i större utsträckning
är
också
närradion
på

man

för åldersvariabeln.

mönstret

gäller

vilken

i det avseendet

och sysselutbildning
vid studier av riksra-

är att de äldre och yngre lyssnar
fler i yngre ålderskategorier
når förhållandevis

Närradion
gör.

kan man

Däremot

till

att man

avstår

från andra

De s0n1 är regelbundna
lyssnare
av
än andra högkonsumenter

riksradioprogram.

Procent

25
24

20%
19
18
17
161616

151
14

13

131313
10-
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10
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Figur Lyssnandet pa
närradio, riksöversikr.
A nde/en som lyssnar pä
närradio någon gäng i
treckan. uppdelar på orrer.
Källa: Närradion och dess
lyssnare (Ds U 1980:14).

124

Försöksverksamheren

med närradio

SOU 1981:13

har inte velat avge något
Många av de tillfrågade i lyssnarundersökningen
om närradions
utbud. De som ger ett sådant omdöme
generellt omdöme
är dock övervägande
Kritik
riktas emellertid
positiva till programutbudet.
mot den religiösa dominansen.
Den kritiken
kommer även från kyrkornas
medlemmar.
Religiösa samfund
utgjorde den studerade veckan 25 % av
samtliga sändande Föreningar och de svarade för 50 % av programutbudet.
Intresset för närradion
i dess nuvarande
form är ganska lågt. 19 % av
de tillfrågade
vill ha kvar närradion
i dess nuvarande
form. Motsvarande
andel för dem som lyssnar regelbundet
är dock högre, nämligen 65 %. Det
finns andra som stöder närradioidén
om man ändrar formen för verksamheten (exempelvis
ökar sändningarnas
ökar möjligheten
för allräckvidd,
mänheten
att delta, ordnar sändningar
i lokalradions
eller riksradions
regi
och liknande).
Om man även räknar med dessa, är 33 % av samtliga och
86 % av de regelbundna
beredda att stödja närradioiden.
lyssnarna
Lowe Hedman menar att det är svårt att med enbart lyssProjektledaren
narsiffrorna
som underlag ge något generellt svar på frågan om närradion
har lyckats eller ej. Han menar att lyssnarsiffrornavi
sig inte säger mycket
om

närradions

och om det är ett bra eller dåligt resultat som
utveckling
uppnåtts, bl. a. eftersom man inte har någon annan kanal att jämföra med.
Även om lyssnandet
med några få undantag
på de enskilda programmen
är lågt, tycks representanter
för de sändande sammanslutningarna
vara relativt

nöjda

4.7.5

De

med

uppgifterna

sändande

Under maj
undersöktes

och juni

om

det regelbundna

sammanslutningarnas
1980, dvs.

ungefär

lyssnandet.

synpunkter

efter ett a°r

ett år efter

start,
sändningarnas
till närradion.
Såväl
sammanslutningarnas
inställning
i försöken deltagande
som icke deltagande
Den
undersöktes.
föreningar
första gruppen bestod av 247 olika organisationer,
varav 200 svarade på
utredarnas
enkät (81 %). Undersökningen
har avrapporterats
i en PM av
Per-Åke Nilsson (Närradion
i Österefterundersökningen”,
högskolan
sund, november
1980).
återigen

Av de totalt 249 utvalda icke deltagande sammanslutningarna
svarade
152 (61 %). De representerade
olika typer av sammanslutningar.
Resultatet
från studien av dessa sammanslutningar
finns avrapporterat
i en PM av
Lars-Erik
Wolvén
om
närradion
hos i försöket
icke del(Uppfattningar
i Östersund, december
tagande sammanslutningar”,
högskolan
1980).
Det är relativt få organisationer
som får centralt producerat material. trots
att över 80 % av organisationerna
Endast 25
ingår i en riksorganisation.
av de totalt 200 undersökta sammanslutningarna
uppgav att de fått material
från sin huvudorganisation.
En tredjedel
hade använt sig av materialet.
Hur
att vara

mycket har då föreningarna
med i försöksverksamheten?

och personellt.
på
visar att 42 % av
Undersökningen
från att göra en budget för närradioverksam-

avstått
sammanslutningarna
heten och att ungefär en tredjedel
den.
l tabell

satsat, ekonomiskt

4.7.1

redovisas

av de som gjort

de kostnader

som

en sådan har överskridit

de deltagande

sammanslut-
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av driftskostnader

Tabell 4.7.1 Sammanställning
Studiohyra
Antal
samman-

Procent

Summa

ningarna

uppger

undersökningens
sig om kostnader

Summa
driftskostnader

Antal
samman-

Antal
samman-

Procent

Procent

slutningar

slutningar

slutningar
Ingen kostnad
1- 1000 kr
1001- 5000 kr
5001-10 000 kr
10001-40000 kr
Över 40000 kr
Ej svar

Personal/
Administration

92
23
48
7
6
3
21

46
12
24
4
3
2
11

100
26
20
14
10
9
21

50
13
10
7
5
5
11

41
28
60
20
17
13
21

21
14
30
10
9
7
11

200

102

200

101

200

102

for
t. 0. m. tidpunkten
det
1980.
l
rör
dvs. maj-juni
genomsnitt
genomförande,
är i unKostnaderna
under ett knappt verksamhetsår.

sig ha haft

från

närradions

start

bestående av hyra för studio
uppdelade
på driftskostnader,
- beoch kapitalkostnader
for personal och administration,
i studio och teknisk
av kostnader
för investeringar
utrustning.

dersökningen
och kostnader
stående

Av tabellen 4.7.1 framgår att 87 sammanslutningar
(44 % av samtliga
som svarat på enkäten) uppger sig ha haft kostnader för stuorganisationer
5 100 kronor. Den högsta kostnaden
diohyra. Dessa ligger på i genomsnitt
är 60000 kronor.
sig ha haft for studiohyra
någon foreninguppger
Totalt
79 organisationer
(40 %) uppger sig ha haft utlägg for personal
och administration
14 600 kronor. 60 organisationer
(30 %)
på i genomsnitt
uppger sig ha haft kostnader
på 10000 kronor eller mindre och 19 orgaAv de
10 000 kronor.
nisationer (10 %) har haft kostnader som överstiger
senare har 9 organisationer
(5 %) haft en personal- och administrationskostnad som ligger över 40 000 kronor. Den högsta noterade kostnaden for någon
(18 %) uppger sig ha haft
förening är 150 000 kronor. 36 sammanslutningar
avlönad

personal.
De sammanlagda
driftskostnaderna,
nader för personal och administration,
för de 138 organisationer
slag. 41 sammanslutningar

och kostdvs. summan av studiohyra
ll 500 kronor
uppgår till i genomsnitt
(69 %) som uppger sig ha haft kostnader av detta
(21 %) uppger sig inte själva ha haft några drifts-

samman med
Detta hänger sannolikt
kostnader for närradioverksamheten.
band och liknande
att organisationerna
ifråga har lånat teknisk utrustning,
och
eller från någon moder- eller systerorganisation
från sina medlemmar
inte

belastats

direkt

med

kostnaden

för detta.

som överstiger 40 000
13 sammanslutningar
(7 %) har haft driftskostnader
och resten intresseorganisationer.
kronor. Av dessa är 8 religiösa församlingar
Som framgår av tabell 4.7.2 har 56 sammanslutningar
(28 %) haft kostnader for egen studio. Dessa ligger på i genomsnitt
1000 och 80000 kronor.
mellan

varierar

13 500 kronor.

Beloppen

med

närradio
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4.7.2 Sammanställning

av kapitalkostnader

Egen studio

Teknisk

Summa

utrustning
Antal
samman-

Procent

Antal
samman-

slutningar

200

126 sammanslutningar
11300

på i genomsnitt
haft är 105000

Antal
samman-

slutningar

123
Ingen kostnad
l- 1000 kr
5
1001- 5000 kr 20
5001-10000 kr 12
10001-40000 kr 15
Över 40 000 kr
4
21
Ej svar
Summa

kapitalkostnader
Procent

Procent

slutningar

62
2
10
6
8
2
ll

53
12
44
31
34
5
21

27
6
22
16
17
3
11

47
12
44
26
36
14
21

24
6
22
13
18
7
11

101

200

102

200

101

(64 %) har haft
kronor.

Den

kostnader

högsta

for teknisk

kostnad

någon

utrustning
har

förening

kronor.

De genomsnittliga
dvs. kostnader för egen studio
investeringskostnaderna,
och teknisk utrustning.
har uppgått till 16 500 kronor for de 132 sammanav detta slag. Förklaringen
(66 %) som haft kostnader
till att
slutningar
inte har haft några investeringskostnader
torde
övriga sammanslutningar
vara att de lånat utrustning,
eller att de redan tidigare hade studio och
varfor

inte varit nödvändig.
Flera
någon nyinvestering
har påpekat att den utrustning
som används i närramedlemmar.
ägs privat av föreningens
14 sammanslutningar
(7 %) har haft en sammanlagd
som
kapitalkostnad

studioutrustning,
t

sammanslutningar
dioverksamheten

40000 kronor.
Av dessa är 8 religiösa
överstiger
är intresseorganisationer
av olika slag.

samfund.

De övriga

6

Totalt uppger sig de 179 sammanslutningar
som svarat på kostnadsfråha lagt ned runt 3,8 miljoner
kronor på försöksgorna i undersökningen
verksamheten.
kostnad per sammanslutning
blir for dessa
Genomsnittlig
ca 21 000 kronor. 21 (11-%) av de sammanslutningar
som besvarat enkäten
har inte svarat på någon av utredarnas frågor om kostnader,
vilket innebär
en viss

osäkerhet

vid

Den genomsnittliga
med stora kostnader.
52 %) har haft

av de totala kostnaderna.
uppskattningen
totalkostnaden
dras upp av ett fåtal sammanslutningar
Flertalet av sammanslutningarna
(103 stycken eller

en totalkostnad

för verksamheten

kronor.

17 organisationer
(9 %) har haft
samheten
som understiger
1000 kronor.
Av de 76 sammanslutningar
kronor har 24 stycken

som understiger
10000
for närradioverk-

totalkostnader

(38 %) som haft totalkostnader

10000

(12 %) haft

23 stycken (12 %) kostnader
kostnader
över 40000 kr.

under

40000

kostnader
kronor

under

överstigande
20000 kronor,

och 29 stycken

(15 %)

Många sändande sammanslutningar
(71 %) menar att närradion påverkat
den egna organisationen
på ett positivt sätt. Vad som oftast nämns i samär att man har fått bättre kontakt
med allmänheten,
att man
manhanget
fått

nya medlemmar

och bättre

kontakt

med

sina gamla

medlemmar.

I
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att föreffekter
som positiva
nämner
föreningsrepresentanterna
har blivit mer besökta, att man har fått en breddad verksamhet
eningsmötena
har fått mer uppmärkoch, rent allmänt, att den egna sammanslutningen
anser dock att närradion
samhet. Drygt en fjärdedel av sammanslutningarna
övrigt

inte har haft någon inverkan på föreningsaktiviteten.
Föreningarna är det 96 % som inte tror på någon

Av de icke sändande
ökad

aktivitet

på grund

av närradio.
av de sändande

En tredjedel
väntningar
en för liten

inte

på närradion

sammanslutningarna
Man menar

infriats.

att deras förhar

och att informationen

är för liten

att räckvidden

lyssnarskara,
har varit
allmänheten

menar

bl. a. att närradion

för dålig. Drygt hälften av sammanslutningarna
har infriats.
att deras förväntningar
verkar de sändande sammanslutningarna
Generellt
nöjda med närradioNärmare 80 % anser att närradion behövs och lika många,
verksamheten.
till

anser

dock

att närradion

80 %, menar
icke sändande

andelar
Motsvarande
bör permanentas.
är 17 % och 24 %. Majoriteten

sammanslutningarna

för de
av de
formen

60 %, stödjer den nuvarande organisatoriska
föreningarna,
en stor grupp som kan tänka sig
Det finns emellertid
för verksamheten.
samlar dock någon
av
de
modeller. lngen
alternativa
föreslagna modellerna
sändande

bara 6 föreningar
Det är exempelvis
(3 %) som
andel förespråkare.
Av de icke deltagande föreningarna
föreslår ett samarbete med lokalradion.
0ranser att den nuvarande
är det 36 % som, om närradion permanentas,
större

inte svarat på
är acceptabel. Resten har antingen
modellen
till andra
andra
former
%).
eller
(15
förslag
Några
%)
(49
föreslagit
frågan
former är exempelvis att närradion inordnas i Sveriges Radios
organisatoriska

ganisatoriska

att det på lokal nivå bildas lokalråd för närradio
programverksamhet,
att medverkan
för samtliga folkrörelser,
med representanter
görs kostnadsfri
och att de små föreningarna
för ideella sammanslutningar
ges större möjnormala

ligheter än idag att delta.
som förefaller
De sammanslutningar
verksamheten
dieförbunden

nöjda med närradioStuoch de religiösa samfunden.
minst nöjda med verkförefaller

att vara mest

är invandrarorganisationerna
och de politiska
partierna

samheten.

4f7äékEtt specialfall

-

Öckerö

närradio

vid Statsvetenskapliga
institutionen,
Göteborgs
kartlagt hur närradion på Öckerö fungerar. Som
är Öckerö
på annan plats i detta betänkande
framgår av ortsbeskrivningen
att
Det har därför varit intressant
i många avseenden en unik försöksort.
med UllaKarlsson gjorde, tillsammans
få just denna ort specialstuderad.

Svante Karlsson,

studerande

har mer i detalj

universitet,

uppsats
på Öckerö”,
vårterminen
1979)
Göteborgs universitet,
och fortsatte därefter med en större studie av närradion på Öckerö (“Öckerö
innehåll och publik”.
närradio 1979/80 - en studie av organisation,
uppsats
Britt

Ban, en förväntningsstudie
i informationsteknik,

(“Närradioförsöket

för B-kursen

för C-kursen
I den

i statsvetenskap,

senare

Öckerö kommun
rö närradio

undersökningen
i ålderskategorin

höstterminen
1980).
universitet,
Göteborgs
i
att 95 % av befolkningen
konstateras
15-79 år kände till närradioförsöket.

sänder två dagar i veckan

och närmare

en tredjedel

Öcke-

av befolk-

med

närradio
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ningen i Öckerö kommun
lyssnar på närradion åtminstone
någon gång per
månad. De viktigaste
variablerna
for att förklara
skillnader
i lyssnandet
är ålder. Foreningsaktivitet
och lokal identifikation.
Det visar sig nämligen
att den mest trogne lyssnaren är äldre, föreningsaktiv
och uppfödd på öarna.
är yngre, ej knuten
till någon sammanslutning
Icke-lyssnaren
och nyinflyttad.
Öckerös speciella karaktäristik,
ett särpräglat geografiskt
exempelvis
läge,
små Föreningar, ett aktivt lokalsamhälle,
problem med kommunikationen
mellan de i kommunen
ingående öarna och avsaknad av lokala medier,
sätter

sin prägel

på hela närradioförsöket
på ön, menar Svante Karlsson.
som “lokal”
lokalradio.
Detta framgår exemfyller en funktion
i programmen.
pelvis av innehållet
av programinUngefär tre fjärdedelar
till kommunen.
slagen belyser saker som har lokal anknytning
Musikutbudet
är litet, i jämförelse
med programmen
orter.
på övriga närradiosändande
Närradion

Totalt
denna

endast

12 % av sändningstiden
av musik. Större delen av
är egentillverkad
och spelas av lokala musiker.
till en okontroversiell
på Öckerö har utvecklats
radiosändare,

utgörs
musik

Närradion

beroende på den speciella organisatoriska
möjligtvis
med ett
utformningen
antal redaktionskommittéer,
bestående av representanter
för flera olika föroch kanske också på grund
eningar sorn svarar för de olika programmen,
av kopplingen
till högstadieskolan
på Öckerö. Elever vid
sammankallande
och svarar i många fall för programinslag.
kommittéerna
är lärare vid skolan.
Man kan bl. a. konstatera
till

skolan

kommentarerna
Svante

Karlsson

försöker

heller

bildning.

deltar

i redaktions-

att de flesta som får komma

till tals i närradion,
personer och personer knutna
i ledande positioner
i föreningslivet.
De kritiska
i programmen
är få och man tar sällan upp politiska ämnen.

i intervjuform,
eller personer

åtminstone

skolan

menar,

är s. k. officiella

att närradion

inte ökar den lokala

inte med hjälp av närradion driva
Redaktionerna
försöker i stället förmedla

fram

debatten.

Man

någon

ny opinionsoch sprida en lokal sam-

hörighetskänsla.
Avslutningsvis
inte har härmat

kan man konstatera,
att amatörerna
den professionella
radion utan i stället

i Öckerö
utvecklat

närradio

ett eget
gör heller inte reportage
belysa något gör man det i intervjuform.
Redaktionerna
av intervjuerna.
gör sällan några sammanfattningar
De drar
heller inga slutsatser av dessa.
“personligt”
i traditionell

programframförande.
stil. När man vill

Redaktionerna

i

sou
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5.1

och

kulturpolitik

Minoritetsskyddet

Yttrandefriheten
gasätter

den,

tillhör
det

våra självklara
demokratiska
Få ifrårättigheter.
flertalet bekänner sig till den i princip. Som ytttänker
man mest
säger i sitt debattbetänkande

stora

randefrihetsutredningen

och känner

på yttrandefriheten
har förlorat den”

starkast

for den när man

erövrar

den eller

1979:49 Grundlagsskyddad
yttrandefrihet).
Många
som deltagit i försöksverksamheten
med närradio

(SOU

av de sammanslutningar
anser sig ha erövrat en ny yttrandefrihet.
Det finns risk att yttrandefriheten
minskar,

om man inte ständigt håller
den for ögonen. Yttrandefrihetsutredningen
har formulerat
denna risk så
att det är en stående frestelse att söka förbjuda bort uppfattningar
som
man ogillar, i stället för att möta dem med den egna övertygelsen.
Men
man riskerar då just det man vill försvara. Yttrandefriheten
är allas eller
ingens.
Yttrandefriheten

fungerar ofta som ett minoritetsskydd.
Många av de
som deltar i försöksverksamheten
med närradio upplever
sammanslutningar
i samhället
som har svårt att komma
fram i andra
sig som minoriteter
media

än dem

man

Den yttrandefrihet
dessa
själv oinskränkt
disponerar.
erövrat
under
har
de
sammanslutningar
försöksperioden
upplevt
mycket
För många framstår den som den betydelsefullaste
vinsten av att
positivt.
delta i forsöksverksamheten.
Närradiokommittén
heten,
veckling

5.2

vill därför

medieutvecklingen
genom

redovisa

och möjligheterna

sin principiella
att främja

syn på yttrandefriuten demokratisk

närradion.

Småskalighet

mot

maktkoncentration

risker for koncentration
av makt.
Medieutvecklingen
rymmer
betydande
Tillkomsten
av radio och television har gjort det lättare att sprida värderingar
och information
över hela land och folk. På det internationella
planet untillkomsten
av radio- och TV-satelliter
denna utveckling.
derstryker
Möjöver sådana distributionskanaler
är betydande
ligheten att styra information
for enskilda, institutioner
och företag med makt och ekonomiska
resurser.
Om

medborgarna

genom

folkrörelser

och andra

folkligt

förankrade

orga-
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i motsatt riktning,
skall kunna hävda sig, behövs en utveckling
i det lokala samhället.
som förstärker deras inflytande
mot en småskalighet
att de många små, lokala grupperna får ett
Det är av vikt för demokratin
att en motrörelse
bildas mot tenöver medieutvecklingen,
stort inflytande
nisationer

Närradion
till maktkoncentration.
kan, med sin decentralisering
och sitt inflytande
för de små grupperna, vara en väsentlig del av en sådan
ses som en utlöpare av samma utmotrörelse.
Den kan i detta perspektiv
av
lett
till
makten inom Sveriges Radio till
som
decentralisering
veckling
denserna

och till

flera

dotterbolag

5.3

Kulturpolitikens

samt

distrikten

D
D
D
D
D

fastställdes

for den statliga kulturpolitiken
sätt:
sammanfattas
på följande

av lokalradion.

1974 och

av riksdagen

och skapa
skall medverka till att skydda yttrandefriheten
Kulturpolitiken
reella förutsättningar
för att denna frihet skall kunna utnyttjas.
till egen skapande akskall ge människor
möjligheter
Kulturpolitiken
och främja kontakt
mellan människor.
tivitet
skall
Kulturpolitiken
inom kulturområdet.

Kulturpolitiken

skall

slutsfunktioner

inom

Kulturpolitiken
satta gruppers

motverka

kommersialismens

främja en decentralisering
kulturområdet.

skall i ökad utsträckning
och behov.

Kulturpolitiken

skall

möjliggöra

D

Kulturpolitiken

skall

garantera

skall

främja

verkningar

av verksamhet
med hänsyn

och betill efter-

och kulturell
förnyelse.
konstnärlig
att äldre tiders kultur tas till vara och

\

levandegörs.
Kulturpolitiken
kulturområdet

utformas

negativa

erfarenheter

D

D

införandet

mål

Målen
kan

till

över

språk-

ett utbyte
och

av erfarenheter

och idéer

inom

nationsgränserna.

och andra grupsyfte är att tillgodose önskemål från folkrörelser
är samtidigt
i
etern.
Det
att
få
de
ökade
utnyttja
sändningsmöjligheterna
per
med närradio
av intresse att se i vilken utsträckning
försöksverksamheten
Närradions

5.4

Yttrandefrihet

och

Har försöksverksamheten
heten

målen

de kulturpolitiska

främjar

och skapa

i stort.

pengar
med närradio

reella

förutsättningar
kunnat utnyttjas

bidragit till att skydda yttrandefriför att den skall kunna utnyttjas?
for
Eller har kostnaderna
praktiskt?

Har yttrandefriheten
hindrat
en del sammanslutningar
deltagande
från forsöksverksamheten
Erfarenheterna
slutningar

kan delta

insatser.
på frivilliga
nomisk
insats.

i närradion

till

För att komma

att göra bruk av den?
att även små samman-

visar,

bygger
låg kostnad, om verksamheten
ut i etern fordras endast en ringa eko-
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som deltagit
Några sammanslutningar
framhållit
att deras fortsatta medverkan

i forsöksverksamheten
kan bli beroende

har dock

av kommunala

har några sammanslutningar
minskat
sin sändningstid
bidrag. Dessutom
sedan det blev klart att upphovsrättsligt
skyddad musik skulle komma att
från och med l juli 1980.
avgiftsbeläggas
har - efter att först ha vant lyssnarna vid täta
Några sammanslutningar
i sändningarna
och sedan minskat
andelen musik - hävdat
musikinslag
att yttrandefriheten
i realiteten
anses mindre
attraktiva.

minskat,

då program

med färre musikinslag

Brist på pengar anförs inte sällan av organisationerna
som skäl för att
inte är mer omfattande.
Kravet på vad man uppfattar
som
sändningarna
en relativt betydande egen ekonomisk
insats anges också i en del fall utgöra
ett indirekt
hinder att praktiskt
utnyttja
yttrandefriheten.
Bristande
rakteriserar
kämpa

med

ekonomiska

resurser

är emellertid

närradion.
som

Det är ett problem
är beroende av frivilliga

som särskilt kaingenting
som alla organisationer
har att
tillskott
från medlemmar
och

allmänhet.
Även om stat och kommun
tillhandahöll
och
understödjande
rättvist fördelade betydande
för
medverkan
i
skulle
det
bidrag
närradion,
kunna göras gällande att inte alla organisationer
har samma praktiska möjTradition
och förmåga att insamla meligheter att utnyttja yttrandefriheten.
del till

sin verksamhet

skiftar mellan organisationerna.
att
Möjligheterna
skulle under alla förhållanden
variera med
yttrandefriheten
visar
graden av personligt och ekonomiskt
engagemang som medlemmarna
i sin organisation.
praktiskt

utnyttja

De upphovsrättsliga
har att erlägga för utavgifter som organisationerna
kan inte sägas innebära någon inskränknyttjande av musik i programmen
De sändande sammanslutningarnas
kommentarer
ning av yttrandefriheten.
till det avtal som träffats med upphovsrättsorganisationerna
har genomvarit positiva.
Med hänsyn till att det visat sig vara möjligt
att
till blygsamma totala kostnader, anser komdeltaga i närradioverksamheten
mittén att synpunkten
att kostnaderna
hindrar ett utnyttjande
av yttrandefriheten
också i övrigt saknar praktisk
betydelse.
gående

Närradiokommittén
har i sin tillståndsgivning
sökt aktivt medverka
till
att yttrandefriheten
kan utnyttjas.
Även små sammanslutningar
har sålunda
beretts plats på attraktiva
trots att konkurrensen
om dessa
sändningstider,
tider varit betydande, särskilt på sändaren i Stockholms
innerstad. Små samhar också, genom att gå samman i en gemensam radiostation,
manslutningar
som t. ex. Radio Klara i Stockholm,
kunnat hävda sig gentemot större och
mer väletablerade
sammanslutningar.

5.5

Yttrandefrihet

och

liknande
Avvägningsproblem
kan ligga på lut även inom

representativitet
dem som förekommer
närradion.

Skulle

inom

de politiska
från att ta i anspråk

Sveriges

Radio

eller
partierna
stora organisationer
helt avstå
kan
närradion,
som kan framstå
givetvis små grupper få en plats i programverksamheten
som vilseledande
stor. Det kan då göras gällande att det totala utbudet
andra

och kulturpolitik
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inte ger en rättvisande
sationerna.
Yttrandefrihetens
representativ
vara närradions

utan

bild

av styrkeforhållandet

idé tar emellertid
att den skall

vara

mellan

de olika

organi-

inte sikte

på att debatten skall vara
Det bör heller inte
mångfasetterad.

utbud i den meningen
uppgift att svara för ett representativt
att organisationernas
i
samhället
med
skall
styrkeförhållande
nödvändighet
får inte hållas tillbaka
avspegla sig i programmen.
Nya idéer och erfarenheter
därför

att de inte år representativa.
folkrörelser
självständigt

livskraftiga
Friheten

I ett demokratiskt
idélivets

samhälle

påverkar

innehåll.

att utnyttja
eller att avstå från att utnyttja
de möjligheter
närkan alltså ge ett programinnehåll
som kraftigt avviker från
i vårt land: att balanserade program skall tillhandahållas

radion

erbjuder
radiotraditionen

inom ramen för Sveriges Radios verksamhet.
Närradion
har i grunden en
annan uppgift än programföretagen
inom Sveriges Radio. Riksdagen anslöt
Närradion
statsrådets uppfattning.
bör, framhöll
sig 1978 till föredragande
han
“inte ingå i en rikstäckande rundradioverksamhet
utan i stället ge olika sammanDen reguljära radions ansvar
slutningar möjlighet att vidga sina yttrandemöjligheter.
skall således inte rubbas av närradion och behovet av lokalradio blir inte mindre
genom närradion. Lokalradion tar även upp frågor som gäller mycket små områden,
t. ex. en stadsdel eller ett bostadsområde, men det skulle vara mot dess huvudsyfte
att kontinuerligt följa aktiviteter inom varje sådant område. Dessutom är det omöjligt
av rent ekonomiska skäl. Lokalradion är och bör vara en professionellt driven radio
under det att närradion bygger på frivilliga insatser och använder en enkel utrustning.
Kostnaderna

blir därför bara en bråkdel av lokalradions.
Närradion skiljer sig alltså så markant från den allmänna ljudradion att det knappast
kan bli fråga om konkurrens.
Jag tror det är viktigt att man inser att närradion - från den lokala sammanslutningens utgångspunkt - i mycket kommer att ha samma roll som den lilla tidningen
eller tidskriften.”
Man bör också komma

ihåg att varken Sveriges Radio eller kulturpolitiken
av
statsmakterna.
”Det tillkommer
de politiska organen
styrs
för kulturpolitikens
men
detta
får
inte innebära att
utformning

som helhet
att svara

också verksamhetens

innehåll styrs av dem”,
underströks
i 1974 års proom kulturpolitiken.
statsrådet framhöll
då också att
Föredragande
administrationen
inte får användas
för politisk
eller annan styrning:
position

“Den auktoritära vägen att med administrativa medel hindra vad man
obehagligt kulturutbud måste således bestämt avvisas. Vi skall därför
en debatt om t. ex. vad som visas på teatrareller kommer till uttryck i
Enligt demokratins principer skall vi med argument och fakta kunna
bekämpa värderingar som vi inte delar.”

tycker är ett
inte undvika
massmedier.
angripa och

att komma
beredas möjlighet
Enligt detta synsätt bör också små minoriteter
till tals. En konsekvent
av denna princip skulle i närradion
tillämpning
kunna förhindras
eller försvåras om stora och ekonomiskt
starka organisationer tar i anspråk sändningstid
i sådan utsträckning
att det i praktiken
inte vore möjligt för mindre organisationer
att få utrymme.
Samma effekt
kunde det få om det restes krav på ekonomiska
eller andra insatser som
mindre

organisationer

inte kunde

uppfylla

eller om någon organisation

eller
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utan att höra till de största eller ekonomiskt
starkaste
några organisationer
av andra skäl svarade för envså omfattande
att svårigheten
sändningstid
att klara ”konkurrensen”
om lämpliga
av de mindre
orsändningstider
ganisationerna
Som redan
rekommit

kom

att

redovisats

uppfattas som
har svårigheter

under försöksverksamheten.

alltför

stora.

av detta

slag i stort sett inte föDet bör visserligen nämnas, att olika
i närradion
engagemang
på några orter

kristna församlingars
omfattande
som ett hinder för en önskvärd
mellan olika typer
uppfattats
avvägning
av program. Det finns dock en naturlig Förklaring till att särskilt församlingar
inom pingströrelsen
hade god beredskap för en omfattande
insats i försöksverksamheten:

rörelsens engagemang i [BRA Radio under flera år hade
om att man också inom landet skulle få möjligheter
skapat förväntningar
att arbeta med radioverksamhet.
l försöksverksamheten
reträtt.

har ett brett spektrum
av föreningslivet
varit fövad som ovan sagts om viss övervikt
för kristna församlingar
kunnat iakttagas några tendenser till ensidighet,
inte heller har

Utöver

har inte
extrema

Av de 341 samstort utrymme.
budskap fått anmärkningsvärt
som haft eget sändningstillstånd
kan möjligen
ett par beextremistiska.

manslutningar
tecknas som
Närradion

Denna möjerbjuder en möjlighet att utnyttja yttrandefriheten.
kan aldrig bli ett tvång. Det fanns en svag tendens till att medverkan
upplevdes som ett sådant tvång då starten för närradio råkade sammanfalla
lighet

med valrörelsen
var med

under

1979. En del sammanslutningar,
särskilt politiska
partier,
för att inte låta meför
säkerhets skull”,

dessa månader

ensamma
närradion.
ningsmotståndare
utnyttja
Efter valet 1979 har någon sådan tendens inte kunnat märkas. Sålunda
i folkomröstningen
medverkade
de olika linjerna
om energi i mars 1980
utan att sådana motiveringar
för deltagande kunde iakttas. Närradion
hade
då varit

känd en längre tid på försöksorterna
och kunde därmed ingå i
en mer långsiktig planering. Såväl på partiernas sändningstid
som - på några
föförsöksorter
inom ramen för andra organisationers
sändningstillstånd
rekom ett stort antal sändningar
med folkomröstningen
som ämne. Kampanjkommittéernas

medverkan

flöt

osökt

in i redan

program. Pâ några av försöksorterna
inför omröstningen.
extrasändningar
slutningars

5.6

Ãrjämlikhet

förekom

sändande
dessutom

sammanett antal

möjlig?

alla sammanslutningar
som skulle kunna använda närradion har
Långtifrån
ansett detta vara en intressant väg att förmedla information
om sin verksamhet och sina idéer. Det finns sammanslutningar
som ser alla etermedier
som konkurrenter

om föreningsmedlemmarnas
intresse. De skulle snarare
önska en minskning
av det totala medieutbudet
än den ökning som närradion
bidrar till. Man betonar också att andra kommunikationsvägar
ger väl så
som ett osäkert engagemang i närradion.
Få har
god informationsspridning
dock velat gå så långt att de önskar frånta de sammanslutningar
som för egen del anser närradion
användbar.

sändningsrätt
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från
En del sammanslutningar
hävdar att en motsvarande
programinsats
på yttrandefrihetsomSveriges Radios sida skulle medföra större jämlikhet
rådet än vad närradion
förutses kunna bidra till. Man utgår då inte sällan
från ett framtida
för Sveriges

inom ramen
idealläge, där varje sammanslutning
totala verksamhet
kan få den uppmärksamhet
och den

tänkt

Radios

av vilka krav som en
önskar. Några beräkningar
har inte redovisats.
ställa på Sveriges Radios ekonomi
och
tekniska
skulle
dock erfordras för
Betydande
personella
investeringar
ett sådant mål.
skall kunna förverkliga
att SR-koncernen
sändningstid

som

sådan ordning

man

skulle

Särskilt för sammanslutningar
som har knappa personella resurser att sätta
i fråga
in i en produktion
av radioprogram
utgör dock kravet på jämlikhet
om yttrandefriheten
en realitet. Detta krav kan inte avfärdas med hänvisning
till önskvärda men osäkra insatser från Sveriges Radios sida. Den möjlighet
är att utbilda
som i första hand står till buds för sådana sammanslutningar
i radioteknik
Genom att utnyttja
och programproduktion.
egna medlemmar
i frivilliga
motverkas
som
insatser kan den ojämlikhet
är av särskild besig uppleva. Sådana utbildningsinsatser
i stor utsträckning
tydelse därför att många små grupper, vilkas medlemmar
saknar erfarenhet
av radiomediet,
visat stort intresse för att vara med i
sådant
man

kunnande

nu menar

försöksverksamheten.

Flera invandrarföreningar

på sådana sammanslutningar.
vationen
att sända har varit

kan nämnas
har varit

som exempel
låg men moti-

Förhandskunskapen
stor för att övervinna
tillräckligt

initialsvå-

righeterna.

5.7

Aktivitet

och

decentralisering

l
for närradioverksamheten.
är en självklar
förutsättning
Decentralisering
med hänsyn till önskehar sändarstyrkan
fastställts
försöksverksamheten
radie.
målet att sändningarna
skulle ha god hörbarhet inom 4-5 kilometers
har god hörbarhet
Vid särskilt goda mottagningsförhållanden
uppnåtts på
ett par mils avstånd från sändaren. Mot denna bakgrund har det för flertalet
varit naturligt
att det administrativa
ansvaret varit
sändande organisationer
varit klart lokalt präglade.
decentraliserat
och att programmen
Det har dock, som nämns i annat sammanhang
(sid 156), i några få fall
att riksorganisationer
valt en annan linje genom att centralt
Närradiokomproducera program för spridning över flera närradiosändare.
förekommit
mittén
ökar

förutser

att risken för en centraliserad

i och med

att närradion

ut till

byggs
bör närradiolagen
uppfattning
att motverka
en sådan tendens.

kommitténs

handläggning
att omfatta
innehålla

av programfrågor
orter. Enligt

flera

bestämmelser

som är

ägnade
Försöksverksamheten

ger i övrigt, som redan nämnts, intryck av att närDen
och lokalt engagemang.
främjar decentralisering
för
och ökar möjligheterna
medverkan
bygger på lokalt aktiva människors
och
att få kontakt
både med egna medlemmar
lokala sammanslutningar
radion

som medium

Erfarenheterna
tyder på att man i närradioverkinom och utanför de sändande
engagera många människor
kontakter
Redan själva programproduktionen
förutsätter

med en bredare allmänhet.
samheten

kunnat

organisationerna.

sou
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och organisationer.
har varit påtaglig.

både enskilda

mellan

och ett visst samarbete

aktivera
lyssnarna
genom programmen
har förekommit,
Ett stort antal telefonväktarprogram

Viljan

inte minst

att

nattetid

bevaka lokala
att utan tidsbegränsning
över storstadssändarna.
Möjligheten
vara och ofta
har
till
och
idrottstagits
musikevenemang
politiska debatter,
resulterat

i direkta

Den omfattande
också räknas

till

debatter
och efterföljande
i
sammanslutningars
några
populärmusiken
de företeelser som i betydande
utsträckning
lyssnarreaktioner

många att ungdomens
skulle komma
musikgenrer

Det har överraskat

anknytning.
sin identitet

nya

genom
en del av närradions
upp

med

lokala

5.8

Kommersialism

progarm.

aktiviteter,

och

Dessa program
t. ex. alkoholfria

i lokalpressen.
program kan
saknar

önskan

lokal

att markera

så starkt

att

har dock i åtskilliga

prägla
fall följts

diskotekträffar.

reklam

med närradio beDen debatt som foregick starten av försöksverksamheten
rörde bl. a. riskerna for att närradion skulle öppna en väg for kommersialism
Dels skulle - hävdades det - bara ekonomiskt
och reklam in i etermedierna.
i
som engagemanget
in
att
på omvägar släppa
kräva, dels skulle
visa sig vara svår att motstå.
reklam i programmen
med
i försöksverksamheten
som deltagit
Åtskilliga sammanslutningar
ha råd att betala

starka

organisationer
närradion
forutsågs

de kostnader

frestelsen

av produkter
som hämtats
använder sig i sin allmänna verksamhet
Det kan for dem ha tett sig
från den kommersiella
sektorn av kulturlivet.
som i
att detta skall kunna gälla såväl i närradioverksamheten
naturligt
närradio

Särskilt påtagligt har detta varit beträffande
övriga delar av deras verksamhet.
med särskild inriktning
av musik. Populärmusik
på en unganvändningen
- disco, rock, reggae m. m. - har använts flitigt, framdomlig musiksmak
innerstad.
förallt över sändaren i Stockholms
de problem
har uppmärksammat
På kommitténs
uppdrag har hovrättsfiskal

Närradiokommittén

pade härmed.
undersökt arten av vissa sändande
Hans

mofonbolagen.
sid 247).

iakttagelser

som varit
Stefan

förknipRubenson

kontakter med gramsammanslutningars
redovisas i en särskild rapport (bilaga 6,

har i största utsträckning
De sändande sammanslutningarna
själva varit
uppmärksamma
på de risker som i detta avseende föreligger och också varit
- liksom förbjuden
rekommersiella
inslag
angelägna att hålla otillbörliga
klam
utanför
programmen.
genom sin idéoch
kommersialismens
burna verksamhet
utgör en motnegativa verkningar
Närradioverki
som sker
vikt till sådana kulturyttringar
spekulationssyfte.
Folkrörelser

och andra

ideella

organisationer

motverkar

och bidrar
har visat sig underlätta organisationernas
publikkontakt
med
metoder
att
kommersiella
frestelsen
till
att
motverka
därmed
tillgripa
och
effekter.
från idésynpunkt
negativa inslag
samheten

Reklamforbudet
använts
önskemål

i närradion

i kommersiellt
i några

fall

har också forebyggt
Närradiokommittén

syfte.
att kommersiellt

utnyttja

att programverksamheten
om
har fått kännedom
sändningarna.

Huvudin-

och kulturpolitik
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är dock att reklamförbudet
både avhållit föreningarna
från att söka
önskemål av det slaget och stimulerat
förverkliga
dem att ägna uppmärksamhet åt frågan hur kommersialiseringens
risker skall kunna undvikas.
Reklamförbudet
har stärkt de krafter som sett det
att motverka
naturligt
trycket

smygkommersialisering.
Överträdelserna
av det reklamförbud
som gällt för forsöksverksamheten
har varit få. Endast fyra fall av ifrågasatt otillåten
reklam har förekommit.
Tre av dem har föranlett fällande beslut av kommittén.
Ingen överträdelse
av reklamförbudet
att återkalla

5.9

Nya

har varit

sändningstillstånd.

-

grupper

nya

av den arten att kommittén
Se vidare

avsnittet

funnit

anledning

4.6.4.4.

arbetsformer

Försöksverksamheten

med närradio har erbjudit en kanal för grupper som,
själva betecknar
hävdar att de inte
sig som eftersatta,
kommer
till tals i andra medier. Sändningarna
ger dagligen bevis för att
närradion
svarar mot behov som andra medier inte kan
tillgodose.
Särskilt
i storstäderna
har det förekommit
medverkan
av
åtskillig
oetablerade
konstnärliga
grupper i försöksverksamheten.
Många medverkande - grupper och enskilda - har också haft
till studieförbund
anknytning
även

om

de inte

och elevkårer,
som ofta representerar
i
ett
sig
begynnelseskede.
Försöksverksamheten

människor

vilkas

skapande

befinner

har dessutom

främjat en förnyelse av programverkAmatörer
ofta program på ett
producerar
annat sätt och med annat innehåll än de yrkesverksamma
journalisterna
inom Sveriges Radio. Genom möjligheten
till långa sändningstider
blir programmen ofta inte så hårt redigerade och därför lugnare än den professionella
samheten

i radio

i allmänhet.

radions

som känner ideologisk
program. intervjuade
släktskap med interfrån närradion
känner sig ofta tryggare än han eller hon skulle
med ett annat programforetags
göra tillsammans
Den interrepresentant.
har
också
vjuade
på gott och ont - ofta en annan möjlighet
att kontrollera
vad som faktiskt
slutresultatet,
kommer
att sändas.
Genom de jämförelsevis
har också sådana typer
långa sändningstiderna
av program kommit
till sin rätt som sällan förekommer
i Sveriges Radios
programutbud.
Tydligast är detta i fråga om längre tal, föredrag och intervjuer
i vetenskapliga.
religiösa, politiska och andra opinionsbildande
angelägenheter. Närradion
kan sända ett entimmesföredrag
utan att detta betraktas
som långtråkigt
eftersom man vänder sig till en särskilt intresserad publik
vjuaren

och

inte

behöver

få jämförelsevis

Även “smala”
snegla på publiksiffrorna.
kan
program
stor publik i närradion
eftersom de ofta handlar om ansom är viktiga för lyssnare på den aktuella orten. Det
gäller

gelägenheter
inte minst hembygdsprogram.
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5.10

Yttrandefrihet

Internationalism

till en enda ort inbjuder
i sig inte till
Närradioprogrammens
begränsning
internationalism.
Som tidigare nämnts har dock ett stort antal invandrarför närradiosändningar.
En del av grupperna
grupper skaffat egna tillstånd
är så små att Sveriges
Flera invandrargrupper

Radio inte anser sig kunna
har varit mångnationella

tillgodose deras intressen.
i sina sändningar,
bl. a.
och Göteborg)
och Internationella
lör(Stockholm
Immigrant-Institutet
den senare sammanslutningen
(St0ckholm);
eningen för invandrarkvinnor
har regelmässigt
har tagit
sänt på tio språk. Åtskilliga sammanslutningar
och de homoupp internationella
frågor i sina sändningar.
Miljörörelsen
sexuella har t. ex. bevakat internationella
och
på kontinenten
evenemang
i USA. Kyrkorna
har regelmässigt haft rapporter från sitt arbete i u-länderna.
De politiska
har ofta belyst internationella
partierna
frågor.

och kulturpolitik
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nirradio

Fredag (88 MH:)
Korpnytt.
Hyresgästföreningen.
Radio Klara.
Radio Italia.
Radio Krisbnn.
Moderat Ungdom.
Isländska föreningen.
Radio Rörstrand.
Arabisk närradio.

Dagspressenpá/ärsöksorterna haria/lmänher
dagligen publicerar närradiøns program.

6.30
6.45
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
10.30
11.00
11.45 Adventskyrkag.
13.00 Korpnnt.
13.15 SAMS Nänadioförcnmg.
14.15 Stockholms Nämdioförening.
15.15 Ljudmixarna.
16.30 Moderat Ungdom.
17.00 Frälsningsarmén.
17.30 Immjgrant-lnstilutct/
kurdiska.
18.00 Kyikradion.
18.30 Samkrislcn nänadio.
19.00 Radio vpk.
19.15 Kommunistisk un;
dom.
19.30 Isländska Föreningen
20.00 Advcntkyrkan.
20.30 Radio Maranata.
211!) Småhusägama.
”_15 Pleiadcrna_
1130 Radio man_
22,30 Radio Rörstrand_
2330 Åsö Discotcknikzr.
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6.1

och

Eterutrymme

sändarantal

Allmänt

är att det finns
for en närradioverksamhet
En grundläggande
förutsättning
Kommitténs
för närradiosändare
ett tillräckligt
på FM-bandet.
utrymme
avser endast eftersänd
ljudradio.
som sträcker sig från ca
kan “genomföras på frekvenser
Radiosändningar
Frekvensernas
10 kHz upp till ca 3 000 GHz (frekvensspektrum).
användning
av alla slag regleras genom internationella
avtal, vilka
för radiosändningar
förslag

träffas

inom

Internationella
i ett av FN:s specialorgan,
med
i
samband
sker främst
speciellt anordnade

ramen för samarbetet

Teleunionen

(lTU).

Detta

Dessa är av två slag, dels sådana som har
till uppgift att fördela frekvensspektrums
på olika radiotjänster,
användning
av ett visst
dels sådana vilkas uppgift är att detaljreglera
användningen
frekvensband.
För närvarande är endast frekvensbandet
87,5-100 MHz upplåtet for FMadministrativa

radiokonferenser.

Vid
ljudradio.
frekvensbanden

en lTU-konferens
MHz

100-104

hösten

1979 beslöts

och 104-108

MHz

emellertid

skulle

upplåtas

att också
för FM-

ljudradio.
För båda de tillkommande

frefrekvensbanden
gäller att en detaljerad
som skall avslutas
kvensplan skall fastställas vid en särskild plankonferens
att
också kommer
hösten 1983. Det är inte uteslutet att denna konferens
fastPlankonferenserna
MHz.
för
revidera den gällande planen
87,5-100
ställer

sändarnas

frekvens.

samt
högsta tillåtna effekt och antennhöjd
vid
sändare med låg effekt från planeringen
med andra länder behöver
överenskommelser

lokalisering,
undantas
Vanligtvis

konferenserna.

1 den

mån

sänenligt en särskild procedur. För exempelvis
om sändaren skall placeras
dare med 10 W ERP föreligger koordineringsplikt
inom 60 km avstånd från ett annat lands gräns.
träffas

sker detta bilateralt

för de nya banden torde träda i kraft under 1984, För
Frekvensplanen
Bandet
Sveriges del kan då bandet 100-104 MHz tas i bruk for FM-ljudradio.
förrän 1995 beroende på att det
104-108 MHz blir däremot inte tillgängligt
fram till dess. Om behovet
i Sverige behöver användas för andra radiotjänster
är stort kan man kanske finna former för en
för FM-ljudradio
av bandet for FM-ljudradio
åtminstone
delvis användning
något tidigare.
är indelat i kanaler om vardera 100 kHz (= 0,1 MHz). Bandet
FM-bandet
således 125 kanaler. Mitt i en kanal ligger den
87,5-100 MHz innehåller
av bandet

s. k. bärvågsfrekvensen
en sändare arbetar.

vilken

anges när man vill tala om på vilken

frekvens
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En frekvens (kanal) kan användas av flera sändare förutsatt att de
placeras
så långt från varandra att mottagningen
av en sändare inte blir störd av
andra sändare på samma frekvens. Ju högre effekt sändarna
har, desto större
måste avståndet

mellan

dem vara för att störningar skall undvikas.
Sändare
ERP måste t. ex. ha ett minsta avstånd mellan
varandra av ca 60 km. De större sändarna for Pl, P2 och P3 har
vanligen
effekten 60 000 W ERP varvid minsta avstånd mellan sändare
på samma
frekvens
blir ca 450 km.
med

en effekt

av 10W

Också sändare

frekvenser
på näraliggande
kan störa varandra. Ju större
blir, desto närmare varandra kan dock sändarna placeras.
Dessa förhållanden
sätter gränser för hur många sändare som kan tas
i bruk. Det finns dessutom ett tiotal andra faktorer som i större eller
mindre

frekvensskillnaden

grad påverkar

6.2

frekvensbandet

av

Användning

Bandet

87,5-l00

radions

och lokalradions

MHz

täckande

och tio

utrymmet

87,5-100

för nya sändare.

MHz

i första hand for riksradions,
utbildningsFör dessa sändningar
finns tre landsprogram.
FM2- och FM3-nätet.
I vardera nätet ingår 53 större
används

nät, FMl-,
och 49 mindre stationer.
större

och därmed

frekvensplaneringen

mindre

FM3-nätet

stationer

har dessutom

för att hjälpligt

med sex
kompletterats
detta nät för lo-

anpassa

kalradiosändningar.
För lokalradions

temporära sändningar över mindre områden har frekvenöver hela landet. Dessa sändningar,
som något oegentligt
att kallas kommunradiosändningar,
sker med hjälp av transportabla
som har relativt
låg effekt, ca 10W ERP.

ser reserverats
kommit
sändare

Bandet 875-100
MHz används dessutom
för de närradiosändare
som
ingår i forsöksverksamheten.
De återstående marginella
frekvensresurserna
i bandet beräknas delvis
komma att användas för kompletterande
främst
utbyggnad av FM l-3-näten,
för att förbättra
Hur omfattande
denna komplettelokalradiotäckningen.
rande utbyggnad blir i detta band beror bl. a. på hur snabbt ett fjärde FM-nät
kommer att byggas ut. Förutsatt att kompletteringarna
inte blir omfattande
finns ett utrymme
för relativt många radiosändare
med relativt låg effekt.
Mot bakgrund av erfarenheterna
från försöksverksam
heten bör man räkna
med att närradiosändarna
att godtagbar
från sändaren.

som regel får effekten
10 W ERP. Detta betyder
for
det
mesta
kan
erhållas
inom 5 km avstånd
mottagning
I de bedömningar
som televerket nu gjort har vidare förutsatts

att i första hand varje kommun
i landet
bedömer att under dessa förutsättningar
radiosändare

bör tilldelas

en sändare.

Televerket

kan med

placeras i var och en av landets

vissa undantag en när279 kommuner.
Undantagen

och Bohuslän.
gäller framför allt Skåne, Göteborgsområdet
I Stockholmsområdet räcker frekvensresurserna
nätt och jämnt
for att uppfylla
denna
Å andra sidan är det framför allt i stora delar av Norrland
förutsättning.
att inrymma
möjligt
Den internationella

fler

sändare.

frekvensplanenngskonferensen
tänkas ändra förutsättningarna
för denna bedömning

1983 kan i någon mån
Om så skulle bli fallet

SOU 1981:13

bör

bortfall

eventuellt

emellertid

av

mer än väl kompenseras
100-104 MHz och

MHz

87,5-100

och sändarantal

Eterutrymme

nya

frekvensbanden

6.3

Användning

av

de nya

för
möjligheter
av tillkommande
104-108

i

närradiosändare
möjligheter

i de

MHz.

frekvensbanden

i augusti
och sverigesRadio föreslog i sina anslagsframställningar
100-104 MHz.
1980 att ett fjärde FM-nät skulle byggas ut i frekvensbandet
1984-1986.
Nätet skulle kunna tas i bruk successivt
att
skulle enligt förslaget ges en sådan utformning
Det nya sändarnätet

Televerket

på olika nivåer blev möjliga. Således skulle såväl riksprogram
sändningar
kunna sändas.
lokalradioområden
över nuvarande
som lokalradioprogram
av nätet kunna göras så att program
Därtill skulle en ytterligare
nedbrytning
skulle kunna sändas över enskilda kommuner.
Investeringskosttill ca 130 milj. kr. Några beslut
för det nya nätet uppskattades
av det nya nätet har ännu inte fattats.
om utbyggnaden
104-108 MHz föreslog televerket och Sveriges
frekvensbandet
Beträffande
skulle sikta mot
Radio att man vid den förestående frekvenskonferensen
i princip
naderna

att ett femte
som

FM-nät

i detta

frekvensband

siktigt,

utformas

kommer marginella
i de nya frekvensbanden
för SR-koncernens
sedan huvudnäten
räkning
tills vidare bedöma den resurs som kan tilldelas

Även
återstå
dock

skulle

på samma

sätt

FM4-nätet.
frekvensresurser

att

byggts ut. Man bör
förnärradiosändare

50 sändare i vardera 100-104 MHz och 104-108 MHz
exempelvis
över hela landet. Härvid är att märka att det senare bandet troligen

spridda
inte kan

tas i bruk

förrän

1995.
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och

överväganden

förslag

Inledning

har varit att undersöka om lokala samhuvuduppgift
radio på småsändare. Det positiva
rätt
att
sända
kan
få
egen
manslutningar
liksom ett stort antal kontakter
intresse som visats försöksverksamheten

Närradiokommitténs

med sändande

att man anser sändningsav närradio.

som rapporterat
sammanslutningar
kommittén
har övertygat

om behovet

tillfredsställande

rätten

fil. dr Lowe Hedman
och de forskarrapporter
Erfai denna uppfattning.
kommittén
försöksverksamheten
ger sålunda vid handen att en lag-

De lyssnarundersökningar
för kommittén
framlagt
renheterna

från

har styrkt

är önskvärd.
om sådan sändningsrätt
stiftning
till vad som redovisas i det följande föreslår kommittén
åMed hänvisning
föreslås ske med stöd
av närradion.
en successiv utbyggnad
Utbyggnaden
av en ny närradiolag

7.2

träder

i kraft

den

l juli

1982.

arbete

Kommitténs

Redan

som

att lörlandet runt gavs tillfälle
1978 då sammanslutningar
intresse för att få närradioförsök
på sin ort, möttes kommitténs
av ett betydande gensvar. 538 sammanslutningar
på 116 orter

hösten

handsanmäla

erbjudande
i landet anmälde
förhandsintresse

sig; dessutom anmälde
på sina lokallöreningars

inom
sändningarna
1979. När kommittén

lörsöksverksamheten
i början

68 riksorganisationer
vägnar.
med

av 1981 överlämnar

närradio
sitt

principiellt
i april
betänkande

startade

första

1980 förlängde
alltså pågått i närmare två år. 1 november
har sändningarna
att
ett
så
arbete
med
kommitténs
år,
sändningarna
ytterligare
riksdagen
kunna fortsätta till utgången av juni 1982.
bör planera sin verkatt “kommittén
i direktiven
framhöll
Regeringen
med preliminära
samhet så att en första utvärdering
förslag till ställningssenast till somfortsatt verksamhet
föreligger
taganden till en eventuellt

skulle

maren
hålla,

1980.
om

i skrivelse

Kommittén

att denna

tidsplan

skulle

bli svår att

och anmälde

skulle hinnas med.
utvärdering
1979-12-05 att man ville skjuta
regeringen

en seriös
till

bedömde

därför

upp tidpunkten
Därefter antogs efter samråd med
av försöken.
utvärdering
skulle framen tidsplan som siktade till att kommittén
utvärderingsledaren
för sin första
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lägga sitt första betänkande

i februari

1981. Arbetet

har därefter

i stort följt

tidsplanen.
Kommittén
har haft nära kontakt
med försöksverksamheten
under de
snart två år sändningarna
har haft dagliga konpågått. Kommittékansliet
takter med sändande sammanslutningar
och företagit ett stort antal resor
till försöksorterna.
Kommittén
har därigenom
kunnat
hållas fortlöpande
orienterad

om

inom försöksverksamheten.
utvecklingen
har själv besökt flera av försöksorterna
och haft överläggningar
med representanter
för de sändande sammanslutningarna.
Försöksverksamheten har dessutom
varit föremål för livlig uppmärksamhet
och debatt
Kommittén

framför

allt

i

press och radio.

Efter en riksdagsmotion
av Sven-Eric
(1979/80:l273)
Åkerfeldt
m fl (c)
och riksdagsbeslut
i mars 1980 gavs närradiokommittén
om
tilläggsdirektiv
samarbete med LRAB
i en försöksverksamhet
med föreningssändningar
som sedermera lokaliserats till Ljusdal och Ängelholm. Närradiokommittén
har därmed

fått uppdrag att följa
LRAB-verksamheten.
Kommittén
det betänkande

som

kommer

Närradiokommittén

i utvärderingen
avser att återkomma
till

att överlämnas

slut. Dessa lokalradiosändningar
pågå i ett år.
mitténs

och delta

efter

fråga i
försöksverksamhetens

planeras starta i februari

vill erinra om att föreliggande
skall innehålla preliminära

huvuddirektiv

av en del av
denna

1981 och beräknas

betänkande

förslag

enligt

kom-

till

ganden.

ställningstaföranlett anges

särskilt

“inte

I de tilläggsdirektiv
som ovan nämnda riksdagsbeslut
att utbildningsministern
utgått från att betänkandet
att försenas till följd av dessa tilläggsdirektiv”.
Kommittén
att fullfölja
skall delta

kommer

har alltså haft

arbetet att lägga fram förslag om närradion oavsett att kommittén
i utvärderingen
av LRAB:s
i Ljusdal och
föreningssändningar

Ängelholm.

7.3

Ortvalets

utfall

Kommittén
begränsade i enlighet
till “16 av de 116 områden varifrån

med sina direktiv

om deltagande uttalats. Urvalet
dels efter geografiska grunder, dels

skedde

i enlighet med riksdagsbeslutet,
så att olika typer av föreningar
och orter
Kommittén
tog också hänsyn till önskemål
med i försöksverksamheten
uppenbarligen
en försöksverksamhet
att bilden
om

med ett varierat

av försöksverksamheten

ett slumpvis

urval

Försöksverksamheten
sprungligen
netecknade
det

utsedda
ansökande

Erfarenheterna
om

områdena.

en allmän

skulle

komma

med

i försöken.

från orter där viljan att komma
var stor. Detta lade grund till

innehåll, men samtidigt gjorde urvalet
kan ha kommit
att bli mer positiv än

skett.

har bedrivits

16:e forsöksområdet

na i Östersund

av orter

försöksverksamheten

intresse

som planerat inom 15 av de 16 urav den obeslutsamhet
som kän-

På grund

i Östersund
sammanslutningar
flyttade
till Svanön i Kramfors
kommun.

kommittén

från Östersund får inte föranleda slutsatsen att föreningarsaknar intresse för egna etersändningar.
slutgiltigt
Ett beslut
rätt att starta närradio kan komma
att utlösa intresse för
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en erbjuden

har inte sett som sin uppgift att förbereda eller Föreslå ett
av viss omfattning.
för förslaget om närradion
Utgångspunkt
är sammanslutningarnas
rätt att sända, inte att garantera radiolyssnare
vissa
Den senare uppgiften skall tillgodoses av Sveriges Ratyper av sändningar.

Kommittén

“närradionät”

dio.
De personella

resurserna

har avgörande
betydelse for att en sammanen väl fungerande sändningsverksamhet.
upprätthålla
kan ge sammanslutningar
i glesbefolkade
områden
än andra att bedriva närradioverksamhet.
l försöks-

slutning skall kunna
Denna utgångspunkt
sämre förutsättningar
verksamheten

har ingått mindre orter som Dalsjöfors,
Öckerö och Svanön.
från dessa försöksområden
kan anses positiva. Det är dock
en öppen fråga hur närradio inom ännu mer glesbefolkade
om-

Erfarenheterna
tills

vidare

råden skulle komma

att gestalta sig. Anmälningar
från några sådana områden
hösten
1978.
Dessa
kunde dock inte tillanmälningsperioden
mötesgås på grund av de krav på geograñsk spridning som kommittén
hade
att ta hänsyn till.
förelåg

under

Kommittén
bitioner
flertalet
utifrån

tog vid valet av försöksorter
som sammanslutningarna
uppgav
försöksområden
har verksamheten

sammanslutningarnas

då angivna

hänsyn till de olika programami förhandsanmälningarna.
Inom
också utvecklats
avsikter

så som

hade anledning

man

att vänta

sig.
På några orter har dock helhetsbilden
blivit i vissa avseenden annorlunda
än vad som först hade kunnat antas. Främsta orsaken är att många sändande
har tillkommit
som inte anmälde sig före valet av försammanslutningar
söksorter.

7.4

Idealitetens

betydelse

Såväl före försöksverksamheten
med närradio som under försöksverksamhetens första år framfördes
farhågor i debatten om närradions
möjligheter
att fungera tillfredsställande.
En invändning
som ofta återkom var att endast
stora och ekonomiskt

starka sammanslutningar
skulle ha verklig möjlighet
Såsom framgår av bilaga l med förteckning
över sändande
har föreningar av de mest skilda slag varaktigt medverkat
sammanslutningar
i närradion. Ekonomiskt
”starka”
och väletablerade
som
sammanslutningar
att sända närradio.

lokala föreningar,
och frikyrkliga
kyrkliga
församlingar,
och arbetsmarknadsparter
har deltagit, men också smågrupper
internationella
lokala politiska
solidaritetskommittéer,
partier, stads-

riksdagspartiernas
studieförbund
som

och musikaliska
idrottsföreningar
genregrupper.
deras medverkan
i närradion
har inte varit ekostabilitet.
Däremot
har nästan alla sammanslutningar

delsföreningar,
byalag,
Det som konstituerat

nomisk styrka eller
som deltagit haft medlemmar

som med övertygelse
och i många fall även
personliga uppoffringar
En del sammansluttagit ansvar för sändningarna.
ett betydande
ningar, där av tradition
arbete nedläggs av medfrivilligt
lemmarna,
synes ha haft särskilt lätt att använda närradion.
Främst har

och forslag
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kan sägas att en del av de sammanslutningar.
Samtidigt
vant sig vid att anställd personal utför större delen av

det gällt kyrkorna.
där medlemmarna

kontiatt medverka
påtagliga svårigheter
har
ibland
och
sända
att
program
producera
Uppgiften
nuerligt
i dessa sammanslutningar
lagts på samma personer som haft andra uppgifter
Variationerna
vilket kan ha känts betungande.
att sköta i sitt heltidsarbete,
arbetet

det administrativa

haft

i närradion.

man organiserat
i verksamheten.

och på hur många personer

sina sändningar
med

Försöksverksamheten

närradio

har sålunda

på hur
man engagerat

beroende

till sammanslutning,

stora från sammanslutning

har varit

av det fri-

underlättats

i den svenska folkrörelsesom ligger djupt förankrat
villiga engagemang
När enskilda
traditionen.
personer på sin fritid ställer upp för den egna
som i ett
ideella syften för man vidare ett engagemang
organisationens
framväxt
och
funktion.
roll för demokratins
sekel spelat en framträdande
möjlighet att spela en aktiv roll i samhällsatt
så
arbetet förbättras
själva i sina föreningar och folkrörelser
medborgarna
över lokalsamhället.
stärker inflytandet
tillgång till
Tryggas föreningslivets
i vår tid.
för
tids
teknik
en
tillämpning
ideologiernas
medierna, öppnas
ny
Det är av värde att folkrörelsernas

7.5

Storstad

och

glesbygd

om att det
förlopp har övertygat närradiokommittén
är beroende av
framtid
av närradio i Sverige. Närradions
vilket varierar från ort till ort. Det är svårt
organisationerna,

Försöksverksamhetens
finns

ett behov
inom

intresset

som önskar sända egen radio.
hur många sammanslutningar
utgår dock från att det intresse som visades under anmälningsbild av det intresse som primärt finns
tiden hösten 1978 ger en ungefärlig
for närradio i landet. De positiva resultat försöksverksamheten
gett kan
och
att öka intresset även bland andra sammanslutningar
dock komma

att beräkna
Kommittén

från andra orter än dem som då anmälde
talar också för att stort intresse

intresse.

erfarenhet

Kommitténs

för att starta sändningar

finns

på såväl stora

små orter.
i
för att närradion
redan före försöksverksamheten
Farhågor uttalades
av kap. 6 (sid.
Som framgått
alltför högggrad skulle bli en tätortsradio.
att täcka hela landets yta med
möjligheter
139) finns inte frekvensmässiga
som

är befrekvenserna
De för närradioändamål
tillgängliga
närradiosändningar.
dock
finns
behov.
Det
Radios
till
sedan
Sveriges
hänsyn
tagits
gränsade,
med närradiosändningar
att nå ca 70 procent av befolkningen
möjlighet
med god hörbarhet; denna andel kan dessutom ökas om sammanslutningar
på flera orter delar en frekvens, vars sändningar ortsvis begränsas till några
inte kan nå
modell
av veckans dagar. Att närradion
enligt en teoretisk
att
hindra
ett
skäl
föreningslivet
samtliga landets invånare bör inte utgöra
där detta är tekniskt
inom områden
att sända egna program
möjligt.
Man
heten

kan vidare
att hitta

underlättar

för allmän-

om många
och
i
tex
som
en
Stockholm,
Göteborg
sändare,
på
Öckerö
i
främst
visar de relativt
höga lyssnarsiffrorna

samverkar

föreningar
Malmö.
Samtidigt

att lång sändningstid
program, vilket lättast

konstatera

närradions

kan uppnås
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och Svanön

att intresset för sändningarna
kan vara betydande även på orter
till ett näringsgeografiskt
eller kulturellt
sändningstid.
Tillgång
centrum har dock visat sig förbättra förutsättningarna
för sändningar.
Därför
är det viktigt att särskilt observera hur närradion vid en fortsatt utbyggnad
med

kort

även mer markerade
Sedan rätt till
tillgodose
glesbygdsintressen.
i hela landet bör man efter ett par
närradio öppnats för sammanslutningar
tre år kunna se i vilken mån detta tillgodoser foreningslivets
primära behov
att nå kontakt
med lyssnare och medlemmar.
lyckas

Det är samtidigt
tilldelade

önskvärt

att Iokalradion

makterna

inom

ramen

för sin av stats-

sin spegling av föreningslivet.
handlingsfrihet
Vissa typer av foreningssändningant
ex från länsforbund
och andra regionala
med dess länstäckande
sammanslutningar,
lämpar sig bättre för Iokalradion
sändare än for närradion
med dess ortsbegränsning.

7.6

Närradion

stärker

och

Sveriges

Radio

Det är väsentligt
att det även framöver görs en bestämd åtskillnad
mellan
närradions och Sveriges Radios uppgifter.
Det offentliga
och
radioforetaget
dess dotterbolag
har av statsmakterna
tilldelats uppgifter av grundläggande
informativ
och balanserad samhälls- och
karaktär, främst nyhetsförmedling
kulturdebatt.
Kravet

att upprätthålla
balans i propå Sveriges Radios programforetag
kan
inte
överföras
till
i
närradion.
grammen
programmen
Närradioprogramkan
men, som är avsedda att främja sammanslutningarnas
yttrandefrihet,
inte

En sammanslutning
som inte vill
åläggas krav pâ representativitet.
skulle i ett sådant fall kunna tysta en meningsmotståndare
och inskränka dennes yttrandefrihet.
För minoritetsgrupper
som känt att de haft
delta

svårt att komma
närradion

under

Närradion

fram med tillräcklig
försöksverksamheten

i Sveriges Radio
ett särskilt behov.

information
fyllt

har dock

och P4 -diskussionen

Den diskussion

som förs om inriktningen
av en fjärde kanal inom Sveriges
är på längre sikt väsentlig
även för närradion.
Om Sveriges Radio får fyra radiokanaler
till fler lokala
öppnas möjlighet
sändare riktade till enprogram. En möjlighet
härvidlag är att kombinera
Radio

skilda

kommuner

med

länstäckande

Lokalradion
täckande

har en utbyggnadsplan
sändare. Dessa sändningar

annan lokal information

lokalradiosändningar.
som siktar till ett nät av kommun-

främst nyheter och
planeras omfatta
för den enskilda kommunen.
Det är dock en öppen

kan anslås. Många närfråga när pengar till en så omfattande
utbyggnad
radiosändande
har uttalat önskemål om kommuntäckansammanslutningar
de sändningar,
vilket skulle erfordra betydande
effekthöjningar
på närradiosändarna.
skulle bli så stora att frekvenserna
inte skulle
l-Iöjningarna
räcka till, såvida inte något av de nya frekvensområdena
eller
(100-104
104-108 MHz) reserverades helt for närradion.
Vidare skulle kostnaderna
för sändare

öka betydligt

om

kommuntäckningskravet

tillmötesgicks.

och förslag
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Teknisk

samverkan

Närradion

kan inte annat än undantagsvis
bli kommuntäckande.
om
teknisk
samverkan
skulle etableras
uppstår dock,

situation

mel/an

Sveriges

riges Radio och närradiosändande
idag vissa tekniska möjligheter
det i hela landet

om ett P4-nät

Radio

och

närradion?
En annan
mellan

Lokalradion

Sve-

har redan

sammanslutningar.
till kommunvisa
och skulle få
sändningar
och
ut
i
med
televerkets
byggdes
enlighet

1980.
i anslagsframställningen
augusti
Sveriges Radios utbyggnadsförslag
Kommunsändare
för Sveriges Radios behov skulle från teknisk synpunkt
är att man
En förutsättning
kunna kombineras
med närradiosändningar.
accepterar att skilda ansvarsregler
gäller för Sveriges Radio och närradion
samarbete förenas med tydlig åtöver samma sändare. Om ett tekniskt
skillnad. så att t. ex. sändningar före visst klockslag styrs av Sveriges Radio,
och

kvällarna

till

upplåts

närradion,

bör en sådan

samverkansform

vara

möjlig.
Kommitténs

i
nyligen inledda samarbete med LRAB kring sändningar
att
hithörande
och
kan
eventuellt
komma
belysa
frågor.
Ljusdal
Ängelholm
att dessa sändningar planeras ske på lokalradions
Det bör dock understrykas
dvs.

villkor,

under
varför

gramutbudet,
Kommitténs

och balans
av krav på opartiskhet
iakttagande
dessa sändningar
får en annan karaktär.

i pro-

skall
innebär att närradiosändningar
förslag till närradiolag
ske på sammanslutningarnas
ansvar. Detta minskar inte beeget juridiska
att producera sändhovet av att Sveriges Radio inbjuder sammanslutningar
faller dock utanför den
villkor.
Dessa sändningar
ningar på SR:s juridiska
föreslagna

närradionämndens

F föreningssändningar

arbetsområde.

i [aka/radion

inom
har föreningsradio
i beskrivningen
av allemansradion
av
områden.
bl.
a.
det
stora
flertalet
lokalradions
Radio
inom
Sveriges
prövats
endast
har dock varit mycket
sändningarna
begränsade och i allmänhet
omfattat
15-45 minuter
i veckan, och har i det stora flertalet fall gått ut
Som nämnts

över

ett helt

I de utvecklingsplaner
för föreningsradio,

lokalradioområde.

som är aktuella

ökar dock

utrymmet

P4, tas i bruk.
Kommittén
har hållit

för Sveriges Radio
särskilt om en ny

kanal,

om denna utveckling,
sig underrättad
i vilken närradions
för den mediemiljö

eftersom

den

försöksverk-

spelar en viktig roll
samhet ägt rum och i vilken närradiokommitténs
förslag kommer att prövas.
Kommittén
har som tidigare berörts (sid ) redan från starten av sitt arbete
haft vissa kontakter
med främst LRAB och bl. a. tagit del av försök med
föreningssändningar
Det kan nämnas

i Hässleholm
att LRAB:s

genom besök på platsen.
budget för de planerade föreningssändninguppgår till totalt 1,7 milj. kronor för försöksåret

arna i Ljusdal och Ängelholm
1981/82. Driftskostnaderna
beräknas

till ca 1,3 miljoner kronor (tre personer
i studio tar ca 400 000 kr
på vardera orten) medan investeringar
för
i anspråk. Televerket
har därtill
kostnader
för nya sändare i Ljusdal
ca 550000 kronor.
anställs

Ett på kommunal
indelning baserat sändarsystem efter modell av Ljusdalsi landets 279 kommuner
skulle behöva ta i anspråk
och Ängelholmsförsöken
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Därtill
kommer
att televerket
mycket betydande
belopp av licensmedel.
för utbyggnad
av sändarnätet
skulle behöva väsentligt
höjda anslag.
Närradiokommittén
anser att även samhällsekonomiska
skäl talar för att
i huvudsak
bör ske enligt det sparsamma system som
foreningssändningar
visat sig möjligt inom forsöksverksamheten
med närradio. Totalt har samkostnader forsta året varit
manslutningarnas
av de närradiosändande
sammanslutningarna
10000

kronor. Ca 70 %
3,8 miljoner
har lagt ned mindre
än

kronor

i etern.
på sitt första verksamhetsår
belastar till skillnad från foreningssändningar
och allemansradio
inom Sveriges Radio inte licensmedlen.
Statens och kommunernas
kostnader
Närradion

till

av att rätt att sända

närradio införs i hela landet, bör kunna bli
med
de
mycket ringajämfort
betydande belopp en riksomfattande
utbyggnad
av foreningsradio
inom Sveriges Radio-koncernen
skulle erfordra.
Utöver
talar sålunda även samhällsekonomiska
skäl for att en så driftsprincipiella
följd

eterkommunikation

billig

7.7

Kommunalt

som

intresse

närradio

för

införs.

närradion

I anslutning
till diskussionen
om det är möjligt
att organisera
kommuntäckande sändningar
för sammanslutningarna
på en ort bör också kommunernas intresse för medverkan
i forsöksverksamheten
med närradio beröras.
Närradiokommitténs
direktiv har endast medgett försöksverksamhet
med
från lokala sammanslutningar.
Kommunerna
har fallit utanför
sändningar
detta begrepp. Samtidigt
har det stora antalet förfrågningar
om medverkan
från kommunala
intresse för deltagande
förvaltningar
tytt på ett betydande
i försöksverksamheten.
På några av försöksorterna,
t. ex. Karlstad och Kumla, har sändande

samarbetat med kommusammanslutningar
kontinuerligt
nala organ. Därigenom
har man på sin egen sändningstid
kunnat förse lyssnarna med kommunal
I bl. a. Karlstad
information.
och Umeå har hela
sänts i närradion.
Även i Öckerö kan närradion
fullmäktigesammanträden
sägas ha en stark kommunal
anknytning
genom den betydelse högstadieskolan haft för försöksverksamheten.
I detta sammanhang
vill kommittén
nernas roll vid närradions finansiering.

också redovisa
Närradion

sin syn på kommubör inte av kommunerna

initierad utgiftsmöjlighet,
utan
uppfattas som ytterligare en av statsmakterna
som ett uttryck
för lokala sammanslutningars
medieval.
Det bör givetvis
ankomma
att avgöra hur man vill finansiera
på respektive sammanslutning
sin verksamhet.
Under forsöksverksamheten
har inom några områden, bl. a.
Kumla

och Öckerö,

kommunen

visat

att

närradion

samarbete som inte fordrat
genom ett okonventionellt
ekonomiskt
stöd. Kommittén
anser sådant samarbete
särskilt

i ett läge där kommunerna
av statsmakterna
begränsa sin verksamhets
volymtillväxt.
Erfarenheten
i kommunen
söksorternas

visar
som

att närradion

inte

primärt

sammanslutningar.

kan stödjas effektivt
särskilt omfattande
värt

att framhålla,
att

rekommenderats

på informella
vägar kan få en ställning
avsågs då sändningsrätt
öppnades for forFrånvaron av särskild organisation
for kon-

och förslag
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inom

kommunsändningar
förhållande.

Det kan därför-

Sveriges

Radios

ram

bidrar

givetvis

i varje fall så länge Sveriges Radio inte i större omfattning
- diskuteras
om sändningsrätt
även skall

ägnar sig åt kommunsändningar
kunna ges åt kommuner.
En diskussion
om närradions

att även förmedla
kommunal
möjligheter
bör rimligen också omfatta de mellanformer
mellan föreningsradio och radio enligt public service-traditionen
som är tänkbara och som
information

i någon mån redan prövats inom Sveriges Radio. Erfarenheterna
från allemansradio och bandverkstäder
tillhör denna bild och inbjuder till diskussion
om helhetslösningar
som kan tillgodose
tekniska
och administrativa
ramar.

flera önskemål

inom

gemensamma

Som framgår av det följande avsnittet om sändningsrätt
anser närradiokommittén
att kommunerna
inte heller i en reguljär närradio skall ha egen
Det är dock viktigt att sammanslutningarna
sändningsrätt.
uppmärksammar
de möjligheter

som finns

Några exempel
i kommunerna

på hur principen
kan nämnas:

Lokal

att förmedla

kommunal

om tillgång

till

information
radiomediet

i närradion.
kan tillämpas

bandverkstad

Närradiosändande
ler kulturnämnd,
man för en lokal

kommunal
fritids- elsammanslutning,
närradioförening,
kan vara huvudoch/eller
lokalradion
utbildningsradion
bandverkstad.
Olika samverkansformer
mellan några av

de nämnda

huvudmannaalternativen
i gemensam styrelse är tänkbara. Verkkan ledas antingen av heltidsanställd
mediatör eller av frivillig,
deltidsarvoderad
arbetskraft
som förutsätter
perenligt arbetsschema

samheten
ev.

för verkstadens program reserveras på närsonalbyten. Särskild sändningstid
radiosändare eller lokalradiosändare.
Såväl föreningar som enskilda personer
har rätt att använda verkstadens
kan vissa kvalifikaEventuellt
tjänster.
till exempel genomgången
kurs eller studiecirkel,
tionskrav,
uppställas för
rätt att självständigt
handha verkstadens
tekniska
resurser.
Lokal bandverkstad
kan ligga vid en central samlingsplats,
där människor
i ett område kan slinka in i vetskap om att radiosändning
pågår. I samma
lokal

finns ett kafé. Denna kaféradio kan kombineras
med telefonväkteri,
områdets
att besöka lokalen. Skiljer sig från almänniskor
inbjuder
lemansradio
och ljudverkstad
främst genom att den ger spontan och omedelbar möjlighet
att medverka
i direktsändning.
Ställer stora krav på prosom

Kaféradion kan bedrivas antingen av
gramledarens
förmåga och omdöme.
en enskild sammanslutning
eller organiseras gemensamt
av olika sammanI
det
senare
fallet
kan
kommunal
och/eller
medverkan
slutningar.
insyn
i projektet
tänkas. En variant av kaféradion
har prövats
heten med närradio av Studio Annedal
(Saronkyrkan),

i försöksverksamGöteborg.

M edieverkstad
i princip
främst genom att medieverkstaden
Skiljer sig från bandverkstaden
omfattar resurser för olika former av lokal kommunikation;
stencilapparater
för produktion

av affischer,

flygblad

och tidningar,

bandspelare

och kameror
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för radio-

överväganden

av
och videoproduktion,
video- och radioredigeringsutrustning
närfotolaboratorium
och
studios
för
närradiooch
slag,

mer kvalificerat

På mindre orter kan alla dessa resurser lämpligen
samlas
TV-sändningar.
ett
t.
ex.
ett
en
ett
kulturhus
eller
en
ställe,
på
bibliotek,
skola,
föreningsgård.
På större orter kan Fördelning mellan olika lokaler vara att föredra. Medieverkstaden

kan ses som en vidareutveckling
av den service till föreningslivet
som finns i många kommuner.
kan ske via avgifter och/eller
Finansieringen
skattemedel.

7.8

Vilka

7.8.1

ska

få sända?
och enskilda

Sammanslutningar

Bakom

en sändning

i närradio står alltid en lokal sammanslutning.
Det föråterspeglar det motiv som ligger till grund för närradioförsöket.
Olika slag av sammanslutningar
bedömdes ha behov av ökade möjligheter
att kommunicera
med medlemmar
och allmänhet
på det lokala planet. Ett
hållandet

behov

som

Säkert
i radio

man

finns

menade

att den allmänna

också en önskan

rundradion

hos enskilda

inte

kunde

att komma

möta.
till

tals
personer
också långt utöver vad den allmänna
sammanhang,
har möjligheter
att tillgodose.
Det går inte utan vidare att säga

i ett mindre

rundradion
att det

ena behovet är angelägnare
att svara mot än det andra.
- att
En grundförutsättning
för närradion är dock - något förenklat
proskall vara utformade
från ideella utgångspunkter
av något slag.
grammen
Bara sådana sammanslutningar
som genom sitt syfte eller sin verksamhet
dokumenterat

en ideell karaktär

kan få rått att sända närradio.

Redan denna

reser hinder mot att ge sändningsrätt
åt en enskild.
omständighet
Närradio
som
i
hand
tänkt
första
som ett medel
är,
nyss framhållits,
för kommunikation
mellan människor
som förenats kring en gemensam
dvs. medlemmari
en sammanslutning.
Denna närradions målmålsättning,
bör bibehållas.
sättning
Det finns också andra skäl att förbehålla

för sammanslutningar.
förutpå att en nödvändig
sättning för mera regelbundna
sändningar på ideell bas är att flera personer
samarbetar om produktionen.
i etern är vidare begränsat. Inte
Utrymmet
i någon framtidsvision
har antytts att denna tekniska
att
spärr kommer
Erfarenheter

från

försöksverksamheten

närradion

tyder

kunna lyftas bort inom överskådlig
tid. Mot denna bakgrund är det naturligt
att det tillgängliga
vid sidan av Sveriges Radios förbehålls grupper
utrymmet
av människor
framför
den enskilde.
Det finns

en verksamhet
som innebär en medgoda skäl att uppmuntra
från enskilda,
vilket ingår i begreppet ”public
access”. Det finns
dock inte något som hindrar att sändande sammanslutningar
avsätter tid
för bl. a. enskilt deltagande.
verkan

Sammanslutningarnas

karaktär

Det ursprungliga
vid sidan av den allmänna
förslaget om radiosändningar
den s. k. särskilda rundradion,
rundradion,
inrymde sändningar av alla slag,
inklusive
sådana som var rikstäckande.
Som närmare utvecklas
i kapitel 6

och förslag
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om

i etern (sid. 139) är möjligheterna
att etablera
utrymme
rikstäckande
för
program vid sidan av den allmänna rundradions
Däremot
är
det
att
utan
större
begränsade.
möjligt
svårigheter
system med många lokala sändare med begränsad räckvidd.
en förutsättning
ytterligare
given.
bedrivas som en radio med lokal
att låta enbart lokala

Närradion

sändare

för

närvarande
upprätta
Därmed

ett
är

också i fortsättningen
Det förefaller då naturligt

måste

anknytning.
använda

sammanslutningar

närradions

sändningsmöj-

ligheter.
För närvarande

krävs för att en lokal sammanslutning
skall få sändningsverksamhet
inom sändningsområdet.
Denna regel

rätt också att den bedriver
bör bestå.

skall nu varajuridiska
Sammanslutningarna
personer för att få sändningstillstånd.
Detta krav finns det ingen anledning
att ge efter på. Det ger automatiskt en viss stabilitet åt de sändande organisationerna,
vilket inte minst
är viktigt
en grupp

7.8.2

från ansvarssynpunkt
och när det gäller att få garantier
av människor
företräds av behörig ställföreträdare.

syfte och

Sändningsrättens

Avsikten

med

för att

avgränsning

försöksverksamheten

med närradio framgår av förarbetena
var att ge lokala sammanslutningar
inom det
att sända egna lokala radioprogram.
möjlighet

till

riksdagens beslut.
ideella föreningslivet

Syftet

Den krets av sammanslutningar
vis som “ideella, religiösa, fackliga
i 2§ lagen om försöksverksamhet

som åsyftades beskrivs
och politiska grupper”.
med närradio (LFN)

sammanfattningsAv formuleringen

framgår, att man
och inriktning
inom de
vilkas behov skulle tillgodoses,
än vid den organisasammanslutningar,
tionsform
de valt. I nämnda paragraf talas om sammanslutningar
“som
bedriver
verksamhet”.
ideell, religiös, facklig och politisk
fäste större

avseende

vid

verksamhetens

innehåll

Närradiokommittén
verksamheten
i förarbetena

har vid tillståndsgivningen
för deltagande i försökssett kunnat hämta vägledning
i dels vad som sagts
dels LFN:s bestämning
av den krets av
riksdagsbeslutet,

i stort
till

för vilka försöksverksamheten
. sammanslutningar
var avsedd. Det stora flertalet sammanslutningar
som sökt tillstånd
har utan svårighet kunnat hänföras till den typ av sammanslutningar
som självklart skulle kunna få sändningstillstånd.
I arbetet med tillståndsfrågorna
har uppstått spörsmål av principiellt
intresse med hänsyn till avgränsningen
av kretsen av sammanslutningar.
Detta

som till följd av sin offentgäller svenska kyrkans
församlingar,
karaktär kunde tänkas falla utanför definitionen
i 2 § närradioligrättsliga
lokala kårer, som inte har den
lagen. Det gäller också Frälsningsarméns
karaktär av juridisk
i lagen.
person som förutsätts
Närradiokommittén
har funnit svenska kyrkans församlingar
berättigade
att få sändningstillstånd
i försöksverksamheten
medan Frälsningsarméns
kårer genom att bilda särskilda ideella föreningar
kunnat få sändningsrätt.
Genom
hållande

formuleringen
till förarbetena.

av 2§ LFN

har en viss förskjutning
skett i förav de sammanslutningar
som är

För definitionen

berättigade att komma i fråga för deltagande i försöksverksamheten
en viktig skillnad mellan propositionens
tal om “ideella,
religiösa,

är det
fackliga
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SOU 1981:13

och politiska grupper”
“som bedriver
ideell,

överväganden

och närradiolagens
sammanslutningar
formulering:
verksamhet”.
eller politisk

religiös, facklig
nämnda formulering

Närradiolagens
avsikten
när det gäller ekonomiska
samheten. Bland de sammanslutningar

har skapat

en oklarhet

beträffande
i försöksverk-

föreningars
deltagande
som sökt sändningstillstånd

återfinns

och deras
De är ekonomiska
t. ex. några konsumentföreningar.
föreningar,
också ideella inmen innehåller
ekonomisk
är huvudsakligen
verksamhet
för deltagande i förhar därför meddelat tillstånd
slag. Närradiokommittén
som ansökt därom.
åt de konsumentföreningar
i närbör inte utgöra villkor för sändningsrätt
En viss Organisationsform
i sig berättiga till eller utgöra
radion. Inte heller bör viss Organisationsform
hinder för sådant tillstånd.

söksverksamheten

Det är angeläget att syftet med reguljär närradio kommer till klart uttryck
Huvudav sändningstillstånd.
i närradiolagens
för erhållande
huvudregel
och
ideella
i
vara
att
bör
folkrörelser,
organisationer
föreningslivet
syftet
lokala
att
sända
närradion
skall
beredas
trossamfund
egna
möjlighet
genom
radioprogram.
Detta innebär
inom

svenska

bl. a. skall kunna ges till församlingar
Detta gäller även
och elevföreningar.
och Svenska Frälsningsinom Frälsningsarmén

att sändningstillstånd
kyrkan, Studentkårer

för lokala sammanslutningar
På sådant sätt som angavs
bör även folkhögskolor
1978-86“)

1977-78:91 (“Radio
& TV
i proposition
kunna få sändningsrätt.
som består av sådana
Tillstånd
skall även kunna ges till sammanslutningar
lokala sammanslutningar
som själva kan få sändningstillstånd.
Därigenom

armén.

att ge närradioforeningar
öppnas möjlighet
Det är närradiokommitténs
uppfattning
ha som

huvudsakligt

att ekonomiska

föreningar

skall

sändningstillstånd.
att sändande sammanslutningar
Det innebär
att främja ideella ändamål.

syfte
och producentsom t. ex. konsumentkooperativa
kretsen.
faller utanför den tillståndsberättigade

föreningar
kooperativa
De konsumentkooperativa

har visserligen
ett ideellt inslag
föreningarna
men det huvudsakliga
syftet är att bedriva kommersiell
intressen
ekonomiska
och därigenom
främja sina medlemmars

i sin verksamhet
verksamhet
som

konsumenter.
att bl. a. konsumentkooperativa
(som t. ex. Konföreningar
innebär dock inte
förslaget inte kan ges sändningsrätt
närradions
verksamhet.
ställs utanför
(kvinnogillen)

Det faktum

sum och OK) enligt
att konsumentgillen
Dessa har nämligen

till

huvudsakligt

syfte

att främja

konsumentfackliga

ändamål.
En särskild
föreningar.

och köpmannaförbund/
kategori utgör branschorganisationer
men har till
inte ekonomiska
Dessa är visserligen
föreningar
ekonomiska
att främja sina medlemsföretags
intressen, varför

huvudsyfte
de inte kan anses vara

sändningsberättigade.
hänföras
brukar också fackföreningarna
sammanhang
Kommittén
anser dock att de fackliga sammanslutningeventuell
För att undanröja
är ovedersäglig.
av folkrörelse

I föreningsrättsliga
till denna kategori.
arnas karaktär
tveksamhet
medlemmars
Ett
starten.

som främjar
anges .att sammanslutningar
intressen också har rätt att sända närradio.

bör dock särskilt
fackliga

har bildats
antal sammanslutningar
obetydligt
I några fall synes syftet med föreningsbildningen

inte

efter

sina

närradio-

ha varit

att få

och _/örslag
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i försöksverksamheten.

delta

att det är mindre

Mot

önskvärt

denna

att tillfälligt

vill
bakgrund
sammansatta

Bl. a. kan svårigheter
ningstillstånd.
uppkomma
företrädare
om sammanslutningen
ansvariga

kommittén

fastslâ

grupper ges sändatt vid överträdelser
finna

inte vunnit
förtillräcklig
stabilitet.
Av detta skäl anser kommittén
att krav bör införas
eningsrättslig
som beviljas tillstånd skall ha bedrivit sin verksamhet
på att sammanslutning
kunna göras
på orten i minst ett år. Från denna regel bör vissa undantag
av särskilda

skäl. Beträffande

för närradion

en sådan sammanslutning
som bildats särskilt
- en s. k. näroch som består av olika sammanslutningar
- bör kravet sålunda anses
uppfyllt om de enskilda samman-

radioförening
slutningar som är medlemmar
på orten i minst ett år. Vidare
för att genomföra

bildats

7.9

i närradioföreningen
har bedrivit verksamhet
bör regeln inte gälla sammanslutningar
som

en folkomröstningskampanj.

Tidsfördelning

Som framgått av den tidigare beskrivningen
formulerade
kommittén
tidigt
vissa principer
för att fördela sådan sändningstid
som söks av flera samDetta för att möta en situation
som bedömdes
kunna bli
manslutningar.
Det har dockvisat
i stort
vanligt förekommande.
sig att dessa principer
sett inte har behövt tillämpas.
Med undantag
för sändaren i Stockholms
innerstad har det varit möjligt för sammanslutningarna
att få önskad sändningstid.

I Stockholm

att få “ställa

sig i kö”
avbrott.

gör tillfälliga
Det är möjligt
mån

berott

inträffade

Önskemålen

sändningsschema.
De nytillkommande

kollisioner
kunde

inför

fastställande

jämkas
ihop av kommittén.
i Stockholm
har nöjt sig med

sammanslutningarna
och vänta på att någon av de sändande

att det faktum

av 1980 års

dock

slutar

eller

att ingen tvist ställts på sin spets i någon
sida för
respekt från sammanslutningarnas
om sändningstid.
Men det har funnits både

på en överdriven

kommitténs

underhandsförslag
att ordna tidsfördelningen
i samvilja och förmåga hos sammanslutningarna
förstånd.
På vissa orter med allmän anslutning
till den lokala närradio-

tillståndsbeslut
föreningen har samarbetet i praktiken betytt, att kommitténs
varit ett godkännande
av det tidsschema
som föreningen
själv upprättat.
Trots detta förhållande
kommer man inte ifrån att trängselsituationer
kan
i närradion är begränsad. Även om
uppstå. Den disponibla
sändningstiden
inte all sändningstid
är utnyttjad
kan konkurrens
uppstå, om flera sambedömer samma sändningstid
som attraktiv.
kan
manslutningar
Troligen
den sortens

konflikter

komma

att bli vanligare framöver,
särskilt i samband
Det måste därför finnas en beredskap för

med att nya sändare tas i bruk.
att hantera sådana situationer.

Det är därför angeläget att understödja ett samarbete sammanslutningarna
Kommittén
har övervägt om detta inte bäst skulle kunna ske genom

emellan.

att de sändande

i en obföreningarna
själva fick sköta tidsfördelningen
av ett
närradioförening
kring varje sändare. Vissa komplikationer
kan dock förutses. Närradioföreningen
skulle få rätt att självobligatorium
av tid och skulle därmed få en halvt officiell
ständigt sköta fördelningen
ligatorisk
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överväganden

inte är prövad. Det är vidare möjligt att samarbetet
vars funktion
ställning,
i de befintliga
fungerat så bra just därför att sammannärradioföreningarna
skulle lätt kunna ge en negativ
Ett
varit frivillig.
”obligatorium”
slutningen
samav det frivilliga
erfarenheterna
De
denna
samarbetsform.
goda
klang åt
mellan sammanslutpå de flesta orterna talar för att samarbetet
kan stimuleras
former.
i
får
fortsätta
Sammanslutningarna
frivilliga
ningarna
som under hand får Förtroendet att upprätta
att bilda en närradioförening
stimulans
som sedan centralt fastställs. En redan befintlig
ett tidsschema,
arbetet

rabatt

är den

som

vid

samverkan

För att underlätta
betraktas
tidsbeslut

tidsfördelningen
som en gång för alla givna
vara giltiga

större

omfördelningar.

7.10

Regler

om

högst

till STlM/IFPI.
ges på avgifterna
att vissa sändningstider
och undvika

bör alla
till en viss sammanslutning,
att
ett år. Det blir då möjligt
göra
periodvis

och

yttrandefrihet

programinnehåll

till någon beger inte anledning
sina
nu
har
att
utforma
som
program.
föreningarna
gränsning
om
för
närvarande
yttrandefrifrågor
överväger
Yttrandefrihetsutredningen
skall få grundlagsskydd
hetens gränser. Man diskuterar bl. a. om radiomediet
från försöksverksamheten

Erfarenheterna

av den frihet

och vem som skall svara för övervakningen
ingår också frågan om ett lagfast skydd

av yttrandefriheten.
för den enskildes

I uppdraget

bör
integritet
således
Det ankommer

skapas genom t. ex. rätt till genmäle och beriktigande.
att pröva dessa frågor.
inte i forsta hand på närradiokommittén
närradioverksamhet
i en permanent
om ansvarigheten
Bestämmelserna
motsvarande

regler

I ett väsentligt avseende föreslås dock en annan lösning. Ändringar
av ett annat sätt att lösa frågan om ersättare
är betingade

for den

bör kunna
for

utformas

på i huvudsak

samma

sätt som

forsöksverksamheten.

som

föreslås

ansvarige
programutgivaren.
I gällande lag ges sammanslutningarna

eratt utse en tillfällig
möjlighet
att till närDet åligger sammanslutningarna
för programutgivaren.
anmäla vem som är ersättare och för vilken tid denne utradiokommittén

sättare

har utnyttjat
setts. Så gott som alla sammanslutningarna
på anutrymmet
till att redan från början anmäla en ersättare och har
sökningsblanketten
Därstyrkt dennes behörighet.
samtidigt
genom person- och konkursbevis
vilka
tider
som
anmält
under
emot har endast ett fåtal sammanslutningar
ställe.
i den ordinarie programutgivarens
den tillfällige
ersättaren tjänstgjort
att
dock
erfarit
kontakter
med
har
i
sina
Kommittén
sammanslutningarna
De flesta
som programutgivare.
det varit vanligt att ersättaren tjänstgjort
att det, sedan
haft den uppfattningen
har nämligen
sammanslutningarna
utan att
växla
ansvaret
fritt
fram
att
varit
anmälan
blanketten
gjorts,
på
har
Det
for
kommittén.
särskild
detta
samtidigt
framgått
gång
uppge
varje
att det finns

ett allmänt

Ett enklare

och i och for sig naturligt

behov

att ibland

ställe.
in i programutgivarens
sätt att uppnå detta är en ännu
och mera lätthanterligt

ha en ersättare

kunna

att sätta

mera

och förslag
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konsekvent

med utgivaransvaret
for periodiska
genomförd
likformighet
En sammanslutning
skulle enligt denna tanke kunna anmäla en
ersättare for programutgivaren
till närradionämnden,
som kontrollerar
att
är
skulle internt
kunna fördelas
behörighetskraven
uppfyllda.
Uppdraget
skrifter.

mellan

de båda utgivarna
enkelt kunna

att utifrån
sändning
sändning.

utan någon ytterligare anmälningsskyldighet.
För
få reda på vem som faktiskt
ansvarat for en viss
skall i stället krävas att den ansvariges namn annonseras i varje
I ett eventuellt
ansvarsärende
finns därmed uppgiften
om den

ansvarige utgivaren
på referensbandet.
Beträffande
i övrigt förefaller det svårt att föra in
programverksamheten
och begränsningar
av den typ som gäller for den allmänna
anvisningar
rundradion
utan att allvarligt
rubba grundvalarna
för närradion.
Likheten
med

pressen bör bibehâllas och inga särregler stiftas for närradion.
Det kan forutsättas att närradion - liksom pressen - i en så småningom
fastare frivillig
kommer
att ansluta sig till de spelregler som
organisation
av
samarbetsnämnd
eller
utarbetar egna etiska regler. Denna
utgetts
pressens
i avsnittet
7.13.
fråga behandlas ytterligare
Vissa programbestämmelser
av annat slag är dock
närradioverksamhet.

permanent
och 7.12.

7.11

av

Begränsning

for en
nödvändiga
i
avsnitten
7.11
separat

Dessa behandlas

möjligheten

att

sända

över

hela

landet

Ett par sammanslutningar
och Marana(Svenska Företagares Riksförbund
har distribuerat
centralt producerat
material på kassetter
Vid några
mottagare som spelat upp banden i närradion.

ta/Pilgrimstjänst)
till olika lokala

av dessa tillfällen

har omredigeringar
varvid
lokala
gjorts fore sändning,
med det centralproducerade
materialet.
Maranata
har
inslag kombinerats
även vid några tillfällen
sommaren
1980 använt metoden att via telefontråd
sändare till samtidigt
koppla samman flera av forsöksorternas
återgivande
av möten
och erhöll
lätt

under

som hölls i Askersund.

Metoden

av att man sökte
möjliggjordes
vilket gick relativt
på flera forsöksorter,
sändande sammanslutningar
hade tagit

samma

sändningstider
då många
sommaren,
Maranata

semesterpaus.

kopplade

på detta sätt ihop sju sändare till en sänd-

ning.
Dessa sändningar
kan betraktas som ett avsteg från närradions
for lokala sammanslutningar
att föra ut sitt budskap
möjliggöra
formation
och att stärka lokal gemenskap.
I ett läge då närradio

idé att
och

in-

öppnas

på fler orter i landet ökar frestelsen att använda nätet for centralt producerade
av det aktuella slaget. Samma invändning
kan i viss mån drabba

program

som ägt rum
några samsändningar
vafáltet.
Dessa två forsöksområden

mellan
ligger

Stockholms
inom

samma

innerstad
kommun,

och Järvarfor

det legat särskilt

nära till hands for sammanslutningar
som haft verksamhet
att använda samma material på båda sändarna.
kommunvis,

organiserad
Även om missbruket
än i de förra,
gå for

långt.

av närradioidén

kan en sådan

i dessa fall kan anses betydligt lindrigare
mellan olika sändningsomrâden

samverkan
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föreslår införande

Kommittén

som föreskriver

av en bestämmelse

överväganden

att sam-

delen skall vara protill övervägande
programverksamhet
manslutningens
hindrar
efterlevnad
bestämmelses
En
sådan
ducerad för sändningsområdet.
kan
material
som
av
centralt
inte
en
producerat
rimlig användning
givetvis
att använda. Likaså medges en rimlig omvara bra för tex studiecirklar
material inom ramen for enstaka för sändDet är samtidigt
angeläget att närradioprogram.
redigerade
ningsområdet
och varaktig avsikt
att
förhindra
har
en
uppenbar
möjlighet
myndigheten
för den lokala kommuatt kringgå närradions
syfte att bereda utrymme
Om en sammanslutning
i närsamhället.
uppenbart och varaktigt
nikationen
fattning

av centralt

producerat

skall sändningstillhindra distribution
inte
dras in. Regeln får dock
generellt
finns inom samma
i
de
fall
sådana
av gemensamt material över flera sändare
att spela musik
från
hindra
inte
heller
Den får givetvis
kommun.
någon
all
som
Så
grammofonutanför sändningsområdet.
gott
som producerats
av
vad som nu
På
områden.
från
andra
hämtas
grund
och kassettmusik
sprider samma
ståndet kunna

har anförts

information

bör den
-

ett “riksförbud”

flera

över

närradiosändare

bestämmelsen

föreslagna

om

inte

anges gälla
om “riksförbud”

- som

särskilda

skäl

kan sägas innebära
annat.
föranleder

erbjuder närradion en möjlighet
under enskilda organisationers
juridiska
att på omvägar införa riksprogram
hittillsvarande
skulle strida mot statsmakternas
ansvar, vilket uppenbart
beslut.
radiopolitiska
Saknas en bestämmelse

7.12
7.12.1

Reklamfrågan
Inledning

för försöksverkriktlinjerna
Enligt de av regering och riksdag fastställda
4.6.4.1 och 4.6.4.3, är
samheten med närradio, som redovisats i avsnitten
Närradiokommittén
reklam förbjudna.
i princip alla former av kommersiell
anser att ett sådant förbud

bör gälla även för en reguljär närradioverksamhet.
sin verksamhet
får finansiera
sammanslutning

Detta innebär att ingen
genom att sända annonsinslag
förbud
ett sådant schematiskt

Det finns
mot betalning.
kan komma att kringgås.

dock

risk för att

En närmare

pre-

år därför nödvändig.
cisering av reklamförbudet
måste också innebära att det inte är
mot reklamfinansiering
Förbudet
att sända närradio
tillåtet att låta någon som inte själv kan erhålla tillstånd
- t. ex. ett företag - producera eller bekosta produktionen
av enskilda proVidare bör
detta (s. k. sponsring).
omnämna
gram och att i programmet
vara förbjudet för en sändande samförsöksverksamheten
Konsumentverksamhet.
att göra reklam för egen kommersiell
vara tillåten.
skall däremot
upplysning
riktar sig naturligt
reklamförbud
Närradions
nog i första hand mot avsom syftar till marknadsmeddelanden
reklam, dvs.
sättningsfrämjande

det liksom

under

manslutning

av åsikter
Marknadsföring
foring av varor, tjänster eller andra nyttigheter.
av
tillåten
utan
däremot
är
reklam
k.
ideell
s.
begränsning
och idéer
är att ett budskap kan vara
En komplikation
ens något krav på opartiskhet.
“blandat“,

dvs.

innehålla

såväl

kommersiella

som

rent

opinionsbildande

och förslag
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moment. I den mån ett yttrande är opinionsbildande
och icke-kommersiellt
kan det nämligen - även om det görs av en näringsidkare
i näringsverk- i
samhet
princip inte omfattas av reklamförbudet,
som ju är att uppfatta
som en inskränkning
i den grundlagsreglerade
och endast
yttrandefriheten
kan avse kommersiella

yttranden
(jfr 2 kap. 12 och 13 §§ regeringsformen,
om ändring i regeringsformen
s. 109 och Holmberg-Stjernmed tillhörande
quist, Grundlagarna
1980 s. 127). Normalt
författningar
torde det dock inte vara någon svårighet att avgöra om det
egentliga syftet
prop. 1975/76:209

bakom

ett budskap är kommersiellt.
fall kan det emellertid
vara

I vissa
reklam

och

information

konsumentupplysning,
och renodlad reklam.

mentupplysning
medan å andra

svårt

att dra en klar gräns mellan
att skilja mellan objektiv
faktaÅ ena sidan kan en foregiven
konsudvs.

i själva verket vara kamoullerad
sidan reklam dels kan förmedla

reklam (smygreklam“),
både säljarargument
och
Den
säljarargumentering.

objektiva
fakta, dels inte alltid består av uttalad
s. k. påminnelsereklamen
kan t. ex. begränsas till att endast genom angivande av en viss produkts namn fortlöpande
om
påminna konsumenterna
att produkten
finns på marknaden.
Till detta kommer att ett kommersiellt
budskap kan presenteras med identiskt
lika innehåll
vare sig det sprids
genom

reklam

4.6.4.5).

eller publiceras såsom konsumentupplysning
(se ovan avsnitt
finnas anledning
av vara särskilt uppmärksam
på dessa
i närradioverksamheten.

Det torde

förhållanden

Erfarenheterna

från

den hittills

försöksverksamheten
med
genomförda
i 7 § lagen om försöksverksamhet
med närradio (LFN) har fungerat och respekterats på ett i huvudsak
tillfredsställande
sätt. Endast ett fåtal fall av ifrågasatta brott mot föreskrifterna
har kommit
närradio

visar att föreskrifterna

till närradiokommitténs

kännedom
och föranlett dess prövning.
Det är visserligen svårt att med ledning av detta bilda sig någon säker föreställning
om hur motsvarande
förhållanden
kommer
att gestalta sig i en reguljär,
rikstäckande
närradioverksamhet.
Kommittén
vill emellertid
förorda att reklambestämmelserna
i en permanent
utformas
efter i stort sett
närradiolag
samma

i LFN. Förutom
linjer som föreskrifterna
vissa redaktionella
ändi
bör
dock
även vissa ändringar av saklig innebörd
ringar
förtydligande
syfte
det speciella s. k. sponsringsförbudets
göras beträffande
lydelse.
Det finns anledning att i det följande något närmare beröra de olika förbudsbestämmelserna
var för sig. Dessförinnan
bör dock påpekas att bestämmelserna
är av en sådan natur att prövningsmyndighetens
granskning
och bedömning
av ifrågasatta brott mot dem kommer att få avgörande bei framtiden.
tydelse för deras tolkning och tillämpning
Viss vägledning
torde
man kunna erhålla från radionämndens
praxis. Kravet på opartiskhet
gäller
visserligen

inte

för närradion.

Radionämndens
tidigare omnämnda
”gyn4.6.4.2) har ändå gemensamma
drag med den
kan bli aktuell för närradions
del. Nämndens
avgöranden
rörande opartiskhetskravet
har därför visst intresse även för närradioområdet.
nandeprövning”
som
prövning

(se i avsnitt

Det åligger numera radionämnden
av större vikt eller av principiell
en skrift med titeln Radionämnden

att årligen

avge en redogörelse

för beslut

betydelse. Redogörelsen
utges i form av
anser . .
För närradiosändande
sam-

kan det även vara värdefullt
att ta del av de regler om s. k.
manslutningar
redaktionell
reklam som finns i “Spelregler för press, radio och TV”, utgivna
av Pressens samarbetsnämnd.

Kommitténs
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överväganden

vill fasta särskild vikt vid att man inom närradioföreningen
skall kunna undvikas,
hur avsteg från reklamförbudet
diskuterar
ort
på varje
skall kunna upprätthållas
så att en gemensam syn på hur förbudet effektivt
bör riskerna for överträförankras bland sammanslutningarna.
Härigenom
Kommittén

delser

7.12.2

Förbud

att sända

mot

minska.

kunna

av reklamförbudet

mot

reklam

kommersiell

vederlag

i Sveriges
och programföretagen
dvs.
annonsering,
gäller all sorts kommersiell
som bedrivs av näringsidkare.
verksamhet
inte bara reklam för ekonomisk
av förbudet
skall kunna fällas för överträdelse
För att en sammanslutning
Med
har
att vederlag
vederlag avses
krävs att det har konstaterats
utgått.
regel är gemensam
Förbudet
Radio-koncernen,

Denna

för närradion

motersättning såväl som annan ekonomisk
för
vara
kan
prövningsmyndigbegränsade
synas
Möjligheterna
prestation.
föreheten att utreda hur det förhåller sig i sådana fall som aktualiserar
alla former

likvid

av betalning,

har aldrig kunnat konstatera någon vederlagstransområde. Bevissvårigherundradioverksamhetens

Radionämnden

skriften.

på den allmänna
torde - även om

aktion

i
under försöksverksamheten
närradiokommittén
- vara stora även för närradions del. Detta
föreskriften
två fall har tillämpat
eller felaktig. Närradiokommittén
innebär dock inte att regeln är omotiverad
i en reguljär närradioverksamhet.
anser att den är nödvändig

terna

Under

försöksverksamheten

ligheter att utforma
skall ha förekommit,

torde
behandla

i närradioprogram

har frågan rests om det finns alternativa
möjOm man slopade kravet på att vederlag
att
bl. a. bli att möjligheterna
konsekvenserna

bestämmelsen.

skulle

eller ens nämna

reduceras.

kulturella

Omnämnandet

företeelser

och eve-

i radio av t. ex. en aktuell

nemang kraftigt
reklam.
eller teaterpjäs kan i sig utgöra kommersiell
bok, filmforeställning
man
reklamförbudet
det
om
Än mera genomgripande
skärpte
följder finge
En sådan ändring skulle
stryka ordet ”kommersiell”.
genom att dessutom
i princip medföra att även den ideella reklamen inklusive all opinionsbildning
- förhindrades.
En bestämmelse som skulle få sådana
politisk, religiös osv.
helt oförenlig med idéerna
effekter är enligt närradiokommitténs
uppfattning
i 2 kap.
Den skulle dessutom strida mot bestämmelserna
bakom närradion.
(jfr. ovan i avsnitt 7.12.l).
mellan närradion och de allmänna

l2§ regeringsformen
En viktig skillnad

för bedömningen
inte finns for närradion.

som får konsekvenser

på opartiskhet
pelvis riks- eller lokalradions

programföretagen,
är att något krav
av reklamfrågan,
Man har alltså inte, som för exem-

del, anledning att enbart pröva om ett program
gynnat t. ex. en speciell
partiskt och otillbörligt
programinslag
innebär att man kan bortse
fabrikant eller vara. Radiolagens opartiskhetsregel
varit

eller
från

om

har utgått

vederlag

annan

utgångspunkt.

7.12.3

Förbud

mot

och i stället

att sända

reklam

för

bedöma

reklamfrågorna

egen kommersiell

verksamhet

saknar motsvarighet
som gäller ”egenreklam“,
Radio.
inom
Sveriges
programföretagen
får i sina program givetvis
En närradiosändande
sammanslutning

Denna
talen

bestämmelse,

från en

i av-

for

infor-

och förslag
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mera om vanliga sammanträden,
kurser och konferenser,
m. m.
rådgivning
bedriver
även viss ekonomisk
Många ideella organisationer
verksamhet
av tidningar,
böcker m. m. och anordnande
genom utgivning
av olika slags
med ekonomiska
arrangemang
inslag. Det bör vara tillåtet att lämna information
om detta under förutsättning
att det sker på i huvudsak
samma
sätt som sammanslutningen
skulle ha gjort i en egen ntedlemstidskrift.
Publikationerna
och arrangemangen
bör alltså vara avsedda i huvudsak
för
de egna medlemmarna
och inte kommersiellt
inriktade.

7.12.4

Förbud

mor sponsring

Såsom tidigare har nämnts, kan det grundläggande
förbudet mot att sända
reklam mot vederlag inte anses tillräckligt,
om man önskar Förhindra att
utomstående
kommersiella
intressen skall kunna vinna insteg och få ini närradioverksamheten.
Det krävs därför en kompletterande
flytande
bestäntmelse
.

med

försök att kringgå huvudregeln.
syfte bl. a. att motverka
in sådana fall, där det visserligen
visar sig vara mer eller
mindre omöjligt
att fastställa att direkt reklam mot ersättning
förekommer,
men där man med hänsyn till omständigheterna
ändå har anledning
att
För

att täcka

befara obehörig kommersiell
påverkan
eller tyst
reklam för någon finansiär

utifrån - kanske i form av indirekt
- behövs ett förbud mot s. k.
spons-

ring.
Det engelska ordet sponsor“
finansiär”
och har
betyder bl. a. “garant,
kommit att användas speciellt om ett företag eller en person som står bakom
och bekostar radio- och TV-program
med reklam - alternativt
för att få
reklam.

Om sponsring

i närradioverksamhet

skulle

vara förenad

med sänd-

vore givetvis
ning av uppenbara reklaminslag
redan förbudet
mot kommersiell reklam mot vederlag tillämpligt.
Ett typiskt exempel på sponsring,
som inte faller under det förbudet,
är dock om någon, som inte själv kan
få tillstånd
att sända närradio,
eller bekostar produktionen
av
producerar
enskilda program eller programinslag
och detta antingen omnämns
i programmet, men på ett sådant sätt att det inte kan anses utgöra uttalad reklam,
eller också även utan särskilt omnämnande
är känt för lyssnarna.
Även
i sådana fall kan sponsorn utnyttja
sin medverkan
för egna kommersiella
sker kan för övrigt gränsen för s. k. påminnelsyften. Då omnämnande
sereklam

att en sammanslutning
tangeras. Redan i det förhållandet
med
sett ringa ekonomiska
resurser erbjuds bidrag för att kunna sända
visst program eller vissa slag av program ligger en risk för beroende,
otillbörlig
relativt

påverkan

av kommersiella

intressen

och stimulans

till

reklam.

Såväl i de allmänna

avtal med staten som i 7§ LFN
programföretagens
finns föreskrifter
med förbud mot sponsring (se ovan avsnitt 4.6.4.2 och
4.6.4.3). Det förbud som gäller för t. ex. Sveriges Riksradio
avser
(RRAB)
dock

endast

fall då annan än RRAB eller annat bolag i Sveriges Radiotill den som upplåter rätt åt RRAB att sända
utger ersättning
visst program eller programinslag.
Motsvarande
bestämmelse
for försöksverksamheten
med närradio är generellare och mera vittgående
formulerad
koncernen

och synes ta sikte på alla former av finansiering
som möjliggör
sändning
av visst program eller vissa slag av program. Förutom betalning för
upplåtelse
av sändningsrätt
torde den sålunda gälla såväl kostnader för t. ex. lokalhyra
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Kommitténs

och teknisk

utrustning
rekvisita

medverkande,
i sändningen

som

rent

osv.

Att

dvs. for
kostnader,
“innehållsmässiga”
hans produkt)
omnämns

sponsorn (eller
för bestämmelsens

är inget villkor
tillämplighet.
för en reguljär närradioverksamhet
bör av ovan anförda
ett förbud mot sponsring med i allt väsentligt
samma innebörd
Även

svarande

bestämmelse

överväganden

i LFN.

Det bör dock

erhålla

en något

skäl finnas
som motannorlunda

utformning.
Det bör enligt kommitténs
mening i lagtexten markeras att förbudet inte
riktar sig mot ekonomiska
i den närradiosändande
bidrag från medlemmarna
kollekt osv.). Detta skulle i och för
sammanslutningen
(gåvor, insamlingar,
ske genom att förbudet angavs gälla medel etc. som ”av annan”
Med “annan”
skulle då avses
sammanslutningens
förfogande.

sig kunna
ställts till

annan än sammanslutningen
eller dess medlemmar.
Kommittén
finner dock
inte heller anledning
att förbjuda all finansiering
från utanförstâende.
Det
kan nämligen tänkas att personer, som inte är medlemmar
i en sammanutan kommersiella
slutning,
av program - t. ex. religiösa
ningen
Vad

ämnar
man

sända.
vill

avsikter

vill

lämna

eller miljövårdsinriktade
Sådan ideell”
finansiering
med

uppnå
ett förbud

ovan,
framgått
dvs. sådan bidragsgivning
der eller syften. Kommittén

den

diskuterade

bidrag till särskilda slag
- som sammanslutbör vara

tillåten.

bestämmelsen

är, som har
i dess egentliga
som gäller sponsring
mening,
som kan befaras ha kommersiella
bevekelsegrun-

anser detta lämpligen
kunna ske genom att
uttryckligen
begränsas till att avse medel eller annan egendom
som av “en näringsidkare”
har ställts till sammanslutningens
förfogande.
förbudet

Termen

bör i likhet med vad som gäller exempelvis
“näringsidkare”
enligt
varumärkeslagen
(prop. 1960:167 s. 39 och 48) och marknadsföringslagen
(jfr prop. 1970:57 s. 90) fattas i vidsträckt
mening och avse var och en
som yrkesmässigt
driver verksamhet
av ekonomisk
art, både fysiska och
Detta innebär bl. a. att bestämmelsen
är tillämplig
på
och
av
ex.
olika
företagare
företag
slag (t.
aktiebolag,
handelsbolag
och ekonomiska
Den gäller även statliga och kommunala
föreningar).
organ
som idkar näring. Det saknar betydelse för regelns tillämpning
om annan
- t. ex. anställd - handlar
på näringsidkares
vägnar eller om en intresseför näringsidkare
svarar för sponsringen.
organisation

juridiska
enskilda

personer.

Om bestämmelsen

formuleras
på det nu föreslagna sättet, torde förbudet
en tillräcklig
och lämplig omfattning. Det bör vidare avse endast
det fallet då en sponsor handlar just i sin egenskap av näringsidkare.
En
som är medlem
i en sammanslutning
i likhet
bör givetvis
näringsidkare

erhålla

med

andra

medlemmar

sändningsverksamhet
medlem.
Ansvaret

kunna

bidra

med

under

medel
att

förutsättning
för mottagande
av medel

han
eller

till

sammanslutningens
gör det enbart såsom
annan egendom
ligger

givetvis
på vederbörande
sammanslutning.
Liksom
motsvarande
förbudsbestämmelse

i 7§ LFN bör den här foresom syftar till att
begränsas till att gälla sådan finansiering
möjliggöra
sändning av visst program eller vissa slag av program. Riskerna
för påtryckningar
i kommersiellt
syfte är i sådana fall uppenbara. Däremot

slagna

regeln

bör det enligt kommitténs
som lämnas utan koppling

åsikt

Ekonomiskt

villkor

stöd som utan

till

inte
visst

uppställas
något förbud mot bidrag
program eller vissa slag av program.
allmänna
ges till en sammanslutnings
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bör accepteras av det skälet att man eljest gör det omöjprogramverksamhet
att verka i etern under
ligt för små, ekonomiskt
svaga sammanslutningar
som är någorlunda jämförbara
med dem som gäller för sådana
förutsättningar
som är ekonomiskt
bättre ställda.
sammanslutningar
Den ifrågavarande bestämmelsen
bör enligt kommitténs
samuppfattning
formuleras
av visst program eller vissa
manfattningsvis
så, att sändning
slag av program inte till någon del får bekostas med medel eller annan
som av en näringsidkare
utan vederlag har ställts till sammanför att möjliggöra
sådan sändning.
Som exempel
slutningens
förfogande
företeelser
som
kan
falla
under
förbudet
och
som
har
under
aktualiserats
på
egendom

ningens

kan nämnas att ett grammofonbolag
skänker en sameller kassettinspelningar
för användande
i sammansluteller att ett företag tillhandahåller
en sammannärradioprogram

slutning

gåvor,

försöksverksamheten
skiv-

manslutning

gratisresor

eller andra förmåner

för att utlottas

i radiosända

som erbjuds en sammanpristävlingar.
Färdiga program eller programinslag
från näringsidkare
är det givetvis
att sända. Stor återslutning
förbjudet
hållsamhet
måste iakttas i fråga om sändningar
från andra lokaler än en
till kommersiella
sammanslutnings
egen studio i de fall då anknytningen
är tydlig (t. ex. restauranger,
diskotek och andra nöjeslokaler).
sammanhang
Det bör i detta sammanhang
även påpekas att anställda i sammanslutningar
kan ådra sig ansvar för mutbrott
om de accepterar erbjudanden
om gåvor,
gratisresor eller andra
heten i närradio.

7.13

förmåner,

som har samband

Efterhandsgranskning

m.

med programverksam-

m.

eller annat
gäller förbudet i 8 § radiolagen för myndighet
eller
att
att
radioprogram
förbjuda sändning
organ
förhandsgranska
på grund av dess innehåll. Såsom ovan har anförts, har närradiokommittén
att för närradions
del uppställa
funnit det motiverat
inte för närvarande
Även

för närradio

allmänt

av felaktiga
av saklighet,
om iakttagande
beriktigande
några bestämmelser
etiska regler med sådant ineller rätt till genmäle. Eventuella
sakuppgifter
nehåll får införas i annan ordning. Pricipen bör vara att en sammanslutning,
som har fått tillstånd
utforma
tidskrift.

programmet
Något krav

att sända program i närradio, ges samma frihet att
av en egen
som den skulle ha haft vid utgivandet
skall därför inte heller finnas.
på opartiskhet

I ett väsentligt avseende skiljer sig dock närradions villkor från dem som
reklam inte skall få fönämligen det att kommersiell
gäller för tidskrifter,
i programverksamheten.
del skall vara särskilt
övervägande
rekomma

att kunna

kontrollera
av dem

överträdelser
granskning.

Vidare

producerat
att dessa programregler
krävs en särskild procedurordning

att en central
förutsättning
två alternativ
torde i huvudsak

Under

ståndsgivningen
valet av den myndighet

till
att programutbudet
För
för sändningsområdet.
följs och beivra eventuella

föreslås

med

efterhands-

inrättas för tillmyndighet
vara aktuella när det gäller

å
som skall ansvara för granskningen,
nämligen
och å den andra radionämnden.
tillståndsmyndigheten
från granskningsRadionämnden
har mångårig och allsidig erfarenhet

den

ena sidan
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på det allmänna

verksamhet
ide allmänna
avseenden

om reklam

Bestämmelserna

rundradioområdet.

överväganden

avtal med staten skiljer sig dock i väsentliga
programföretagens
För närradion
från dem som föreslås gälla för närradion.
gäller

för egen kommersiell
Sveriges Radios programföretag.
endast i begränsad utsträckning

ett förbud

tidigare utslag.
När det har konstaterats

för
som saknar motsvarighet
verksamhet
kan därför
Frågor om reklamöverträdelser
bedömas med ledning av radionämndens

att en reklamöverträdelse

skall ställ-

förekommit,

som
ning även tas till vilken åtgärd detta föranleder.
är
av
då kan komma
återkallande
Enligt närsändningstillståndet.
ifråga
att
ett sådant
komma
bör
det
inte
radiokommitténs
rimligen
ifråga
mening
än den som lämnat tillståndet,
beslut fattas av någon annan myndighet
En av de åtgärder

att dela uppDet skulle vara opraktiskt
säga närradiomyndigheten.
skulle
bedöma om
som
att
mellan
radionämnden,
giften
granska program
som skulle avgöra
har förekommit,
och närradiomyndigheten
överträdelse
Till detta kommer,
skulle föranleda.
vilken påföljd en sådan överträdelse
det vill

utan
att avse reklamfrågor
respekteras, dvs. en regel
område.
rundradions

av närradio inte bara kommer
att granskningen
bl. a. även om det föreslagna s. k. riksförbudet

saknar motsvarighet
på den allmänna
de mest vägande
Mot bakgrund av det anförda finner närradiokommittén
bör anförtros
av
att
skälen tala för
närradioprogram
efterhandsgranskningen
som

och ifrågasätta
bör ske kontinuerligt
Granskningen
såväl efter anmälan från alltas upp till behandling
För handläggningen
mänheten som på närradiomyndighetens
eget initiativ.
delar kunna gälla en likartad ordning
av granskningsärenden
bör i tillämpliga
åt närradiomyndigheten.
skall
lagöverträdelser

som den som radionämnden

enligt
har att följa. De sammanslutningar,
att skyndsamt
tillställa
skyldighet

sin instruktion

(i förordningen

denna anser sig behöva för sin granskningsverksamhet.
avgör ett ärende, bör den berörda sammanslutningen
avge yttrande.
Brott mot närradiolagens

1978:482)

bör ha
närradioprogram,
det material som
närradiomyndigheten
som sänder

reklambestämmelser

Innan

myndigheten
att
beredas tillfälle

eller ”riksförbud”

bör kun-

av sändningsrätten
på viss eller obevarning
om en
även
få
att
sända
närradio
bör
tid.
Ett
tillstånd
återkallas,
gränsad
mot
i näri
tillstånd
har
fått
sådant
som
övrigt
bryter
sammanslutning
eller återkallande

na medföra

eller villkor. Detsamma gäller om program
radiolagen intagna bestämmelser
inte
sänds trots att behörig programutgivare
enligt närradioansvarighetslagen
finns eller trots att anmälan om vem som är utsedd till programutgivare
inte har gjorts på föreskrivet
sätt, eller om den i 4 § närradioansvarighetslagen
inte fullgörs.
föreskrivna
uppgiftsplikten
bör
att sända närradio återkallas,
Över beslut som innebär att tillstånd
vars tillstånd berörs, få anföra besvär hos regeringen.
den sammanslutning,
bör utformas på liknande sätt som i de lagar
straffbestämmelser
Erforderliga
som

gällt

under

försöksverksamheten.

vid beslutet om försöksverksamheten
Riksdagen
utlåtande 1977/ 78:24) att en eventuell
1978 (kulturutskottets
av närradions
program särskilt skulle övervägas.
granskning
uttalade

med

närradio

radionämndsNärradiokom-

denna fråga och därvid särskilt tagit hänsyn till
har övervägt
av allmänheten
kan komma
skottets uttalande “att närradiosändningar
mittén

utatt

och förslag
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som helst.
vill
Kommittén
uppfattas som vilka radio- och TV-sändningar
i anledning
av detta uttalande
framhålla
att dessa farhågor inte fått stöd
av erfarenheter
från försöksverksamheten.
Som framgår av kommitténs
förslag om sändningsrätten
av föreningssändningar.att skilja

närradions

är det önskvärt

att närradion

behåller

sin karaktär

Om så sker bör det inte heller framöver

program

från Sveriges

vara svårare

än det varit

Radios

under

for-

söksverksamheten.
Radionämnden
en praxis

bidrar

i etiska frågor till att formulera
för de närradiosändande
sammediemiljön
Kommittén
och närutgår från att sammanslutningarna
har intresse av att följa vissa av radionämndens
utslag.

som även

manslutningarna.

med

sina utslag

påverkar

radiomyndigheten
Ett kontinuerligt
mellan radionämnden
och närradiomyninformationsbyte
oavsett om pressens samarbetsnämnds
etiska
digheten är därför önskvärt,
även for närradion
eller om närradion
kommer
regler förblir vägledande
att

utarbeta

7.14

egna etiska

regler.

Referensbandningsplikten

Enligt 7 § lagen (1978:480) om ansvarighet i försöksverksamhet
skall en sändande sammanslutning
tillse att bandupptagning
radioprogram
månader.

som sänds. Detta

s. k. referensband

med närradio
sker av varje
i minst sex

skall bevaras

ansetts vara en kostsam
har av en del föreningar
Referensbandningen
Komutanför
den
direkta
och tidsödande
programverksamheten.
uppgift,
om vad lagens krav innebär. Man
mittékansliet
har fått många förfrågningar
inte uppfattat att inspelningsplikten
som fungerat
som utfyllnad
Programavsnitt
har ibland

alltid

gäller hela sändningen.

program,
kring förinspelade
har vid enstaka tillfällen
inte referensbandats.

på- och avannonser och musik
om ett förhandsinspelat
Man har felaktigt trott att det skulle vara tillräckligt
gjordes. Det har
sparades utan att särskild referensbandning
originalband
att sammanslutningar
förekommit
redigerat i originalbanden
undantagsvis
med följd att det inte längre finns något referensband
inför en återutsändning
från

den första sändningen.
har dock på det hela taget
Referensbandningsplikten
med närradio. Kommittén
ställande i försöksverksamheten
att alla program referensbandas
och hålls tillgängliga
verksamheten.
också i den permanenta

fungerat tillfredsföreslår att regeln
i sex månader består

och enskild som angripits
Enligt den ovan nämnda § harjustitiekanslern
i radioprogram
rätt att ta del av program som sänts.
med
Kommittén
har enligt 8§ lagen (1978:479) om försöksverksamhet
närradio rätt att återkalla sändningstillstånd
när sammanslutning
brutit mot
bestämmelserna
För att kunna
modat
mittén
fordra

i denna
bedöma

lag.
om reklamförbudet

överträtts

Kommittén

föreslår

därför

att en sådan

rätt

inskrivs

an-

har kommittén

att inkomma
med kopior av programband.
sammanslutningar
finner det otillfredsställande
att en rätt för tillståndsgivaren
i lag.
referensband
inte är inskriven

Komatt in-

i närradiolagen.
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Leveranser

till

Arkivet

för

Ljud

och

Bild

överväganden

(ALB)

av skrifter och ljud- och bildEnligt ll § lagen (1978:487) om pliktexemplar
skall programföretagen
i Sveriges Radio-koncernen
till Arkivet
upptagningar
för Ljud och Bild (ALB) lämna ett pliktexemplar
av upptagning av ljudradiooch TV-program
som de har sänt. Pliktexemplaret
skall utgöras av den
som det åligger företagen att göra och skall lämnas inom
referensupptagning
en månad efter den sexmånadersperiod
under vilken företagen har skyldighet
att bevara referensbandet.
Materialet
är endast tillgängligt
för forskningsändamål.

Dessutom

har ALB till uppgift att köpa annat ljud- och bildmaterial
för forskningen.
Närradions
program har under
av ALB bedömts vara av sådant intresse att man försökt

som kan vara av intresse
forsöksperioden
förvärva inspelningar

från de sändande sammanslutningarna.
Det har emelvisat sig att många föreningar
inte kunnat uppfylla ALB:s önskemål.
En bidragande
orsak härtill har varit att ALB på grund av lagen om ani försöksverksamheten
inte kunnat få referensband
förrän efter
svarighet
lertid

sex månader.
banden

hunnit

När

sedan begäran från ALB aktualiserats
återanvändas.
Vidare har den obetydliga

sammanslutningarna
att sälja band till

i några

fall gjort

att föreningarna

har i många

fall

till
ersättningen
varit ointresserade

ALB.

ALB har under försöksverksamheten
förklarat
att förhandla
sig villigt
med sammanslutningarna
om lämpliga samarbetsformer
för att man skall
få tillgång till närradioprogrammen
samt om kostnadsfördelningen
vid ett
sådant

samarbete.

Det har under försöksverksamheten

framkommit

att referensbandningen
sammanslutningar
det som använts i Malmö.
sätt, liknande

önskemål

från sändande

skulle

ske på ett mer rationellt
Där svarar televerket
för all re-

av program som sänds från televerkets studio. Somliga samanser att televerket
som förestår sändarna också på andra
manslutningar
orter skulle kunna sköta referensbandningen
och förvaringen
av dessa band.
På de mindre orterna har som tidigare framhållits
samarbetet mellan de

ferensbandning

sändande

varit mer utvecklat
än på större orter. Försammanslutningarna
eningarna på de små orterna samarbetar ofta om en studio, där man också
har gemensam
Detta kan vara en av orsakerna till att
referensbandspelare.
det varit lättare för ALB att erhålla referensband från dessa orter. Ett sådant
medför
att kostnaderna
för referensbandningen
blir jämsamutnyttjande
förelsevis låga. Mycket talar för att också föreningar
som inte samutnyttjar
och sändningsstudio
ändå genom avtal bör samordna referensinspelningsHär
bandsinspelningen.
in i bilden.

kommer

emellertid

också

vissa

upphovsrättsliga

aspekter

Bestämmelserna
om referensupptagningar
finns i 22 § upphovsrättslagen.
Där sägs att om radio- eller televisionsföretag
har rätt att i utsändning
återge
för att säkerställa framtida
om innehållet
i
verk, får företaget,
bevisning
program, uppta verket på anordning
genom vilken det kan återges. Vidare
får bevaras i Arkivet
för Ljud och Bild, om den
sägs att sådan upptagning
har ett

dokumentariskt

värde.

får sägas vara ett slags s. k. efemära upptagningar
Referensupptagningarna
s. 95) i den mening
som sägs i
(se avsnitt 4.4.2.2 och prop. 1977/78:97
artikeln
11 bis i Bernkonventionen.
Där anges bl. a. att sådana upptagningar

och förslag
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Detta återskall göras av radioföretaget
självt med dess egna hjälpmedel.
- och inte
någon annan
speglas i den svenska lagtexten så att “företaget”
- får
göra sådana upptagningar.
som nu har sagts kan man inte i författningstexten
Mot den bakgrund
som är att anse som
ge någon annan än den sändande sammanslutning
rätt att verkställa referensupptagningi detta sammanhang
”radioföretaget”
är en annan
ordnar upptagningsverksamheten
ar. Hur man sedan praktiskt
ske
i
skall
Även
om
denna
på företagets egen utrustning
princip
fråga.
finnas. Det väarrangemang
praktiska
är att den
som
synpunkt
radiorättslig
upphovsrättslig
för
ansvaret
har
det
upptagningsjuridiska
sammanslutningen

ett visst

torde

sentliga
sändande

från

för olika

utrymme

såväl

verksamheten.
bör det övervägas
med närradio permanentas
att begära in band på samma sätt som från
få möjlighet
levereras i så fall till
Referensbanden
och lokalradiostationerna.

Då försöksverksamheten
om

ALB

riksradion

skall

sex månader efter att sändning ägt rum och sändande sammanslutersättas
ningar skulle liksom f. n. är fallet med Sveriges Radios programbolag
är att
Ett
annat
alternativ
för
banden.
av ALB med återanskaffningsvärdet
av
sammanutval
sändande
att
ett
ALB får möjlighet
representativt
göra
ALB

skulle
I detta alternativ
som skall leverera sina referensband.
slutningar
Även i detta fall skulle leALB alltså ha någon form av rekvisitionsrätt.
och banveranserna ske utan kostnad för de sändande sammanslutningarna
är att ALB liksom f. n. genom överensden ersättas. Ett tredje alternativ
kommelser

med

vissa sändande

sammanslutningar

får upptagningar

från

vissa

närradiosändningar.
behöver
Inspelningarna

efter

vara referensuppfall inte nödvändigtvis
sig att de sändande sammanslutningarna
som skulle kunna skickas till ALB omedelbart

i detta

kan också tänka

Man
tagningar.
gör en parallell

inspelning

sändning.

när det gäller närradion
av en eventuell leveransskyldighet
mot bakgrund av de resurser som står till ALB:s förfogande
En eventuell
och förvaring.
för katalogisering
leveransplikt/rekvisitionsrätt
och tekniskt betungande
bör utformas så att den blir så litet administrativt
mellan
som möjligt.
för de sändande sammanslutningarna
Förhandlingar
Omfattningen
måste bedömas

ALB

och närradiosammanslutningarna
även om det blir fråga om

formerna

Kommittén
i samband
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samarbets-

anser att frågan
en översyn av pliktexemplarslagen.

Fortsatt

viktiga

förutsättningar
andra har varit
lingen
talade

ske om

med

bevakning

Närradiokommittén
cipiellt

får förutsättas

leveransplikt/rekvisitionsrätt.
till ALB bör aktualiseras
om leveransplikt

av

upphovsrätten

de upphovsrättsliga
frågorna från två prinDen ena har varit en önskan att skapa goda
Den
av försöksverksamheten.
utvärdering

har behandlat

utgångspunkter.
för en realistisk
insikten

på kulturområdet.
syfte att skydda

om statsmakternas

övergripande

ansvar för utveck-

med dess utDet upphovsrättsliga
regelsystemet
och däroch
verk
prestationer
rättighetshavarnas

Kommitténs
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överväganden

på
igenom främja det andliga skapandet är en viktig del av rättsreglerna
att
inte ansetts rimligt
detta område. Det har från denna utgångspunkt
utan att ge
med närradio
försöksverksamhet
en omfattande
genomföra
och stöd från det allmännas sida. Det är mot denna bakgrund
vägledning
för
har lett diskussionerna
som närradiokommittên
kring ett modellavtal
och har ombesörjt

musikutnyttjandet
i upphovsrättsliga

en omfattande

upplysningsverksamhet

de sändande

sammanslutningarna.
frågor gentemot
som sålunda har varit vägledande for närradiokommitténs
De synpunkter
närområdet bör gälla även för framtida
arbete på det upphovsrättsliga
visar att det finns ett avsevärt behov av
Erfarenheterna
radioverksamhet.
i upphovsrättsliga
och upplysningar
frågor för de sändande samav de upphovsrättsliga
Huvuddelen
frågorna i samband
manslutningarna.
bör lösas genom avtal mellan de berörda parmed närradioverksamheten
behövs dock
och rådgivningsverksamhet
terna. En kontinuerlig
bevakning
råd, hjälp

närradio

även i en framtida

för att få den erforderliga

stadgan

när det gäller

av olika praktiska
frågor.
upphovsrättsliga
lösningen
bör prövas.
Behovet av upphovsrättslig
på närradioområdet
lagstiftning
medföra
kan
nya överEn ändrad struktur
exempelvis
på sändningarna
samsändande
till
förmån
för
avtalslicensbestämmelsen
vad
gäller
väganden
vid närradiosändningMissbruk av inspelningsmöjligheterna
manslutningar.
i fråga om de efemära inspelningarna
ar kan medföra nya överväganden
och

referensupptagningarna.
talar skäl för att man från statsmakternas
Sammanfattningsvis
aktivt bevakar de upphovsrättsliga
en fortsatt närradioverksamhet

7.17

och

Sändare

7.17.l

sida vid
frågorna.

avgifter
för framtida,

Diskussionsunderlag

I kapitel 6 har behandlats
i den form den haft under

alternativa

de frekvensmässiga
forsöksverksamheten.

sändarmodeller

for närradion
möjligheterna
anser
Närradiokommittén

Främst
för de närmaste årens successiva utbyggnad.
tillfyllest
andra
former
kan
dock
i
bruk
tas
i samband med att de nya frekvensbanden
från
teknisk
därför
Kommittén
redovisar
visa sig möjliga.
synpunkt
några

denna

form

tänkbara

modeller

alternativa

för en diskussion

Alt.

1. Sändare

Detta alternativ

om

med

den

för närradion,
lokala

vilka

kan tjäna

medieutvecklingen

som underlag

på längre

sikt.

låg effekt

överensstämmer

med det sätt på vilket

försöksverksamheten

bedrivs

idag.
Sändarna har i detta alternativ

inte alltid
önskas,
kommer

10 W ERP) och kan
låg effekt (maximalt
som
gynnsamt med avseende på det täckningsområde
Man måste därför räkna med att vissa mottagningsproblem
uppäven om täckningsområdet
begränsas till 4-5
defrnitionsmässigt
lokaliseras

tas emot på
ofta med god kvalitet
km. Å andra sidan kan sändningarna
I ett
etc. är gynnsamma.
betydligt
längre avstånd när terrängförhållanden
överräcktagits i bruk kommer emellertid
läge när många närradiosändare

och förslag

167

168

Kommitténs

och förslag

överväganden

vidderna
mellan

SOU 1981:13

att reduceras

i stor utsträckning

av ömsesidiga

på grund

störningar

sändarna.

än 4-5 km.
Föreningarna
synes ofta eftersträva större täckningsområden
Om man vill bevara möjligheten
att bygga ut ett stort antal sändare måste
man därför i reglerna för verksamheten
föreskriva en högsta tillåten effekt.
Totalt skulle mellan 5 och 10 % av landets yta kunna täckas med sändare
av ifrågavarande
kan forslag. Detta innebär att ca 70 96 av befolkningen
väntas kunna ta emot närradiosändningar
med god hörbarhet.
En möjlighet
att öka den geografiska spridningen
av sändningarna
kan
vara att man t. ex. inom en kommun
eller annat lämpligt
område delar
samma

frekvens

Det innebär t. ex.
på flera sändare med olika placering.
A i en kommun
har sändningstillstånd
två kvällar per vecka,
B två andra kvällar etc.

att tätorten
tätort

Alt.

2. Sändare

med

kommuntäckning

Från föreningshåll
har vid flera tillfällen
framförts
munen skulle täckas av närradiosändaren.
Om detta önskemål
resurserna

i 100-104

skall kunna
MHz

önskemålet

realiseras måste huvuddelen

tilldelas

alternativ

blir höga, ca 125 milj.
kostnaderna
högre för
kommuner.

sett blir

stora kommuner,
mindre
för små
ytmässigt
Kommittén
bedömer det emellertid
som rimligt
i första

hand

skall

av frekvens-

närradion.

för ett sådant
Investeringskostnaderna
kr för alla landets kommuner.
Generellt

koncernen

att hela kom-

få tillgång

till

att utgå

sändningsutrymme

från

att SR-

i 100-104

MHz.

Alt.

3. Loka/radio

och närradio

i FM4-nätet

Om det fjärde FM-nätet
till kommunvisa
ges en struktur som ger möjlighet
kan en möjlighet
vara att såväl lokalradion
som närradion
sändningar,
ges
tillträde
till detta nät. Härvid
skulle det falla sig naturligt
att finansiera
hela
skulle

kunna

stående

Alt.

V

distributionsnätet
från

rundradiofonden.
genom
Föreningssändningarna
ske antingen under lokalradions
eller helt friprogramansvar
lokalradion.

4. Kombinationsalternativ

En möjlighet
för en mera långsiktig
av närradion
från teknisk
utveckling
är att i ett första skede låta närradion
bruka sändare med låg
synpunkt
effekt enligt alternativ
1 för att därefter ge närradion
företräde i 104-108
MHz-bandet

när detta blir tillgängligt.
En begränsad ibruktagning
av detta
bli möjlig sent under 80-talet, medan hela bandet kanske

band kan eventuellt

inte kan tas i bruk

förrän

1995. I 104-108

etableras.

Kostnaderna

kommuntäckning
Dock skulle de bli väsentligt
dessförinnan
byggts ut.

MHz-bandet
skulle

kunde

även i detta

lägre om ett FM4-nät

sändare
fall bli

för

höga.

med kommuntäckning

i

Kommitténs
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7.17.2

överväganden

och finansiering

Sändarhyror

har av televerkets insatser
Mot bakgrund av de goda erfarenheter kommittén
att verket i den permanenta
föreslår kommittén
under forsöksverksamheten
närradioverksamheten
ges i uppdrag att svara för sändare och programsom
bör dock stå till buds för sammanslutning
En möjlighet
ledningar.
såvitt tillstånd
själv anskaffar sändare att också svara för sändarverksamheten
ha godkänt
skall dessförinnan
Televerket
givits av närradiomyndigheten.
sändaren. Sändarna förutsätts som regel få l0 watts effekt, vilket vanligen
inom

hörbarhet

ger god

för avgifter
Riktpunkt
annan service bör vara

fem
till

kilometers
televerket

radie.
för sändare,

och

programledningar

självkostnadsprincipen.
ramen för denna princip

så att samdifferentieras,
så
stor merinte
får
i
och
småorter
glesbygdsområden
på
manslutningar
Det
med de större städernas många sammanslutningar.
kostnad jämfört
inom
att
i
samråd
och
televerket
bör ankomma
på närradiomyndigheten
bör inom

Sändarhyran

ramen
den

för en sådan

princip

fastställa

mot

differentieringen

bakgrund

av

aktuella

sändarutbyggnaden.
sändare
för televerkets
föreslår vidare att investeringsmedel
Kommittén
Dessa medel bör
huvudtitel.
m. m. anvisas över utbildningsdepartementets
tar in från
av de hyror som televerket
betraktas som lån som finansieras
att sända
kan vid ett maximalt
utnyttjande
Investeringarna
föreningarna.
kr
för
sändare, omnärradio (ca 300 orter) beräknas uppgå till 15-20 milj.
och viss annan utrustning.
kopplingsutrustning

7.18

Fortsatta

lyssnarundersökningar?

skett under ledning
har under försöksverksamheten
Lyssnarundersökningar
och betalats av statsvid Uppsala universitet
av sociologiska
institutionen
står
Denna möjlighet
verket via utbildningsdepartementets
kommittéanslag.
verksamhet.
till
att
bli
en
inte till buds om närradion
permanent
övergår
Det

kan diskuteras

av närradions

publik

sammanslutningarna
sådan publikkontakt

om och i vilken omfattning
lyssnarundersökningar
De sändande
skall ske under en permanent verksamhet.
torde själva kunna avgöra om deras verksamhet
ger

Erfarenheten
att de anser arbetet meningsfullt.
tyder
dock på att vetenskapliga
ger resultat som även kan
lyssnarundersökningar
varför behov av konför den fortsatta programverksamheten,
ge vägledning
inte
lyssnarundersökningar
sändande sammanslutningar
Ett huvudalternativ
narundersökningar.

tinuerliga

Många

utan

vidare

kan känna

kan

avvisas.

ett stort

vid diskussion

behov

om behovet

av lyssav lyss-

bör vara att dessa bekostas av de sändande sammannarundersökningar
med den syn på närradioverkDetta skulle överensstämma
slutningarna.
som riksdagen har gett uttryck åt. Undersökningar
finansiering
behöver heller inte
inom
det egna sändningsområdet
lokalt
som genomförs
fimed god planering och gemensam
om de genomförs
bli så kostsamma
av
eller
huvuddelen
sändande
av
sammanslutningar
samtliga
nansiering

samhetens

dem.

Särskilt

på orter,

där många

sammanslutningar

deltar,

kan konstna-

och fdrslag
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för en lyssnarundersökning

bli relativt

låga om de delas

mellan

de

sändande

sammanslutningarna.
En möjlighet
kan vara att Sveriges Radios avdelning
för publik- och proåterkommande
(PUB) vid sina regelbundet
gramforskning
lyssnarundersökningar ställer några frågor om Iyssnandet
på närradio.
Sådana undersökningar
kan också genomföras
av andra undersökningsinstitut.

Även

i dessa fall uppstår kostnader

som måste finansieras,

sannolikt

av de sändande

sammanslutningarna.
kan frågan om lyssnarundersökningar

Möjligen
år tills erfarenheter
av skilda

7.19
7. l 9.1

visat i vilken

utsträckning

helt lämnas

dessa kommer

åsido några
att organiseras

intressenter.

Organisationsfrågan
Inledning

Närradiokommittén
har övervägt olika alternativ till hur tillståndsbeviljande
och granskande
funktioner
bör organiseras. Kanske skulle televerket
vara
intresserat av att inrymma närradions tillståndsmyndighet
som en byrå inom
verket? Eller kan radionämnden
vara ett alternativ?
Eller går det att decentralisera

till länsstyrelserna
eller andra
närradiomyndighetens
uppgifter
fristående
regionala organ? Eller behövs en mindre,
myndighet?
En viktig roll för bedömningen
av alternativa
lörmyndighetsmodellers
att fungera tillfredsställande
av en närrautsättningar
spelar förekomsten
som vinner allmän
på varje sändarort. Om en närradioförening,
från de sändande sammanslutningarna,
bildas och tar på sig föranslutning
arbete med uppgifter
som veckoscheman,
av sändbyten och ändringar
minskar
för tillståndsmyndigheten.
ningstider
arbetsuppgifterna
dioförening

Närradiokommittén

har under

försöksverksamheten

stimulerat

de sän-

dande

att på varje ort bilda en gemensam
närradiosammanslutningarna
Så
har
också
skett
inom
förening eller annan sammanhållen
gemenskap.
15 av de 16 områdena. Särskilt i de fall då närradioföreningen
bildats före
start har föreningen spelat en betydande roll för att underlätta
sändningarnas
kontakter
med televerket och närradiokommittén
samt för
schemaläggning,
information.
På några av orterna är anslutningen
till
gemensam utåtriktad
inte fullständig.
Särskilt gäller detta Stockholms
innernärradioföreningen
stad, där dock 55 av 75 sändande sammanslutningar
gått med i närradioPå de orter, där närradioföreningar
föreningen.
fungerat från början av förhar sammanslutningarnas
arbete underlättats.
I synnersöksverksamheten,
het för en del små föreningar
har arbetet i en större gemenskap
till
och till att man överhuvudtaget
bidragit
utbildningen

underlättat

starten,

vågat satsa
på ett nytt medium.
Denna erfarenhet bör beaktas. På de orter, där man avser att starta närradio,
bör initiativ
tas för att bilda en närradioförening
som kan tillvarata
gemensamma
intressen. Närradiomyndigheten
bör underlätta
föreningsbildom de hittillsvarande
erfarenheterna
ningen genom att sprida information
och ställa normalstadgar
för en närradioförening
till förfogande.

5
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Televerket

7. 19.2

ser vissa fördelar

Närradiokommittén
tillhandahåller

sändare,

närradions

med att en annan

programledningar

ningars uppdrag sköter referensbandning
det mindre
detta skäl anser kommittén

7. 19.3

överväganden

och ev.
handhar
lämpligt

också

part än den som
på sammanslut-

tillståndsgivningen.
att föreslå televerket

Av
som

centralmyndighet.

Länsstyrelserna

administration
att närradions
byggs upp regionalt t. ex. inom
Möjligheten
utbildade
där
särskilt
för
ramen
handläggare skulle
juridiska
länsstyrelserna,
Decentraliär på längre sikt intressantare.
kunna behandla ansökningar,
kvarstår
kommitténs
en
sådan
kan
tala
for
mening
Enligt
lösning.
seringsskäl
bl. a. for att övervaka
av en viss central administration,
inforoch for att samordna
riksforbudet

dock även då behovet
reklamförbudet
mation

om

och det partiella
verksamheten.

skulle det under uppbyggsom tillståndsmyndighet
Med länsstyrelserna
att varje länsstyrelse har minst en särskilt utnadsskedet vara nödvändigt
vilket skulle fordra ca tre-fyra gånger så stor personal,
bildad handläggare,
Informahandha utbyggnadsskedet.
som att låta en samlad administration
kan forutsättas bli betydanuppbyggnadsskedet
vilket
skötas centralt,
att
behöva
alternativ
detta
även
de, kommer
större arradionämnden
och/eller
då skulle ge Utbildningsdepartementet
kvarleva som fristående
Tanken att låta närradiokommittén
betsbelastning.
som under

tionsinsatserna,

med

men
till länsstyrelsernas
tjänst är inte omöjlig att förverkliga,
projektgrupp
en betydligt större total statlig personalstyrka
medför i varje fall inledningsvis
även om
Kommittén
än andra lösningar.
för närradioändamål
ifrågasätter
bör arbeta så länge som under de åtta-nio år från 1978
en statlig kommitté
som det skulle kunna bli fråga om enligt detta alternativ.
övervägande
under ett utfor att närradion
skäl talar enligt kommitténs
uppfattning
administreras

byggnadsskede

7.l9.4

i annan

ordning.

Närradionämnd

Kommittén
myndighet

funnit att en särskild närradiohar efter gjorda överväganden
- bör inrättas. Denna skall ha myndighets- närradionämnden

om närradio och fastställa
ansökningar
av de regler som
att
efterlevnaden
men också för
granska
sändningstider,
om verkinformation
för
skall
också
svara
Nämnden
gäller for närradion.
Närraforskare.
och
till allmänhet,
samheten
media, samhälleliga
organ
funktion,

dionämnden
ledamöter

främst

for att behandla

och bestå av fem
bör ha en parlamentarisk
sammansättning
bör utses
har ett kansli. Ledamöterna
till sitt förfogande

som

av regeringen.
Med hänsyn till ärendenas karaktär bör närradionämnden
till juridisk
och teleteknisk
ha tillgång
expertis.
bör för vissa frågors behandDe närradiosändande
sammanslutningarna
arbete.
kunna beredas insyn i nämndens
ling, främstupphovsrättsfrågon
De bör tillsammans

kunna

nominera personer som kan adjungeras

till nämn-

och förslag
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den. Liksom

under försöksverksamheten
med närradio kan en referensgrupp
för upphovsfrågornas
behandling
ifrågakomma.
Storleken
kansli hänger nära samman med frågan vilken
på nämndens
närradion kommer
att få. Utbyggnaden
utbyggnadstakt
bör ske successivt.
Nämndens
kansli bör kunna dimensioneras
kan
sparsamt. Personalbehovet
sättas

lågt om

vid

sammanslutningar

7.l9.5

Personal

tillståndsgivningen
själva

och

organiserar

sådana orter prioriteras,
där lokala
en tillfredsställande
samordning.

kostnader

En väsentlig utgångspunkt
for närradiokommitténs
och föröverväganden
och kostnader för en utbyggd närradioverkslag i fråga om personalbehov
samhet är att sammanslutningarna
själva skall stå för programverksamhetens
kostnader. Bidrag av allmänna medel skall alltså inte vara en
förutsättning
för verksamheten.
En annan utgångspunkt
är att handläggningen
av frågor som rör närradioverksamheten
skall organiseras så att det lokala inflytandet
över verksamheten
blir så stort som möjligt.
En naturlig
härav
blir
att den
följd
som dock erfordras
i möjligaste
statliga administration
mån begränsas.
Som redovisas i föregående avsnitt (sid 154) är det praktiskt och
lämpligt
att uppgiften
att svara för samordningen
av sammanslutningarnas
sändanförtros åt sammanslutningarna
ningsverksamhet
själva. I flertalet fall torde
dessa finna det naturligt
att denna samordning
sker genom en lokal närErfarenheterna
av försöksverksamheten
radioförening.
ger anledning att utgå
från att lokala närradioföreningar
kommer
att bildas på de orter där närradioverksamhet
inleds. För denna bedömning
talar också det förhållandet
att sammanslutningarnas
bl. a. för del i sändare kan reduceras
kostnader
genom lokal samverkan.
Dessa förhållanden
skapar
sammanslutningarna
som annars skulle

för att åt de sändande
goda förutsättningar
anförtro en väsentlig del av de uppgifter
gemensamt
åvila en central närradiomyndighet.
Två skäl talar för
Dels representerar
de sändande sammanslutningarna
till-

en sådan lösning.
sammans en större

kännedom
om förhållandena
på orten än en central
kan göra. Fördelning
av sändningstider
myndighet
o. d. kan därmed förankras bättre i de lokala förhållandena
än om sådana frågor sköts centralt.
Dels kan kostnaderna för den nödvändiga
centrala administrationen
avsevärt
Att så sker är av både principiella
begränsas genom en sådan ordning.
och
statsfinansiella

skäl önskvärt.

I direktiv
siering

till samtliga statliga kommittéer
(dir.
av reformer som kan komma att föreslås

framläggs ”skall kunna
inom det område som

genomföras

inom

1980:20) angående finanheter det att förslag som
ramen för oförändrade
resurser

avser.
förslagen
Också med hänsyn till dessa direktiv
är det nödvändigt
att söka föreslå
sådana former för närradioverksamhetens
fortsatta administration
som blir
så litet kostnadskrävande
som möjligt.
Närradiokommittén

kan dock inte finna att de nämnda direktivens
anom
att
skall kunna genomföras
visning
föreslagna reformer
inom ramen
för oförändrade
resurser inom det område som förslagen avser strikt kan
när det gäller förslag som avser verksamhet
tillämpas
på områden där inga
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medel står till buds, därför att staten inte tidigare
att omlördela
möjligheter
är en
Närradioverksamheten
haft kostnader för ifrågavarande
verksamhet.
sådan verksamhet.
skulle

Det
lov

skulle få
om direktiven
som stötande,
uppfattas
för
sändatt
det
ideella
så,
genom avgifter
föreningslivet
lör den nödvändiga
skulle tvingas täcka statens kostnader

dessutom

att tolkas

ningstillstånd
centrala administrationen

av närradioverksamheten.

Ett sådant krav skulle

i en situation,
då de sändande sammanslutobilligt
i samuppgiften
ningarna påtagit sig den mest krävande och tidsödande
att svara för merparten av det arbete som krävs för att fördela
manhanget,

framstå

som särskilt

sändningstider.
Det är inte desto mindre

att redovisa olika kostnadsalternativ
naturligt
och vilka
administrationen
av fortsatt närradioverksamhet

för den centrala

en avgiftsfmansiering
skulle innebära för de sändande sammanunder
av
av närradioverksamheten
vid
olika
grad
utbyggnad
slutningarna
åren närmast efter ett riksdagsbeslut.
kostnader

Med
svarande

i den personal
utgångspunkt
frågor i försöksverksamheten

krävts för behandling
har närradiokommittén

av mot-

som

av vilken personalstyrka
en organisationsstudie
vid en utbyggnad
av närradioverksamheten

som kan komma

låtit

göra
att behövas

till nya orter.
innebär att den centrala närorganisationsstudie
delen av de frågor som
handlägger den klart övervägande
radiomyndigheten
fastställande av sändningsscheman,
ändring och byte
gäller tillståndsgivning,
Ett

i denna

alternativ

av sändningstider
Detta alternativ

samt
saknar

nödvändig
intresse

av verksamheten.
tillsyn och kontroll
en annan fördärför att det förutsätter

mellan de sändande
delning av arbetsuppgifterna
än kommittén
den centrala närradiomyndigheten

och
sammanslutningarna
finner skäl att förorda.

låtit
som närradiokommittén
i organisationsstudien
för
en
större
ansvarar
lokala
att
de
sammanslutningarna
bygger på
men att den centrala närradiomyndel av de administrativa
uppgifterna
utsträckmed dessa uppgifter i betydande
digheten alltjämt har befattning
Ett annat

alternativ

utarbeta

ning.

Detta

alternativ

har beräknats

kräva

15 personer

i den centrala

myn-

under en femårsperiod.
digheten
av den för detta
i huvudsak
Det bör vara möjligt att med bibehållande
mellan lokal och central nivå utgå
alternativ
gällande arbetsfördelningen
från ett personalbehov
på 5-7 personer. Kostnaden för denna administration
kronor.
beräknas till 2-2,5 miljoner
Som framgår av det följande skulle en av de sändande sammanslutningkostnader
central närradiomyndighet
innebära betydande
arna finansierad
kan

för dessa.
bidrag till dessa kostnader skulle kunna ha formen
Sammanslutningarnas
och faststälatt sända, för schemaläggning
av stämpelavgifter
för tillstånd
lande av sändningsscheman
samt för ändring och byten av sändningstider.
lör sådana tjänster måste, om de skall vara meningsfulla,
ligga
Avgifter
och en
både själva arbetet med avgifterna
på sådan nivå att de finansierar
En svårighet uppkanslikostnader.
betydande del av närradiomyndighetens
kan genom att
står om styckepris för tjänster införs. Sammanslutningarna
söka gemensamma
tillstånd väsentligt minska sina kostnader. I samma mån
skulle

därvid

närradiomyndighetens

inkomster

minska.

Ju högre

avgifter

och förslag
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som tas ut, dess större torde benägenheten
bli att söka gemensamma
tilli sin tur kräver avgiftshöjningar
etc.
stånd, vilket
En annan möjlighet
är att utta visst pris för tjänster per sändare. Orter
med många sändande sammanslutningar,
samlade främst i storstäder, skulle
då komma att gynnas. Detta kan motverkas
med differentierad
taxa som
till förmån

utformas
kunna

för mindre

bli så stora att det med

orter och glesbygd.
skäl skulle kunna

Skillnaderna

skulle dock

göras gällande att samför
på större orter skulle få subventionera
sändningarna
orter. En mera måttlig
sammanslutningarna
på en del mindre
prisdiffemellan olika orter skulle å andra sidan kunna väsentligt
försvåra
rentiering
för sammanslutningar
i glesbygd, särskilt när endast några få
deltagande
manslutningarna

sammanslutningar
Utbyggnadstakten
avgörande för vilka
som skulle

behöva

önskar
efter

använda

närradion.

ett beslut

om införande

kostnader

som uppstår
tas ut för att finansiera

av reguljär närradio är
hur stora avgifter

och därmed

den centrala

administrationen

av verksamheten.
Det
man

är vanskligt
att göra en säker bedömning
av den utbyggnadstakt
kan ha att räkna med. En annan osäker faktor för medelstillskottet

via avgifter

är, som redan nämnts,

i vilken

söker gemensamma
manslutningarna
naderna för ifrågavarande
avgifter.
närmast
Under

ses som

ett

tillstånd

de sändande samutsträckning
och därmed kan dela på kost-

Nedanstående

beräkningar

bör därför

räkneexempel.
att l 500 sammanslutningar

erhåller eget sändningssom tidigare
enligt de två alternativ
omnämnts
leda till avgifter på 2 300 kr respektive
2 800 kr per sammansöker gemensamma
slutning och år, förutsatt att inte sammanslutningarna
tillstånd
för att minska sin kostnad.
tillstånd

förutsättning
skulle en totalfinansiering

Om en modifierad
avgift tillämpas och sätts till 300 kr per år samt avgiften
för varje tidsärende (tillägg, byte, ändring av sändningstid)
fastställs till 50
från 1 500 tillståndsinnehavare
med den frekvens
av
kr, skulle avgifterna
som förekommit
i försöksverksamheten
nya tidsärenden
inbringa 0,5 miljoner kr per år. Det kan starkt
ens skulle bli självfinansierande.

ifrågasättas

om

en avgift

på denna

nivå

En självfinansiering
av närradiomyndighetens
kansli med årliga avgifter
för tillstånd och ändring av sändningstider
skulle alltså fordra att de samlade
och år. Avgifter
avgifterna sätts till 2 000-3 000 kronor per sammanslutning
avhålla en del mindre sammanslutningar
på denna nivå skulle sannolikt
från att delta

i verksamheten,

varför

kommittén

inte

kan tillstyrka

detta

alternativ.
De lägre avgifter som alternativt
i kommittékansliets
diskuteras
organisationsstudie
är möjliga att ta ut, men det är tveksamt
om en avgift
300 kr per år skulle mer än finansiera
sin egen adminipå exempelvis
strationskostnad.

Sammanfattningsvis
ett

är de både principiella
och praktiska nackdelarna med
så betydande,
att de inte kan förordas.

avgiftsfinansieringssystem
Kommittén
är emellertid,

som förut redovisats,
förhindrad
att föreslå en
av den centrala administrationen
via statsmedel. Flera skäl talar
finansiering
dock för en sådan finansiering.
vill också förorda dels en sådan
Kommittén
takt

i utbyggnaden

av närradioverksamheten,

dels en sådan fördelning

av

Kommitténs
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de administrativa
centrala

för den
Det

är alltså

mellan lokal och central nivå, att kostnaderna
uppgifterna
i möjligaste
mån kan begränsas.
administrationen
sker
av närradioverksamheten
angeläget att utbyggnaden
från pågående verksamhet
på orter där närradioverksam-

successivt.

För detta talar också att erfarenheterna

successivt

kan tillföras

heten

startar

överväganden

sammanslutningarna

senare.

av skäl som tidigare anförts, angeläget att frågor rörande
samt ändring, byten och tillägg av sändav sändningsscheman
uppläggning
åt de sändande sammanslutningarna
i möjligaste
mån anförtros
ningstid
Det är vidare,

på varje sändningsort.
av den fortsatta
En sådan inriktning
till

att kostnaderna

för den centrala

närradioverksamheten

bidrar effektivt

närradiomyndigheten

kan starkt

be-

gransas.

7.20

Övergångsbestämmelser

med närradio
bör träda i kraft när lagen om försöksverksamhet
Närradiolagen
upphör att gälla, dvs. den 1 juli 1982. Till denna dag hinner närradionämnden
den 1 januari
dock inte organiseras, varför nämnden föreslås träda i funktion
1983. Närradiokommittén
handha

kommer

myndighetsfunktionerna

sex övergångsmånader
den gjort under försöksverksamföreslås
med försöksverksamheten

alltså att under
liksom

som utlöper
Sändningstillstånden
bli förlängda till den 31 december 1982. I arbetsutjämnande
syfte bör närunder tiden från riksdagens beslut till dess närradionämnradiokommittén
heten.

den kan träda i funktion
och även tillåta

motta

från nya orter, prioritera
ansökningar
där
den
lokala samordningen
orter
på
är möjlig inom ramen för kommitténs

sändningsstarter
sig så god att sändningsstarten
tekniska
ministrativa
och televerkets

kapacitet.

dem
visar
ad-

och förslag
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Författningsförslag

till

Förslag

Lag om ändring

i radiolagen

föreskrivs

Härigenom

(1966:755)

att 5 § radiolagen

(1966:755)

skall ha nedan angivna

lydelse.
Nuvarande

lydelse

Föreslagen

5 §
De företag som regeringen bestämmer
i rundradiosändning
från
radioprogram

lydelse

ha rätt att sända
(programforetag)
sändare här i landet.

som skola foreprogramforetag
avgör ensamt vilka radioprogran
i rundradiosändning
som företaget anordnar. Härvid skall programi 6§ och 7§ andra stycket.
företaget iakttaga bestämmelserna
Varje
komma

i rundradiosändning
som har upptagits
trådlöst på cenfår
utan
särskilt
tillstånd
sändas vidare till mottagare
tralantennanläggning
inom fastighet
som är ansluten
till anläggningen.

Radioprogram

Om rätt att sända program

i vissa

Om rätt att sända program

lokala

finnas
rundradiosändningar
föreskrifteri
förlagen (1978:479)om
söksverksamhet

Denna

Förslag

med

lag träderi

i vissa

lokala

rundradiosändningar
finns foreskrifter i närradiolagen
(1982:000).

närradio.

kraft

den ljuli

1982.

till

Närradiolag
Härigenom

föreskrivs

följande.
1§

av ljudradioprogram
i lokala rundradiosändningar
Radiosändning
(närav regeringen eller den myndighet
radio) får inte ske utan tillstånd
som
får sändas endast över sådana sändare
regeringen bestämmer.
Programmen
som televerket
ställer till förfogande
eller godkänner.
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l denna

lag förstås med radiosändning,
rundradiosändning
detsamma
som i radiolagen
(1966:755).

gram

att sända närradio

Tillstånd

och radiopro-

2 §
kan ges till sådan lokal sammanslutning
har till huvudsakligt
syfte att främja

som

ideella
är juridisk
person och som
eller fackliga ändamål. Sammanslutningen
skall, om inte särskilda skäl förbedriva verksamhet
anleder annat, sedan minst ett år före ansökningsdagen
inom

sändningsområdet.
Tillstånd
att sända närradio

vem

som har utsetts

till

innan sökanden

får inte meddelas

har anmält

närradioansvarighetslagen

enligt

programutgivare

(1982:000).

3 §
skall förenas med de villkor

Tillstånd

kan avse under
frekvens

vilken

tid sändning

som krävs för sändningen.
samt sändarens

får äga rum

Villkoren
placering,

och effekt.

4 §
skall tillse att, om inte särskilda skäl föranleder annat,
Sammanslutningen
att sända närradio gäller,
under den tid, som ett tillstånd
programutbudet
till övervägande del består av material som har producerats särskilt för sändningsområdet.

5 §
För

närradion

inte

gäller

6 och

7 §§ radiolagen

(1966:755).

6 §
får inte mot vederlag sända kommersiell
Sammanslutningen
får inte heller sända reklam som
närradio. Sammanslutningen
kommersiell
Sändning
till

i

reklam
avser egen

verksamhet.
får inte
eller vissa slag av radioprogram
radioprogram
som av en nädel bekostas med medel eller annan egendom
av visst

någon
ringsidkare har ställts till sammanslutningens
liggöra sådan sändning.

förfogande

enbart

för att möj-

7 §
Tillstånd

att sända

närradio

får återkallas,

l. den sammanslutning
som har fått
eller mot villkor
som avses i 3 §,

om

tillståndet

bryter

mot

denna

lag

2. program sänds trots att varken behörig programutgivare
eller ersättare
för programutgivare
(1982:000) finns eller
enligt närradioansvarighetslagen
eller ersättare
trots att anmälan om vem som är utsedd till programutgivare
inte

har gjorts, eller
3. program sänds utan

righetslagen.

att uppgifter

meddelas

enligt

4§

närradioansva-
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8 §
skall på begäran av den myndighet
som prövar frågor
Sammanslutningen
om tillstånd att sända närradio skyndsamt och utan kostnad för myndigheten
tillställa
denna det material
som myndigheten
anser sig behöva för sin
granskningsverksamhet.
9 §
Den

som

Talan
sända

bryter

mot

mot

villkor

som

avses i 3§

döms

till

böter.

10 §
av den myndighet
som avses i l § i fråga om rätt att
förs hos regeringen genom besvär.

beslut

närradio

Denna lag träder i kraft den i juli 1982, då lagen (1978:479)
söksverksamhet
med närradio skall upphöra att gälla.

Förslag

om

för-

till

Närradioansvarighetslag
Härigenom

föreskrivs

följande.
1§

Denna

lag gäller

av närradiolagen
Föreskrifterna

i radioprogram

yttrandefriheten

som

sänds

med

stöd

(1982:000).
i 2 §, 5 § andra stycket,

7 § första. tredje och fjärde styckena
samt 8-9 a §§ radioansvarighetslagen
(1966:756) är tillämpliga
pâ radioprogram som anges i första stycket. Därvid skall vad som sägs om radioprogram,
och radioansvarighetslagen
i stället avse program som anges
programföretag
i första stycket, sammanslutning
som har tillstånd att sända närradio samt
i de angivna
föreskrifterna
i ralag. I frågor som inte behandlas
i
eller
denna
i
vad
som
föreskrivs
annan
dioansvarighetslagen
lag gäller
denna

författning.
2 §
En sammanslutning,
som avser att sända närradio,
skall för programverksamheten
utse en programutgivare
med uppgift att förebygga yttrandefrihetsbrott.
får sändas mot programutgivarens
Ingenting
vilja.
skall
Programutgivaren
inte vara i konkurstillstånd.

vara myndig och ha hemvist
i Sverige. Han får
Upphör den som är utsedd till programutgivare
eller upphör annars hans uppdrag, skall sammanslutningen

att vara behörig
omedelbart
utse en ny programutgivare.
skall till den myndighet
Sammanslutningen
att

sända

närradio

Sammanslutningen
för

programutgivaren.

anmäla

vem

som

som prövar frågor om tillstånd
är programutgivare.

3 §
får utse en person som ersättare att tjänstgöra i stället
i 2 § gäller också för ersättaren.
Föreskrifterna
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4 §
I inledningen
till varje närradioprogram
skall, förutom sändarens
och frekvens, meddelas vilken sammanslutning
som har tillstånd
och vem som tjänstgör
som programutgivare.

placering
att sända

5 §
Den

är programutgivare
randefrihetsbrott
i programmet.
Är

som

inte

programutgivaren
vilar
upphört,

givare

ansvaret

för ett radioprogram

eller

andra

för ytt-

som programutbehörig eller har uppdraget
i stället på den som är ställföreträdare
för

sammanslutningen.
Ansvar for yttrandefrihetsbrott
till sådant brott

är ansvarig

får inte ådömas

i ett radioprogram
eller för medverkan
än den som är ansvarig enligt första

annan

stycket.

6 §
För skada på grund av yttrandefrihetsbrott
i ett radioprogram
svarar den
som enligt 5§ är ansvarig
för brottet.
är skyldig
att tillsammans
med den för brottet anSammanslutningen
svarige
för

ersätta

skadan.
får inte

Skadeståndsskyldighet
skadan enligt forsta

åläggas annan
andra stycket.

eller

än den

som

är ansvarig

7 §
Den

som

i ett radioprogram
skall
enligt 5§ är ansvarig för innehållet
anses ha haft kännedom
om innehållet
och ha medgett att programmet
sändes.
8 §
skall

kostnadsfritt

se till

att varje program som sänds spelas in
bevaras minst sex månader från sändningen.
Rätt att
ta del av en sådan inspelning
och få utskrift
av vad som har

Sammanslutningen
och att inspelningen

yttrats i programmet
l. Justitiekanslern,

har

2. en enskild, om han anser att ett yttrandefrihetsbrott
mot honom har
eller att han har lidit skada på grund av ett yttranbegåtts i programmet
defrihetsbrott
i programmet
och det inte är uppenbart att han inte berörs
av programmet
på ett sådant sätt att han kan vara målsägande.
9 §
Den

som uppsåtligen

av sina skyldigheter
i högst ett år.
I mål
tiekanslern

om

ansvar

eller

enligt
för

av oaktsamhet

4 eller 8 §§_skall

sådant

brott

som

underlåter
dömas

till

att fullgöra någon
böter eller fängelse

avses i forsta

stycket

är justi-

åklagare.

Denna lag träderi
i försöksverksamhet

kraft den l juli 1982, dålagen (1978:480) om ansvarighet
med närradio
skall upphöra att gälla.
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Av

ledamöterna

Andersson

och

Forslund

Sammanfattning
En majoritet
i närradiokommittén
föreslår att närradioverksamheten
skall
byggas ut och att försöksverksamheten
skall övergå till reguljär närradio.
Mot detta förslag reserverar vi oss av följande
skäl:
D

beslut om närradio avsåg en treårig försöksverksamhet.
har så sent som i november
Riksdagen
1980 beslut-at förlänga försöket
med ytterligare
ett år. Det är orimligt
att efter bara ett och ett halvt
års erfarenheter
ta ställning
till hur en utbyggd och reguljär närradioverksamhet
skall utformas.

D

Många frågor som försöksverksamheten
skulle belysa är fortfarande
obesvarade. Sådana frågor är: Hur kommer
närradioverksamheten
att påverkas av de ökande kostnaderna?
Kan de kommersiella
intressena hållas

D

Många av de traditionella
folkrörelsernas
för vilka närlokalavdelningar,
radion enligt de ursprungliga
intentionerna
skulle bli ett redskap för kontakt med sina medlemmar,
har valt att stå utanför försöksverksamheten.

Statsmakternas

utanför

D

Närradio

närradioverksamheten?

enligt

majoritetens

förslag

kommer

att bli

en utpräglad

tät-

ortsradio.
D

innebär i praktiken
att alla sändande föreningar
Förslaget
tvingas att
ansluta sig till en lokal närradioförening
med vissa viktiga administrativa
Denna ordning har inte prövats under forsöksverksamheten.
uppgifter.
Detsamma
gäller också flera andra förslag.

D

Försöken

med alternativa

modeller för föreningsradio
i LRAB:s regi börjar
1981. Riksdagsbeslutet
förutsatte
att också utgången av
dessa försök skulle beaktas av närradiokommittén.
Att föreslå en perinnan den alternativa
manentning
verksamheten
startar är en orimlig
Som en följd av ovanstående
arbetsordning.
anser vi det vara för tidigt
att lägga fram förslag nu. Enligt vår
mening bör detta anstå tills förförst

i februari

söksverksamheten

Många

organisationer

avslutas

den 30 juni

1982.

utanför

har ansett närradio vara ett bra sätt att komma
Många organisationer
med sitt budskap. Det gäller främst i de större städerna.

ut
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har dock valt att
antal organisationer
Ett betydande
på försöksorterna
l mycket stor utsträckning
stå utanför närradioverksamheten.
gäller det de
för vilka närradio enligt de urfolkrörelsernas
traditionella
lokalföreningar,
med sina medskulle bli ett redskap för kontakt
intentionerna
sprungliga
lemmar.
visade
att det på en så stor ort som Östersund
från
intresse
a.
bristande
närradio
att få igång försök med
p. g.
sig omöjligt
i
orter
som
Även
två
deltar
endast
I Mora
föreningar.
organisationerna.
står ett påfallande
Piteå och Sandviken
Linköping,
Eskilstuna,
Jönköping,
är värt

Det

att notera

närradioverksamheten.
utanför
antal organisationer
också att “en mer allmän rätt att starta
konstaterar
Kommitténs
majoritet
inte medför att närradio öppnas på samtliga större orter
närradio sannolikt
inte är utformad
i landet.
Detta tyder på att nuvarande närradioverksamhet

stort

borde därför
behov. Kommittén
föreningslivets
på ett sätt som tillfredsställer
innan den tar ställning.
modeller
ha prövat flera alternativa
inte deltar
Vi vet inte vilka motiv som föranlett att många organisationer
men man kan anta att det finns flera samverkande
i forsöksverksamheten,
orsaker.
bedömts som
av föreningarna
som personellt. Bristen på resurser i komhar fasta sändningskräver att föreningarna

Ett skäl kan vara att närradioverksamheten
resurskrävande

såväl ekonomiskt

med att verksamheten

bination

deras tveksamhet.
varje vecka har förstärkt
sändEtt annat skäl kan vara att många föreningar
upplever närradions
bättre
som
ett
De
vara
för
litet.
sändningsområde
efterfrågar
ningsområde

tider

mot

svarar

Risk

för

föreningens

verksamhetsfalt.

geografiska

kommersialisering

har ännu ej fått något
för närradioverksamheten
kostnaderna
genomslag.
Majoritetens
förslag om en utbyggd närradio bygger
1980. Avtalet
med upphovsrättsorgafram till december
på erfarenheter
1980.
nisationerna
blev klart först i oktober
De faktiska
realistiskt

hade ingen förening
för kommitténs
ställningstagande
En fortsatt
verktill upphovsrättsorganisationerna.
några avgifter
vilket kommer
att ställa ökade krav på professionalism,
samhet kommer
att leda till starkt ökade kostnader.
Vid

tidpunkten

betalat

i närhar en så svag ekonomi
att deras medverkan
intressen. Vissa erkan bli avhängig av kommersiella
farenheter
under försöksverksamheten
pekar i denna riktning.
Ett och ett halvt år är en alldeles för kort tid för att bedöma hur ut-

Många föreningar
radioverksamheten

blir i framtiden.
Det finns dock
vecklingen
kommersiella
intressena i närradioverksamheten

är en utveckling
som är oacfrån kommersiella
inslag.
att det är svårt att med ledning av för-

tiga många av de små organisationerna.
radioverksamhet
måste

ceptabel. All
Kommitténs

majoritet
bilda

erkänner

en uppenbar
risk för att de
kommer att bli Övermäk-

Detta

hållas

fri

om hur de kommersig någon säker föreställning
siella inslagen kommer att göra sig gällande i en fullt utbyggd rikstäckande
De försök som majoriteten
närradioverksamhet.
gör att förhindra
sponsring
söksverksamheten
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SOU 1981:13

av program

i närradio

är inte övertygande.
Förbud mot sponsring skall enligt
i de fall sponsor handlar i egenskap av näringsidkare.
Men
skall i egenskap av medlem i en sammanslutning
kunna uppnäringsidkare
träda som sponsor av programverksamheten.
Det är uppenbart
att detta
Förslaget gälla

lämnar

vida möjligheter
till reklamfmansiering
av närradio.
I några fall har privatpersoner
bildat Föreningar, vars enda syfte är att
kunna spela musik i närradion.
Dessa föreningars
verksamhet
finansieras
av bidrag från lyssnare,

som också lockas att bli ”medlemmar”
i Föreningen.
utan
Medlemskapet
ger inga demokratiska
rättigheter
begränsas till skylatt betala en årsavgift För att göra det möjligt
att fortsätta med
digheten
musik i närradio.
Ett Försök att studera Föreningslivets
kostnader För närradioverksamheten
har gjorts av högskolan i Östersund på uppdrag av sociologiska institutionen
i Uppsala, som svarar För den vetenskapliga
av närradioverkutvärderingen
samheten.
hävdar att 21 96 av Föreningarna inte haft någon driftsUndersökningen
kostnad För närradioverksamheten
och att en fjärdedel inte haft några kostnader För teknisk utrustning.
Detta saknar verklighetsförankring,
varför vi
ställer

oss tveksamma

Det orimliga
av Följande:

till

i påståendet
sändarhyran

värdet

av undersökningen.
att föreningarna
inte haft några kostnader visas
till televerket
uppgår till 8000 kr per år. Varje
har att erlägga sin andel av denna avgift. Ovanpå

deltagande sammanslutning
denna kostnad måste man lägga kostnader För bandspelare och annan apEn tredjedel av organisaparatur som fordras För att göra programmen.
tionerna
som deltagit
i Försöksverksamheten
har egen studio.
Enbart

kostnader
För band kan vara ganska betungande,
eftersom
alla
och sparas i sex månader.
Som vi
program måste referensbandas
tidigare nämnt måste de närradiosändande
Föreningarna betala För den musik
som används i närradion. Sammantaget
kan det alltså röra sig om betydande
kostnader.
Den Förhållandevis
låga kostnad som redovisats För flera orgasända

nisationer
budsmän,
För detta

torde

också i vissa fall bero på att befintlig
För närradioverksamheten

pastorer) anlitats
har redovisats.

personal (t. ex. omutan att kostnader

Ledningsmodell
Föreslår att närradioverksamheten
i Fortsättningen
skall ledas
Majoriteten
av en liten central myndighet
med 5-7 anställda. Förslaget beträffande central myndighet
att betydande del av de adbygger på den Förutsättningen
ministrativa
tunga

kan utföras av den lokala närradioFöreningen.
Det
uppgifterna
tidskrävande
arbetet För att Fördela sändningstid
m. m. skall således

Det Forutsätts att alla sändande
på lokala närradioFöreningar.
i en sådan organisation.
Kommitténs
Föreningar kommer att bli medlemmar
Förslag i detta hänseende har inte prövats under Försöksverksamheten.
Lokala närradioföreningar
finns på de flesta Försöksorterna,
men i flera

överflyttas

fall är inte

alla närradiosändande
Redan

dioFöreningen.
arbetet i de lokala

under

medlemmar
i närrasammanslutningar
har
vi
kunnat
konstatera
att
Försöksperioden

närradioFöreningarna

ingalunda

varit

fritt

från problem.
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Kommitténs
förslag leder till att alla sändande föreningar
tvingas in i närom de skall få inflytande
över verksamheten,
t.ex. förradioföreningen
Mot den bakgrunden
är det uppseendeväckande
delning av sändningstid.
att man inte klarat ut frågor om hur en lokal närradioförening
parlamentariskt
skall byggas upp. Stor betydelse
verksamhet
skall finansieras.

har också frågan hur närradioföreningarnas

Vid

sin bedömning
av hur stor den centrala myndigheten
bör vara utgår
inte
i
första
hand från de arbetsuppgifter
som rimligen
måste
majoriteten
utföras av detta organ. I stället gör den frågan om närradionämndens
orberoende
ganisation
av budgetläget.
Förslaget

av de anslagsbeviljande

beträffande

myndigheternas

bedömning

central

saknar uppgifter
om arbetsbemyndighet
och arbetsfördelning.
Det framgår inte vilka funksom skall ingå. Någon plan for den förväntade
utredovisas inte heller. Det framgår inte hur myndighetens

lastning, arbetsuppgifter
tioner eller befattningar

byggnadstakten
kostnader
har beräknats.

I ett underlag för bedömning
av sådana frågor, som utarbetats inom komkansli i samråd med Statskontoret,
beräknas antalet anställda uppgå
till 15 personer. Detta material har dock inte behandlats
av kommittén.
mitténs

Majoritetens
förslag måste mot denna bakgrund betraktas som en “höftning”
med klar ambition
att förringa
kostnaderna
för den centrala administrationen.

Alternativa

försök

beslöt i november
1980 att förlänga försöksverksamheten
med
Riksdagen
närradio till den 1 juli 1982. Detta skedde för att ge lokalradion,
LRAB,
att på ett par orter pröva alternativa
till den av närmodeller
möjlighet
radiokommittén
bedrivna
verksamheten.
Denna
i
försöksverksamhet
LRAB:s

är intressanta efterregi startar först i februari 1981. LRAB-försöken
som de bl. a. innebär att föreningsradio
kan sändas utan kostnad för förInom ramen för sådana försök kan också enskilda personer ges
eningarna.
möjlighet att delta. De program som produceras i denna verksamhet
att sändas på samma frekvens
som lokalradion.

kommer

Majoritetens
förslag till utbyggd närradio kommer att kunna täcka mellan
fem och tio procent av landets yta och nå cirka 70 procent av landets beDetta markerar
närradions
Lokalradion
folkning.
profil som tätortsradio.
med sin rikstäckning
sätt än närradion.

möjliggör

De resonemang
som
”Närradion
och Sveriges
märkliga.
Kommitténs

föreningsradio

kommitténs
Radio”

finner

konstaterar
majoritet
så att de kan täcka hela kommuner

i glesbygd

utvecklar
majoritet
vi i flera avseenden

på ett helt
under

annat

rubriken

utomordentligt

att en höjning av styrkan på sändarna
inte är möjlig av bl. a. kostnadsskäl.

För att möjliggöra
sådana kommunsändningar
hänvisar de emellertid
samverkan
med Sveriges Radio. Därefter övergår de till att polemisera

till
mot

de planerade alternativa
försöken med föreningsradio
i LRAB:s regi med
försök till redovisning
av kostnader för en utbyggd lokalradio.
Vi vill påpeka
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att närradiokommittén

helt saknar underlag för sådana kostnadsbedömningmellan närradio och
övrigt är det att märka att den samverkan
tänker sig förutsätter att LRAB får möjlighet
Sveriges Radio som majoriteten
till utbyggnad
för kommunsändningar.
Vidare bör det framhållas
att närar. För

radiokommittén

ännu

inte

bedrivit

något

samarbete

med

LRAB.

Sändningsrän
I majoritetens

i närradio de föreningar vars
förslag förbehålles sändningsrätt
är
att
ideella
ändamål.
för enskilda
syfte
främja
Möjligheter

huvudsakliga
att göra program

med sändningsrätt
görs beroende av om föreningar
ger
Detta är en begränsning
av yttrandefriheten.
Kommitténs
föreslår att närradioförening
skall kunna ges eget
majoritet
som är samarbetsorgan
mellan orgasändningstillstånd.
Närradioförening
nisationer med sändningsrätt
och som enligt majoritetens
förslag skall utöva
därtill.

utrymme

myndighetsfunktion,
radio-verksamhet.
skilda

därmed ges rätt att bedriva en egen lokalkan utrymme
denna sändningsrätt
ges för enför icke sändningsberättigade
att sända
organisationer
krav på balans eller opartiskhet
inte
läggs emellertid
skulle

Genom

och företrädare

radioprogram.
Något
heller på detta programutbud.

Detta

förslag

är illa

genomtänkt.

Övriga frågor
I riksdagens
beslut om försöksverksamhet
med närradio angavs att kommittén
borde pröva frågan om behov av efterhandsgranskning
av närraDärmed
bl.
a.
om
av
dioprogram.
avsågs
frågan
beriktigande
felaktiga sakDen
av
om
har komaktualiserade
uppgifter.
frågan
riksdagen
genmälesrätt
mittén
om

inte

behandlat.

bl. a. möjligheten

l den fortsatta
till

beriktigande

försöksverksamheten
av felaktiga

måste

sakuppgifter

frågan

ingående

prövas.
att utnyttja
sändare.
Majoritetens
förslag öppnar möjlighet
privatbyggda
Inte heller detta bygger på några erfarenheter
under den hittillsvarande
försöksverksamheten.

Försöksverksamhet
Genom

först

-

ställningstagande

sedan

att nu ta ställning för en permanentad och utbyggd närradio uttrycker
nonchalans
mot såväl pågående försöksverksamhet
som riks-

kommittén

som
dagens beslut om alternativa försök. Det alltför tidiga ställningstagande
kommittén
i detta betänkande
redovisar uppvisar därför betydande brister.
Den tidsplan som tillämpats
har inte tagit hänsyn till behovet av en genomarbetad
l juli
förts.

Vi hävdar att ställningstagande
bör anstå till efter den
utvärdering.
1982, då den nuvarande och planerade forsöksverksamheten
genom-
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Av

beträffande

Hedman

experten
för
tidpunkten

kommitténs

utvärderingsarbetet

och

förslag

arbete har, enligt min uppfattman bygga upp en central organisation
med två helt nya företeelser i det svenska
för att bedriva försöksverksamhet
och
skulle organisera
Kommittén
närradio och när-TV.
mediesamhället,
och dessutom utvärdera densamma och komma
administrera
verksamheten,
för närradiokommitténs

Förutsättningarna
ning, varit dåliga.

På kon

tid skulle

skall se
verksamhet
framtida
med förslag till hur en eventuell
permanent
av
en
ut. Detta skulle ske inom loppet
dryg tvåårsperiod.
Det är rimligt att tänka sig att ett nytt medium av närradions slag behöver
och för att
med lyssnarna
ett par, tre år på sig för att etablera kontakt
form
skall hinna hitta rätt organisatorisk
tid
för
behöver
också
på
sig
lyssnarna

de deltagande sammanslutningarna
for verksamheten.
De potentiella

vi vet, djupt rotade massmedievanor.
med närradio inte har pågått
är att försökssändningarna
till denna
ställning
tillräckligt
länge for att man skall kunna ta definitiv
kom igång med .närradiosändningar
försöksorterna
Eftersom
verksamhet.
vid olika tidpunkter
varierar den tid de olika sändarna varit igång mellan
att ändra
Min

sina,

som

uppfattning

l år och 1 1/2 år. Sändarna

startade

successivt

mellan

att en del av de 16 sändarna

maj och november
avslutat
sitt första

1979. Det betyder
just
medan några andra börjar närma sig den senare hälften av
verksamhetsår,
för närav direktiven
var man vid fastställandet
andra året. Uppenbarligen
medveten

radiokommittén
klart

problem, eftersom det av dessa
bör pågå under tre år. Så länge har

om ovannämnda

att försöksverksamheten

framgår
försöksverksamheten

ännu inte pågått.
som har deltagit i förDet är ingen tvekan om att de flesta föreningar
att med hjälp av
med entusiasm
söksverksamheten
tagit sig an uppgiften
På sikt
och allmänheten.
närradion
informera
både sina egna medlemmar
finns det dock risk för att de mindre och resurssvaga organisationerna
närradion
intresse
för
och
de som hittills i många fall visat mest entusiasm
-

inte

orkar

hålla

intresset

vid

liv.

befriade från avgifter
inledningsskedet
organisationerna
för musikinslagen.
Sedan drygt ett halvt år tillbaka är dock dessa inslag
men
genom ett avtal med berörda upphovsrättsorganisationer,
avgiftsbelagda
då ännu ingen debitering skett är det givetvis svårt att säga något om vilken
De sändande

effekt

detta

kommer

vari

att få på utbudet.
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Ovanstående

faktorer

om den tillåts

fortsätta.

talar

för att närradion

kan

komma

att förändras

Det är därför

studierna
viktigt att de vetenskapliga
av närradion får fortsätta tills man kan förutsätta att mediet funnit sin form.
Närradions
över tid är i sig en så intressant process att den bör
utveckling
studeras

vidare.

Tyvärr är närradioverksamheten
identiskt
på de 16 försöksorterna
upplagd
vad beträffar produktionssätt,
distributionskanal
och sändarkapacitet.
Detta
beror sannolikt
på att den tid som stått till närradiokommitténs
förfogande
varit begränsad. Under februari
1981 startar emellertid
försök med föri lokalradions
eningsradi0“
regi. Det har dock inte varit möjligt
att lägga
detta försök inom närradiokommitténs
villet skulle ha kunansvarsområde,
nat garantera

full jämförbarhet
vad beträffar utvärderingen.
Jag anser att
borde ha inväntat resultaten även från lokalradions
försöksverkinnan slutlig ställning
framtid.
Man hade då
togs till närradions
föreslå en modell för verksamheten,
där man utnyttjade
fördelarna

kommittén
samhet
kunnat

hos de båda försöken

och samtidigt
undvek
deras respektive
nackdelar.
om en genomgång
av de första delrapporterna
från utvärderingen
ger en i huvudsak positiv bild av närradion, bör utvärderingsarbetet
fortsätta
av de skäl som nämnts ovan. Enligt min
är det därför för tidigt
uppfattning
att ta definitiv
till hur närradion
skall se ut i framtiden.
ställning
Även

Det är inte heller av administrativa
skäl nödvändigt
att i detta betänkande
ge förslag till beslut om närradions
framtida verksamhet.
Till skillnad
från
andra statliga utredningar
i och med att
upplöses inte närradiokommittén
den lämnar detta betänkande.
Försöken med när-TV,
som just inletts, blir
föremål för ett eget betänkande vid ett senare tillfälle.
Den normala rutinen
vid ett utredningsarbete,
nämligen att vederbörande
behandlar
departement
och sammanställer
skulle i detta fall kunna överlåtas på
remissyttrandena,
närradiokommittén.
Min åsikt är att kommittén
i det nu aktuella
betänkandet endast borde ha beskrivit den hittillsvarande
verksamheten
och presenterat

alternativa
förslag till närradions framtida
Först efter
utformning.
och ytterligare
remissomgång
under 1981 borde komutvärderingsarbete
mittén
ha presenterat
ett slutligt
skulle inte
förslag. Detta förfaringssätt
ha försenat en eventuell
i närradiofrågan
under våren 1982.
proposition
Vad man hade vunnit är att remissinstanserna
hade fått ta ställning
till
olika forslag och att kommittén
hade kunnat göra en slutlig bedömning
och kommit
med slutliga förslag, efter att närmare ha granskat
försöksverksamheten
bedrivna
en modell

och haft tillfälle

verksamheten.

att jämföra denna med den av lokalradion
då ha funnits större möjligheter
att hitta
som på sikt skulle gagna de direkt berörda,

Det skulle

for verksamheten

de i försöket deltagande
nämligen
De deltagande
sammanslutningarna
tioner

kommer

nu att sväva i ovisshet

sammanslutningarna.
och givetvis
även

andra organisakom munikationsmöjligheter
kommittén
inte har presenterat

om vilka

framtiden
kommer
att erbjuda, eftersom
ett förslag som samtliga större riksdagspartier
accepterar. Detta kan komma
att verka hämmande
på den framtida
satsningen
på närradion.
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Lindstedt

experten

Förslaget

till

närradiolag
har i sitt förslag till närradiolag
tveksam
till.

Närradiokommittén
melser

tagit

in några bestäm-

som jag ställer mig
För att en sammanslutning

skall få sända närradio skall enligt kommittén
att sammanslutningen
har bedrivit verksamhet
under minst ett år.
Det är nog riktigt
att närradions
tänkte sig att behovet av
upphovsman
att använda den nya radiokanalen
fanns hos det etablerade föreningslivet.
fordras

Det har nu visat sig att närradion i sig stimulerat
till bildandet av en mängd
som har sett närradion som det bästa sättet att förnya sammanslutningar
medla

ett budskap. Jag kan inte se att det finns skäl att hålla dessa utanför
under ett års tid bara för att kunna hänföra dem till de etablerade

närradion

krets.

hos en sammanslutning
är ju redan tillatt
den
skall vara juridisk
godosedd genom
på
person. Det konstruerade i den föreslagna bestämmelsen
framstår som tydligast
när man
med förutsättningarna
för att ge ut en tidskrift
eller stencil.
gör jämförelsen

föreningarnas

stabiliteten

kravet

Det

är ju denna parallell som i allt väsentligt
bär upp hela närradioidén.
Bestämmelsen
kommer att medföra att sammanslutningar
som t. ex. bildas
i anledning
av ett akut miljöproblem
inte kan få möjlighet
att påverka
nionen genom närradion.
En av fördelarna
med närradion
är annars
att det är enkelt
att

man

lätt

att

inte

just
tals. Jag anser också allmänt
skäl bör ställa upp villkor
som det är mycket
det är svårt att kontrollera.

och snabbt

utan

starka

opi-

att komma

till

kringgå och som
Jämförelsen
med förhållandena

att halta än mera
på pressidan kommer
av kommittéförslagets
bestämmelser
förs in i lagen.
(4§ i kommitténs
Jag tänker då på det s. k. riksförbudet
lagförslag). Även
här är det fråga om en inskränkning
i den vidgade yttrandefrihet
som närom också

en annan

radion

har öppnat möjlighet
för. Enligt min mening ger inte erfarenheterna
från forsöksverksamheten
till ett sådant ingripande.
Undersökanledning
ningen av lyssnarnas önskemål visar en överväldigande
efterfrågan på mera

lokala

är dock i forsta hand betingad av de svåprogram. Min tveksamhet
av denna bestämmelse
att ge upphov
kommer
righeter som tillämpningen
till. Jag kan inte förstå att det över huvud taget blir möjligt att i praktiken
hantera regeln med krav på likformighet
och rättvisa. Utrymmet
för godtycke
blir enligt min mening oacceptabelt stort. En effektiv
skulle dessutom
bli mycket
tidsödande.
i
vill
den
här
delen
ta upp kommitténs
Slutligen
jag

kontroll

av förbudet

lagtekniskalösning

av problemet
med fördelningen
av sändningstider.
Jag tänker då särskilt
ansöker om samma sändningstid.
på den situation då flera sammanslutningar
Det är på den punkten som radiomediet
har sin begränsning
med
jämfört
pressen.
fördela sändningsEnligt kommitténs
förslag skall tillståndsmyndigheten
tiderna mellan sammanslutningarna.
På vilka grunder detta skall ske vid
tidskollisioner
om. l själva betänkandet
finns inte heller
ges inga anvisningar
några närmare
stimuleras.

riktlinjer,

utan

det sägs bara att ett lokalt

Jag tror att de flesta tidsfrågorna
men givetvis
kan det inte uteslutas
sammanslutningar

står fast med

samarbete

bör

kan lösas genom ett lokalt samarbete,
att det kommer
fall när två eller flera
oforenliga

krav

på sändningstid.

yttranden
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Det är ett svårt problem att fmna regler efter vilka förtur skall ges till
framför en annan. Jag tror dock inte att situationen
en sammanslutning
eller hanterar det
blir enklare om man helt enkelt blundar för problemet
efter oskrivna
regler.
som kan tillämpas
Det är som sagt inte lätt att föreskriva några förtursregler
kunna
låta
som
fall.
Ett
försök
skulle
följer:
på praktiska
flera sammanslutningar ansöker om tillstånd för samma sändningstid skall förtur
ges till den sammanslutning
Om

l. vars medverkan skulle bidra till att ge sändningarna en större ämnesmässig allsidighet
2. vars programverksamhet

har största andelen lokalt inriktade

inslag.

skall förtur ges till sådan sammanslutning som har bildats av flera sammanslutningar för att gemensamt anordna närradiosändningar.
Allmänt

N ärradiomyndigheten
kommer

Närradion

inom

Verksamheten
vara lokalt

att byggas ut över hela landet.
av naturliga
skäl att i hög grad
visar t. ex.
från försöksverksamheten

om den permanentas
kommer
närradion

orienterad.

Erfarenheterna

att
de sändande sammanslutningarna
uppmuntrar
lokala
det
planet.
på
Det finns med hänsyn till detta mycket som talar för att man i första
modell för närradions framtida skephand skall överväga en decentraliserad
att närradions
söka ett

existens

samarbete

nad.
Det står samtidigt klart att närradion inte kan fungera
överinseende.
Det gäller främst i frågor om tillstånd,
av reklamförbudet.
och övervakning
ningstid
Närradiokommittén
skall administreras

har fastnat
centralt

genom

utan ett visst statligt
av sändfördelning

för förslaget att en framtida
en särskilt inrättad nämnd.

verksamhet
Andra

mo-

i en framdeller har mera översiktligt
berörts, bland dessa att länsstyrelserna
för närradion.
att visa sig lämpliga
som huvudmän
tid kan komma
min del anser jag att de flesta skälen talar för att länsstyrelserna
närradioverksamheten.
från början tar hand om den permanentade
utan
närradion
I och med detta decentraliseras
förhoppningsvis
naturligt,
behöver skapas.
att någon ny administration
För

redan

i en mängd samfungerar i dag som tillståndsmyndighet
Länsstyrelserna
för överMan ger bl. a. tillstånd till yrkesmässig
trafik, tillstånd
har alltså en bred erfarenhet
m. m. Länsstyrelserna
vakning med TV-kamera,
av tillståndsgivning.
manhang.

av särskilt
inom länsstyrelsen
föri
vilket
bl.
a.
ideella
förs
intresse. Hos länsstyrelsen
handelsregistret,
om
som
bedriver
skall
ansöka
Länsstyrelsen
registrering.
näring
eningar
till föremål för exakt samma granskning
gör därvid de ideella föreningarna
För närradions

del är en annan verksamhet

Här finns således en gransksom den som nu sker i närradiosammanhang.
tas
i
bruk också för ansökningar
att
omedelbart
anordnad,
färdig
ningsrutin
om

tillstånd

Förutom

att sända

närradio.

själva granskningen
haft att fördela
radiokommittén

av sammanslutningarnas
mellan

sändningstiderna

status

har när-

sökandena.

Varje
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Särskilda

att sända

tillstånd

närradio

förutom
ett godkännande
av saminnefattar,
också rätten att sända en viss bestämd
behörighet,
att söka den enklaste möjliga lösningen
att
på problemet
Fördela sändningstider
leder för det första till att dessa båda nu sammanformella

manslutningens
tid. En strävan

frågor måste hållas isär. Ett tillstånd att sända närradio bör i fortav att sammanslutningen
har
sättningen innebära endast ett konstaterande
den status som krävs. Själva tidsfördelningen
anser jag bör överlåtas på
kan detta ske i en närradioforening
sammanslutningarna
själva. Lämpligen
hängande

kring varje sändare.
flesta forsöksorterna.

Den samarbetsformen

har visat sig fungera väl på de
bör i en fortsatt verksamhet
av

Närradioföreningarna
skäl få en mera officiell prägel. Deras stadgar bör sålunda godkännas
av länsstyrelsen.
En förutsättning
för att sända närradio bör vara att den
formella

sökande

förbinder sig att ansluta sig till den lokala närsammanslutningen
Är en sammanslutning
radioföreningen.
missnöjd med närradioföreningens
tidsbeslut bör det finnas en möjlighet
att få ärendet prövat av länsstyrelsen.
Vad gäller den allmänna tillsynen av närradio
föranleder
mig till närmare överväganden.

är det bara reklamförbudet

som

På den punkten
vill jag
att bedömningen
av reklamärendena
till radionämnden.
överlämnas
Nämnden
har en långvarig praxis att stödja sina avgöranden
i reklamfrågor
annorlunda
på. Visserligen är Sveriges Radios reklamregler
något
utformade,
förorda

men det är i praktiken bara en gradskillnad.
måste vara att utnyttja
Viktigast
den kompetens
som nämnden
har. Det bör sedan vara länsstyrelsens
sak
att utifrån radionämndens
beslut avgöra vilka påföljder
som tillståndsinnehavaren
Det
resurser

skall

förslag

utnyttjas

någon ytterligare

av.

drabbas

som

skisserats
kommer

statlig

här har flera
närradion

att

administration

givetvis att sammanslutningarnas
kan hållas låga. En decentraliserad

fördelar.
fortleva

Genom
och

att befintliga
utan att

utvecklas

behöver

utgifter

byggas upp. Detta betyder
for att bekosta statens medverkan

har i sig själv förtjänster.
beslutsordning
mellan tillståndsmyndigheten
och de sänökar. l den mån det kan finnas ambitioner
hos

till nära kontakter

Möjligheterna
dande sammanslutningarna

att genom sina lokalavdelningar
någon riksorganisation
bygga upp något
nät över närradions sändare, kommer en sådan planering
slags heltäckande
att kraftigt
försvåras om besluten ligger på en mångfald
händer.
vill jag dock göra till mitt förslag. Det är möjligt
Några reservationer
att det t. ex. i Stockholm
och Göteborg
kan bli stor efterfrågan
på sänddär får en hel del tidstvister
ningstid och att därför länsstyrelserna
att slita.
Mer än en handläggare
bör emellertid
på var och en av dessa länsstyrelser
inte krävas. Övriga länsstyrelsers
och radionämndens
sysslande med närradion torde bli så marginellt
att det där inte bör behövas någon förstärkning.
Under uppbyggnadsskedet
bör dock den kunskap
hos närradiokommittén
tas till vara. Kommittén
en viss tid kunna
tjänst.

fungera

som en fristående

och erfarenhet
skulle

projektgrupp

som finns

under
lämpligen
till länsstyrelsemas

yttranden
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Sändande

i

sammanslutningar

försöksverksamheten

med

närradio

1979-04-24-1980-11-30

Förteckningen

omfattar

endast

tillståndsinnehavare.

Startdatum

Försöksort/sammanslutning

Slutat

Stockholm
Afasiföreningen i Stockholms
Alternativ Stad

791008

län

790529
790601

Astronomiska

sällskapet Pleiadema
Circolo Culturale Antonio Gramsci

800527

Clemenz Club. Stockholmsföreningen
Danshögskolans elevkâr

800416

Djurgårdens Idrottsförening
Elevförbundskåren Norra Latins Gymnasium
Estniska musik- och kulturlöreningen

800116

Folkpartiets

790530

Stockholmsförening

Folkpartiets Ungdomsförbund
Folkrörelsernas Medialörening
Fritidsfiskarnas

i Stor-Sthlm

800207
800618
800618
790530
790529
790531

Stockholmsdistrikt

Frälsningsarméns närradioverksamhet i Stockholm
Föreningen för modern alternativ kultur

790605

Föreningen

Högerteknologerna
Narconon

790530

för Psykobiofysik
Stockholms Ljudarkiv
Svenska Artist- & Musikerskolan

790529

Konstnärer

791017

Föreningen
Föreningen
Föreningen
Föreningen

Föreningen Utländska
Författarcentrum Öst
Handelshögskolans

800111

i Sverige

800814
790809
790806

studentkår

801002
i Stockholm

i Stor-Sthlm

Immigrantinstitutet
Internationella föreningen

791115
790607
790820

för invandrarkvinnor

791002

Sällskapet för Krishnamedvetande
Intresseföreningen Scientologykyrkans närradioverksamhet

791004

Isländska föreningen i Stockholm
Judiska studentklubben

800123

Internationella

Kristen

Demokratisk

Kommunistisk

800325

790530

Förrådshuset Guds Bönehus
Hyresgästföreningen

800908

Samling
ungdom på Södermalm

801025
801023
790529
790829

791231
791231

194
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sou

1

Startdatum

Försöksort/sammanslutning
i Stockholm

Konsumentföreningen
Kulturföreningen
Kulturföreningen

790531
800101
800101
790530
790805

Ljudmixarna (SBC)
Lusitania F.. C.
M-Klubben i Stockholm

790901

i Stockholm
Maranataförsamlingen
Medicinska föreningen

790530
791108

MIKI, Stockholms meditationscenter
Moderata Samlingspartiet

800203

790601

790529
790601

Moderat Ungdom
Musikroteln
NRF-Vasa

800401
790603

radiosällskap
Gymnasieskolas

Nykterhetsrörelsens

800414

närradioförening

790903
791014

samorganisation

Opinionspartiet
Polsk moderat förening
Radio Italia da Stoccolma

800817
800211

Ridfrämjandets Stockholmsdistrikt
Riksförbundet för sexuellt Iikaberättigande,
Riksradiobolagets ideella ljudteknikerlörening

791103
RFSL

790530

samhällsvetareforeningen

vid Sthlms
790604

universitet
Arbetarekommun

790429

Stockholms

Centerungdom
Estniska Förening

800227

Stockholms

Korporationsidrottsförbund
Musikdramatiska Ensemble

791005
800219

Stockholms

nyhumanistiska

790901

Stockholms

närradioförening

Stockholms

801127

800101

Stockholms
Stockholms

791227

790531
790529

SAMS närradioförening
SMU i Immanuelskyrkan
Socialdemokratiska

Slutat

800326

Motdrag
Rosa Honung

Kulturimpuls
Liberala Studentföreningen

Mälardalens

1981:13

800401

förening

800901

791213

Stockholms

populärmusikförening

790825

Stockholms

sjundedags adventistförsamling

800101

Stockholms

småhusägares Centralorganisation
Stads och Läns Köpmannaförbund

791122

800605

Stockholms

790530

800305

Stockholms

universitets

Stockholmsavdelningarna
skolan

studentkår, SUS
inom Studieförbundet

Vuxen800301
79061 1

Stockholmscentern
Svenska Företagares Riksförbund
Syrisk-Arabiska föreningen, Arabisk

790530
närradio

790530
790530

Sällskapet Religiöst forum
Tekniska Högskolans Studentkår
Tumba Rock” n” Roll förening
Unga Forskares Stockholmsdistrikt
Unga synskadade i Stockholms
Vänsterpartiet Kommunisterna

790530

790530
801023
800818
län

800406
790530

Åsö Discotekniker

791123

800531

Östeuropeiska solidaritetskommittén

791004

791231

sou
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Bilaga

Startdatum

Försöksort/sammanslutning

Slutat

Järva
Arabisk

närradio i Stockholm

Armeniska

kulturföreningen

Norr

790606

i Stockholms

kommun

790606

Assyriska ungdomsföreningen
Blackebergs Gymnasium/Maphya
EFS missionsforening
i Akalla kyrka
i Stockholm
Filadelñaförsamlingen
Folkrörelsernas
Fritidsfiskarnas

790609
800520
790606
790611

medialörening
Stockholmsdistrikt

790606

790924

790607

791224

Föreningen för modern alternativ kultur
Husby Frikyrkoförsamling
i Storstockholm
Hyresgästföreningen
IS-Radio Ideell förening

800518

Järfälla Pingstförsamling
Järva folkpartiavdelning

800604

790607
790606
790606
790606

Stockholm

Konsumentföreningen
Lions Club

790606
790612

Ljudmixarna

800612

Marga-Marga Assamblea General
Moderata Samlingspartiet

790606
790606

Moderat Ungdom
Mälardalens radiosällskap

790606
790606

Pilgrimstjänst Järfälla
Radio Sollentune
Rinkeby

790904

791216
800414

International

791031
801002

Sollentunapartiet
Solna/Sundbybergs
Spånga församling

800506

Baptistförsamling

790901

Spånga populärmusikförening

800508

Spånga/Vällingby
minigolfklubb
Stockholmscentern

800820

Stockholms

sjundedags adventistförsamling
Studieförbundet Vuxenskolan

790909

Svensk-kurdiska kultur- och solidaritetsföreninger.
Södra Järva närradiokommitté

800905
790606

Vänsterpartiet

800304

790620
790606

Kommunisterna

790606

Eskilstuna
Centerns kommunorganisation
Discoföreningen Le Freak
Eskilstuna idrottsföreningars
samorganisation
Eskilstuna lokalnykterhetskommitté
Filadelfiaförsamlingen
Folkpartiets kommunförening
Intresseföreningen för Frälsningsarméns
verksamhet
KFUM-KFUK

790825
800201
790907
790809
790809
790809

närradio790809

Eskilstuna

790809

Pilgrimstjänst
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska Företagares Riksförbund

800401

Tjänstemännens

790809

Bildningsverksamhet

790809
791023

800630

1
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Startdatum

Sluta:

A-Radion

790509

790926

Centerns Kommunorganisation
Fria Moderata Studentlörbundet
Förtroenderådet i Ryd

790510

Kristen

790511

Försöksort/sammanslutning
Linköping

Demokratisk

790504
790504

Samling

Linköpings motorsällskap
Linköpings sjundedags adventistlörsamling
av Studieförbundet
Linköpingsavdelningen
Medborgarskolan
M-Klubben

791007
790615
Vuxenskolan

790920
790822

i Linköping

790615

791231

790503

Moderata Samlingspartiet
Sionlörsamlingen i Linköping
Svenska Företagares Riksförbund

790504
790611

Jönköping
Södra Vätterbygdens
i Huskvarna
Filadelfiaförsamlingen
Andelsföreningen

Folkhögskola

790425
790424

i Jönköping

Filadelfiaförsamlingen

790427

kommunförening
lntresseföreningen för Frälsningsarméns

Folkpartiets

närradio i
791 106

Jönköping
Jönköpings

790424

Kristna

790424

Samarbetsråd

Jönköpings sjundedags adventistförsamling
Kristen Demokratisk Samling
M-Klubben

791203

Missionsskolan

801030

Jönköping
Pilgrimstjänst Jönköpings Stad
Svenska Företagares Riksförbund

790424

791204

790424

800301

800424
790903

Malmö
Andliga
Betania

790917

Bahaier

Rådet för Malmö

790901

Centrumkyrkans
Elimförsamlingen

790915

Filadelñaförsamlingen

790915
800103

Folkpartiet
Frälsningsarméns

närradioverksamhet

Kultursammanslutningen
Malmö SSU-krets

Turkiet

Arbetarekommun

Malmö

Centerorganisation
Fria Baptistförsamling

Malmö

790915
800403

801109

Malmö

M-Klubben

i Malmö

790801

Hälsofrämjandet
Isländska föreningen

Malmö

800101

790901

församling

800522
800101
790917
790901
800701
790901
790901

Malmö

kortvågsklubb
Musikradioförening

800831

Malmö

Närradioförening

800506

800901

sou
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Startdatum

Försökson/sammanslutning
Malmö
Malmö

790919

sjundedags adventistforsamling
Vi Unga

790901

MIKI, Malmö Meditationscenter
Moderata Samlingspartiet

790901

Moderata Ungdomsföreningen
Oxie Bolöreningar

791009

Oxie församling
Oxie-Skytts Ortsförbund

791002

791031

790901
791206

av LRF

Patientföreningen vid Malmö
Pilgrimstjänst Malmöhus
Radio MCB

Slutat

790917

Östra Sjukhus

790915
800710
800712

Svenska Företagares Riksförbund
Turkiska föreningen

790901

Unga Örnars Malmökrets

800128

Ungdomsföreningarnas
VPK

790918

801003

800101

800630

790901

Centralorganisation

Öckerö
Moderata samlingspartiet,
Öckerö A-Radio
Öckerö närradio

Öckerö

790903
790503
790503

Göteborg
Albatross Golfklubb

800220

Betlehemskyrkans missionslörsamling
Brobryggarna Kristen Gemenskap

790528
800513

Centrumdemokraterna
Esternas närradio
Filosofiska
Folkpartiet

Fakulteternas
i Göteborg

790531
790528

Studentförening

790606

Folkpartiets Ungdomsförbund
Fotfolket Idrottsförening
Fria Moderata Studentdistriktet

790528
790528

Frälsningsarméns 1:a kår
Full Gospel Businessmen”s Fellowship
Förbundet Kommunist

800412

Föreningen
Föreningen
GAIS

790921

800217

790819
lnternational

Ett Hus i Centrum
Rock

790528
791016
790528
800206
790528

Gilleadforsamlingen
The Gothenburg City Pipe Band
Göteborgs Adventistförsamling

790530

Göteborgs Baptistförsamling
Göteborgs Hantverks- och lndustriförening
Göteborgs Juniorhandelskammare

790601
790528

Göteborgs Köpmannaförbund

790528

Göteborgs Miljögrupp
Göteborgs SSU-distrikt

790530

Göteborgs Uruguaykommitté
HSB, Göteborg

791001

800331

790530
790528
801031

791016
790530
790530

801020

1
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Försöksort/sammanslutning

Startdatum

Hyresgästföreningen i Västra Sverige
Hörselfrämjandet i Göteborg

790528

Immigrantinstitutet
Konsum Väst, ekonomisk
Kristi Församling

790530

Latinamerikanska

790828

förening

790906

Ungdomsgmppen

Fred

0 Vänskap

790530
790528

OK Västra Sverige
Oscar Fredriks församling

790528

Pilgrimstjänst
Radioklubben

790810

Riksförbundet

790529
790529
800101

för Göteborgsområdets

DX-klubbar

790528

Saronförsamlingen

790528

Smyrnaförsamlingen

790530

Stadsdelsgruppernas närradio
Statsanställdas förbund

790528
790824

Vuxenskolan

790823

Svensk-isländska föreningen
Svenska Företagares Riksförbund

800219

Svenska metallindustriarbetarförbundet

800422

Synskadades förening
Västra Sveriges Discjockeyförening
Västsvenska Handelskammaren

790601

Östeuropeiska

800506

790528
790620

Szt Pauli församling

Studieförbundet

800616

790528

Tellus
för hjälp åt läkemedelsmissbrukare i Göteborg
för sexuellt likaberättigande, RFSL

Samarbetsgruppen

Slutat

790603

Moderata Samlingspartiet
Moderata Ungdomsdistriktet

Riksförbundet

1931:13

791231

790528
790528
790901

Solidaritetskommittén

800101

Dalsjöfors
Byggnadsföreningen Solidar i Toarp
Dalsjöfors Hem- och Skolaförening
Dalsjöfors Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Studieförbundet

790502
790502
790502

Vuxenskolan

790502

råd

790502

Toarps ekumeniska
Karlstad

i Värmlands
Bildningsförbundet
Folkpartiets kommunförening
Föreningen Studio 16

län

790806
790806
801030

Karlstads Arbetarekommun

790823

Karlstads Centerpartiavdelning
Karlstads domkyrkoförsamling

790807

Karlstads Mc-sportgrupp
Karlstads MHF-avdelning

800603

Karlstads närradioförening
Moderata Samlingspartiet
Musikkällarn”
Musikföreningen

800916

Pilgrimstjänst Väst
Reggae Music

790920

790820
801028

790811
790808
800408
790806

800918

800328

801104

1
1
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Startdatum

Försöksort/sammanslutning
Sun City Rock
Sundstas gymnasieungdoms Nykterhetslörening
Svenska Företagares Riksförbund
Södra Värmlands FS-avdelning

Slutat

790911
800328
790806
790806

Vänsterpartiet Kommunisterna
Värmlands Filmförbund

790810

790820

800326

Kumla
790514

Filadelliaforsamlingen
Folkpartiet
Kumla Baptistiörsamling

800513
Ebeneser

790514

Kumla

790516

Brottarförening
Kumlacentern
Kumla

Socialdemokratiska

Arbetarekommun

Pilgrimstjänst
Yxhults Idrottsklubb

790514

800501

790811

800430

791107
790516

Mora
790820

Filadelñaförsamlingen
Föreningen Folkets Park

800916

Sandviken
Folkpartiets kommunförening
Gästriklands Västra IOGT-NTO-krets

790806

Konsumentföreningen
Gävleborg
Kristen Demokratisk Samling
LO-sektionen i Sandviken

790815

790816
790621
790614

Pilgrimstjänst

Gävleborg
Sandvikenavdelningen av Gävleborgs Hyresgästförening
Sandvikens ldrottsråd
Sandvikens Kommunorganisation
Sandvikens Kristna Alliansråd
Sandvikens Orkesterforening
Studiefrämjandet

av Centerpartiet

800318

790614
790614
790827

i Sandviken-Ockelbo

Västerbergs Folkhögskolas elevkår
Västra Gästriklandsavdelningen av Studieförbundet
skolan

791220
800730
790614

790901

791212

790830
Vuxen790614

Svanön
Föreningen

Kulturhuset

Svanögården

791126

Umeå
EFS missionsförening

790504

Elimförsamlingen

790503

Filadelñaiörsamlingen
Filmstudion i Umeå

790503

Folkpartiets

790504

Föreningen

790516

kommunförening
Kvinnor och Arbete i Västerbotten

Handikappföreningarnas

Centralkommitté

790503
790925

791129
791004

1
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Försöksort/sammanslutning

Startdatum

i Västerbotten
Konsumentföreningen
Lokala Andliga rådet för Umeå Baha”ier

790503
790509

Palestinagruppen

790427

Pilgrimstjänst

800314

R1A, Öppen Gemenskap i Umeå kommun
Strömbäcks Folkhögskola

790503

790503

Svenska Företagares Riksförbund

790503

Tegs Församling

800101

Umekorpen
Umekretsens

790503
790503

SBU-avdelning

Slutat

Umeå Afrikagrupp
Umeå Arbetarekommun

790503

Umeå centrala Chilekommitté
Umeå kommunkrets av Moderata Samlingspaniet
Umeå Köpmannaförening

790530

Umeå Landsförsamling
Umeå lokala samarbetsorganisation

790508

790531
800922

791212

790503
790515
790503
791019

av SAC

790503

Umeå Missionsförsamling
Umeå nykterhetsvänners Centralorganisation
Umeå scoutkrets av Svenska Scoutförbundet

790503
800213
790503

791026

Umeå Studentkår

790503

800531

Piteå
Evangeliska

Fosterlands-Stiftelsens

missionsförening

790816

Filadelfiaförsamllngen

790817

Folkpartiets lokalavdelning
Kristen Demokratisk Samling

790806

Lions Club

790813
790813
790813

Medborgarskolan
Piteåbygdens ABF

790813
790813

Arbetarekommun
Piteå Kommunistiska
Piteå Socialdemokratiska Arbetarekommun

790813

Piteå Stadsförsamling

790813

Piteå-Älvsbyn-kretsen

av lOGT-NTO

Saronförsamlingen
Svenska Företagares Riksförbund

790813
800828
790813

791231
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Lokala

Förhandsanmälda

som

sammanslutningar
med

försöksverksamheten
Stockholms
Innerstaden

sammanslutningar

anmälde

närradio

intresse

att

lör

delta
1978.

september-oktober

kommun
Adventkyrkan
Aktiv skola
Alternativt

samhälle

Alternativ

stad

Arbetarnas
City

avdelning

Bildningslörbunds

pingstförsamling

vid Dramatiska Institutet
Elevorganisationen
Filadelñaförsamlingen
Finska föreningar i Sverige, Stockholmsdistriktet
Stockholmslörening

Folkpartiets

Folkpartiets Ungdomsförbund
Framtiden i våra händer
Fria Moderata Jurister
Fritidsfiskarnas

Stockholmsdistrikt

Kommunist
Föreningen Finska studerande i Stockholm
Föreningen för Frihetlig Kultur
Föreningen Frikvarteret Mullvaden

Förbundet

Föreningen
Föreningen

Kapsylen
lör kärnkraftens

utveckling

Föreningen for Psykobiofysik
Grekiska riksförbundet
Hammarby IF, Basketsektionen
Historiska

museets klubb

Hyresgästföreningen
Kungsholmens lokalavdelning
Hyresgästföreningen,
Internationella
föreningen för invandrarkvinnor
lör Fred och Frihet
kvinnoförbundet
Internationella
Kommunistisk

Ungdom
i Stockholm

Konsumentföreningen
Kristen Demokratisk
Kristliga

Samling

Esperantolörbundets

Kvinnohusgruppen
Maranataförsamlingen
Moderata Samlingspartiet

.
Stockholmsgrupp

i
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Mosaiska Församlingen
Musikcentrum
Münchenbryggeriets
hyresgästförening
Progressiv Music Promotion
Riksförbundet

för sexuellt likaberättigande,

RFSL

Salemkyrkan
SMU i lmmanuelskyrkan
Stadsmiljögruppen
Stockholmsdistrikt
Statstjänstemannaförbundets
Stockholms Arbetarekommun
Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

Astma-Allergiforening
Basketbollförbund
Fastighetsägarförening
Fredsförening
Fria Moderata Studentdistrikt
lokala samarbetsorganisation av SAC
universitets studentkår, SUS

för Internationella
Stockholmsföreningen
Svenska Artist- & Musikerskolan
Parti
Sveriges Kommunistiska
Sveriges lärarförbunds fackklubb
Syrisk-arabiska

Barnbyar

vid TBV

Stockholm

föreningen

Södermalmskyrkan
Tekniska högskolans studentkår
Tjänstemännens Bildningverksamhet
Vpk Eriksdal, Norra Södermalm, Vita Bergen
Söderort

Brännkyrka-Vantörs
Farsta Föreningsråd

Föreningsråd

Farsta Moderata Ungdomsförening
Hyresgästföreningen i Hägersten-Brännkyrka
Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen

i Skarpnäck-Enskede
i Skärholmen
i Vantör

Hyresgästföreningen
OASEN,
Kulturföreningen
Miljöbrigaden, Skärholmen

Rågsved

Teatercentrum, Johanneshov
Årsta Folkets Husförening
Älvsjö IOGT-NTO
Västerort

Alvik

Basket, Bromma
Armeniska kvinnoföreningen,
Spånga
ASEM, grekisk invandrarförening,
Spånga
Baptistkyrkan vid Brommaplan, Bromma
Filadelfiakyrkan, Spånga
Förbundet Kommunist, Tensta-Rinkeby
Grekiska

Riksförbundet, Tensta-Rinkeby
Husby frikyrkoförsamling,
Spånga
Hyresgästföreningen i Järva

i Vällingby
lmmigrant-institutet,
Tensta/Rinkeby
Islänningar i Rinkeby
Hyresgästföreningen

Spånga frikyrkoförsamling
Vällingby ekumeniska råd
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Stockholms lån (utanför Stockholms
Botkyrka

ABF,

kommun)

Botkyrka

Botkyrka pingstförsamling
Förbundet Kommunist
Hyresgästföreningen

i Botkyrka

Botkyrka
lmmigrantinstitutet,
Moderata samlingspartiet i Norra Botkyrka
Tuna Hem och Skolaförening
Danderyd

Moderata Samlingspartiet, Danderyd
Mörby centrums företagarförening

Ekerö

Kaggeholms folkhögskola,
Moderata Samlingspartiet,

Huddinge

Hyresgästföreningen, Huddinge-Haninge
Moderata Samlingspartiet, Huddinge

Järfälla

ABF i Norra Stor-Stockholm,

Ekerö
Ekerö

Järfälla, Upplands

Väsby,

Upplands Bro, Sundbyberg
Bokkafeet Arbetarkultur
Fritidsñskarna,

Järfälla

Hyresgästföreningen i Järfälla
Moderata Samlingspartiet, Järfälla
Socialdemokraterna, Järfälla
Lidingö

Villaägareförening,
Hersby-Herserud-Islinge
Lidingöpartiet, Lidingö
Moderata Samlingspartiet, Lidingö

Märsta

Hyresgästföreningen,

Nacka

Folkpartiet,

Lidingö

Märsta-Sigtuna

Nacka

Hyresgästföreningen, Nacka-Tyresö
Medborgarskolan, Vuxenskolan, ABF m. ll. studieförbund,
Nacka-Värmdö
Norrtälje

Moderata Samlingspartiet,

Nynäshamn

Framtiden

Norrtälje

i våra händer, Nynäshamn

Hyresgästföreningen,

Nynäshamn

Hyresgästföreningen, Sollentuna
Moderata Samlingspartiet, Sollentuna
Svenska kyrkan och Frikyrkorådet, Sollentuna
Solna

Hyresgästföreningen, Solna-Sundbyberg
Karolinska sjukhuset och dess personalorganisationer,
Moderata Samlingspartiet, Solna
Socialdemokraterna,

Solna

Sundbyberg

Sundbybergs Idrottsklubb,

Södertälje

Assyriska

föreningen,

Fritidsliskama,

Sundbyberg

Södertälje

Södertälje

Hyresgästföreningen,

Södertälje

Södertälje
Immigrantinstitutet,
Moderata Samlingspartiet, Södertälje
Pingstkyrkan, Södertälje
Svensk Suroyoyförening

Solna
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Tyresö

ABF Tyresö-Haninge,

Handen

Hyresgästföreningen, Tyresö
Moderata Samlingspartiet, Tyresö
Socialdemokraterna, Tyresö
Tyresö Fotbollsförening,
Täby

Tyresö

Centerns Ungdomsförbund,
Täby
HSB-föreningen Volten, Täby
Kursverksamheten,
Täby
Moderata Samlingspartiet,

Täby

Täby Filadelfia
Upplands Väsby

Hyresgästföreningen, Upplands Väsby
Moderata Samlingspartiet, Upplands Väsby
Stiftelsen Väsbyhem,

Upplands Bro

Upplands Väsby

Bostadsrättsföreningarna
Bro

Tibble o Ekhammar,

Upplands

Hyresgästföreningen, Upplands Bro
Socialdemokraterna, Upplands Bro
Vallentuna

Moderata Samlingspartiet,

Vallentuna

Vaxholm

Moderata Samlingspaniet,
Samligan, Vaxholm

Österåker

Värmdö

Djurö

byalag, Värmdö

Gustafsbergs folkparksförening,

Gustavsberg

Uppsala län
Bålsta

Medborgarskolan,

Bålsta

Enköping

Enköpings lokala samarbetsorganisation av SAC, Enköping
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, Enköping
Medborgarskolan,

Enköping

Gimo

Medborgarskolan,

Gimo

Tierp

Medborgarskolan,

Tierp

Uppsala

Adventistkyrkans
ungdomsförening, Uppsala
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
Uppsala
Folkpartiets kommunförening
Framtiden i våra händer
Friluftsfrämjandet
Föreningen Heimdal
Gamla Uppsala församling
Kooperativa Gruppen
vid Uppsala Universitet
Kursverksamheten
Medborgarskolan i Uppsala
Moderata Samlingspartiet
Moderata Ungdomsförbundet
Pingstkyrkan
Uppsala Arbetarekommun
Uppsala läns Bildningsförbund
Uppsala Musikforum
Vuxenskolans Uppsalaavdelning

Östhammar

Föreningen

Trädgårdsservice
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Södermanlands län
Eskilstuna

Eskilstuna

fritidsråd

Eskilstuna

lokalnykterhetsorganisation
Filadelfiaförsamlingen
i Sörmland
Konsumentföreningen
Lagerbergsprojektet
M-Klubben
Katrineholm

Fildelfiaförsamlingen

Nyköping

Föreningen för Kärnkraftens
Kommunala KTK-L

Utveckling

Maranatagruppen
Nyköpings Arbetarekommun
Nyköpings kooperativa gille
Nyköpings kristna samarbetsråd
Stensunds folkhögskola, Vagnhärad

Östergötlands län
Borensberg

Borensbergs Baptistförsamling

Linköping

Framtiden

i våra händer

Konsumentföreningen
Radio Ryd
Sionförsamlingen
Motala

Esther Axenes Barnhjälp

Norrköping

Framtiden

i vara händer

Liljeholmens

folkhögskola

Konsumentföreningen
Moderata Samlingspartiet
Moderata

Ungdomsförbundet

Studiefrämjandet
Jönköpings
A neby

lin
Aneby

frikyrkliga

Hillerstorp

Pingstförsamlingen

Jönköping

Blåbandsrörelsen

samarbetsråd

Filadelfiaförsamlingen,

Huskvarna

Filadelfiaförsamlingen,
Jönköping
Folkpartiet
Framtiden i våra händer
Jönköpings

arbetarekommun

Jönköpings lokala samorganisation
Kristen Demokratisk Samling
Konsum
Södra Vätterbygdens

av SAC

folkhögskola

Korsberga

Arbetsgruppen för projekt ekoutveckling
kvilla-Södra Solberga

Mariannelund

Mariannelunds
samlingarna

Vetlanda

Vetlanda

i Bäckaby-Ram-

folkhögskola i samarbete med de kristna föri Mariannelund

kristna samarbetsrád
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Kronobergs län
Växjö

Hyresgästföreningen
av Fritidsfiskarnas
Kronobergsdistriktet
Studentkåren
Växjö kristna samarbetsrâd

Riksförbund

Kalmar län
Borgholm

Kommunens

bästa

Nybro

Nybro Filadelflaförsamling
Nybro Missionsförsamling
Nybro SMU

Kalmar

Framtiden

i våra händer

Hyresgästföreningen
Kalmar fria kristna samarbetsräd i samarbete med ELCAstiftelsen
Kalmar

Konstförening

Metodistkyrkan
Västerviks ekumeniska

samarbetskommitté

Gotlands lin
Hyresgästföreningen

på Gotland

Blekinge län
MIU-akademien

Karlshamn

i Blekinge

Moderata Ungdomsförbundet
Karlskrona

Karlskronaavdelningen
mannaförbund

Ronneby

Ronneby

Kristianstads

Radioklubb

län
Kristianstads

Kristianstad

läns förening

Kristianstad/Blekinge
Ljungbyheds

Ljungbyhed

Malmöhus
Helsingborg

av Sveriges Kommunaltjänste-

mot reumatism

konsumentförening

Idrottsförening

län
Folkpartiet
Helsingborgs

Adventkyrka

Helsingborgs

Baptistförsamling

Helsingborgsidrottens

samorganisation

Hyresgästföreningen
MIKI, Helsingborgs

Meditationscenter

Reumatikerföreningen
Svalans DX-klubb

SOU l98lzl3
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Landskrona

Landskrona

kristna samarbetsrád

Lund

Akademiska

Föreningen
rådet

Ekumeniska
Folkpartiet
Fria Moderata

Studentföreningen
Lundabygdens konsumentgille
Lunds center för upplysningens tidsålder
Lunds idrottsföreningars samorganisation
Lunds universitets Gymnastik- och idrottsförening
Vänsterpartiet Kommunisterna
Malmö

Adventkyrkan
Centrumkyrkans

församling

Elimförsamlingen
Filadelfiaforsamlingen
Folkpartiet
Folkrörelsegruppen
Föreningen för kärnkraftens
HSB

utveckling

Handikappidrottens
samarbetsorganisation
Katolska församlingen
Malmö allmänna sjukhus
Malmö lokala samorganisation av SAC
Malmö

idrottsföreningars samorganisation
MIKI, Malmö Meditationscenter
Oxie Boföreningar
Restaurang Syd
Riksförbundet för Trafik och Polioskadade i Skåne
Skånes Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsorganisation
Skånes Turisttrafikföbund
Ungdomsföreningarnas
Skanör-Falsterbo

Skanör-Falsterbo

Svedala

Svedala Arbetarekommun

Centralorganisation

Villaförening

Hallands län
Falken berg

Hyresgästföreningen

Kungsbacka

Hyresgästföreningen

Halmstad

Hallands

läns Iandstingsavdelning

av SKTF

Halmstads

kommunaltjänstemannaförening
Hyresgästföreningen
M-Klubben
Varberg

Hyresgästföreningen «
Varbergs Socialdemokratiska

Göteborgs
kommun

ABF

Arbetarekommun

Adventkyrkan
AlCEC, Götekon.
ek. studerande)

(internationellt

praktikutbyte

Betlehemskyrkan
Donald Bergagårds Evangeliska Pionjärmission
Elevkåren vid Journalisthögskolan

För

S

2
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Filosofiska

fakulteternas

studentförening

Folkpaniet
Folkpartiets Ungdomsförbund
Fotfolket Idrottsförening
Framtiden i vara händer
Fria moderata studentdistriktet
Föreningen Ett Hus i Centrum
Föreningen för kärnkraftens utveckling
Föreningen Internationella
Gileadförsamlingen
Göteborgs Frikyrkorád
Göteborgs SSU-Distrikt

folkhögskolan

HSB
Hamnarbetarnas

intresseförening

Hyresgästföreningen
Hörselfrämjandet
Immigrantinstitutet
Italienskt Ungdomscentrum
Jordens Vänner
Journalisthögskolan
Kristen Demokratisk
Konsum

Samling

Väst

Kvartersrådet

Smycke-Björkhöjdsgatan

Makedoniska

Föreningen
Riksförbund
Miljövårdsgruppernas
Moderata Samlingspartiet
Moderata Ungdomsförbundet
Mosaiska församlingen
Människan i Källtorp
Olivedals Stadsdelsförening
Oscar Fredriks församling
PASOK, allgrekiska socialiströrelsen
Radio Kvinnohuset
Reumatikerföreningen
Saronförsamlingen
Smyrnaförsamlingen
Stiftelsen LOGOS
Stiftelsen Nya Björngårdsvillan
Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund
Sällskapet Visans Vänner
Västra Sveriges Discjockeyförening

Göteborgs och Bohus län (ej Göteborgs kommun)
Kungälv

Hyresgästföreningen

Mölndal

Hyresgästföreningen

Mölnlycke

Wendelsbergs folkhögskola i samverkan med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Partille

Hyresgästföreningen
Smyrnaförsamlingen

Stenungsund

Hyresgästföreningen
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Klövedals och Valla församlingars

Tjörn

Stenkyrka,

Uddevalla

Konsumentföreningen
Uddevalla SSU-krets

Öckerö

Bohus-Björkö

pastorat

Bohuslän-Dal

Missionsförsamling,
Brattebergsskolan
Hälsö Vänner, Hälsö
Hönö Hembygdsförening,
Hönö

Bohus-Björkö

Hönö

lS, Hönö
Hönö Missionsförsamling,
Hönö
Kristen Demokratisk Samling
Moderata Samlingspartiet, Hälsö

Öagillet, Hönö
Öckerö Båtsällskap
Öckerö Friluftsfrämjande
Öckerö IF
Öckerö Musiksällskap
Öckerö Röda Korskrets
Öckerö Socialdemokratiska
Öckerö Vi Unga-Klubb

Arbetarekommun

Älvsborgs län
Alingsås

ABF
Mont de Marsan

Föreningen
Musikkåren
Borås

Kamraterna

Borås kooperativa gille
De Handikappades Riksförbund
Fosterlands-Stiftelsens

Evangeliska
Hestra IF

missionsförsamling

lmmigrantinstitutet
Medborgarskolan
Moderata Ungdomsförbundet
Sveriges Kommunaltjänstemannaforbund
Övergårdsrâdet
Brämhult

Moderata

Dalsjöfors

Dalsjöfors

Ungdomsförbundet
Hem och Skolaförening
Solidar

Byggnadsföreningen
Lerum

Hyresgästföreningen

Trollhättan

Älvsborgs

Vargön

Vänersborgs

läns TCO-distrikt
kooperativa

gille

Skaraborgs lin
Falköping

HSB

Hjo

HSB

Mariestad

Mariestads

ekumeniska

råd

Sveriges Arbetares Centralorganisation

i Skaraborg

2
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Skövde

för kärnkraftens

Föreningen
HSB

utveckling

Skövde korporationsidrottsförbund
Skövde miljöforum
Stenstorp

Ranstadsverkets

Tibro

HSB

personalorganisationer

Värmlands lin
Karlstad

Filadelfiaförsamlingen
Framtiden i våra händer
Frikyrkliga

Studieförbundet

av Motorförarnas HelnykterhetsKarlstadsavdelningen
rförbund
och Baptistlörsamling
Karlstads Missionsförsamling
Maranatagruppen
Moderata Samlingspartiet

Örebro lin
K arlskøga

Karlskoga

Baptistförsamling

Karlskoga folkhögskola
M-Klubben
Kumla

Frikyrkliga

Studieförbundet

Frälsningsarmén
l-lelgelseforbundet
Kumla Baptistförsamling
Kumla Brottarförening
Kumla Föreläsningsförening
Kumla
Kumla

Församling
Privatradioklubb

Pingstkyrkan
Pingstkyrkans Finska Grupp
Studieförbundet Vuxenskolan
Nora

Järle Byalag

Storå

Maranatagruppen

Örebro

Baptistförsamlingen
Blåbandsrörelsen
Elimlörsamlingen
Framtiden i våra händer
Frikyrkliga Studieförbundet
Fritidsfiskarnas Örebrodistrikt
Konsumentföreningen
Pilgrimsfolket
Örebro Fria Församling
Örebro kommunaltjänstemannaförening
Örebro läns landstings tjänstemannaförening
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Västmanlands

Bilaga

lin

Hallstahammar

ABF Kolbäcksdalen
Elimförsamlingen
Kommunistisk
Ungdom
Metall avd 98
Unga Örnar

Köping

Köpings\UFO-förening

Västerås

Framtiden

i våra händer

Föreningen för kärnkraftens utveckling
Kursverksamheten vid Uppsala Universitet
M-Klubben
Moderata Ungdomsförbundet
Nutida Musik
Västmanlands

Konsumentförening

Kopparbergs lin
Borlänge

Konsum

Falun

Dalarna

Falu Konsumentgille
Framtiden i vara händer
Kopparbergs läns reumatikerförening
Medborgarskolan

Ludvika

Medborgarskolan

Malung

Medborgarskolan

Norra Västerdalarna

Medborgarskolan

Ovansiljan

Medborgarskolan

Rättvik

Medborgarskolan

Södra Dalarna

Medborgarskolan

Gävleborgs län
Bollnäs

Hyresgästföreningen

Gävle

Framtiden i våra händer
Gävle centrala konsumentgille
Gävle norra konsumentgille
Gävleborgs hyresgästförening
Konsumentföreningen
Gävleborg
Medborgarskolan
Moderata Ungdomsförbundet
Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund
Synskadades Förening

Hofors
Hudiksvall

Hyresgästföreningen
Forsaljud
Hyresgästföreningen
Medborgarskolan

Ljusdal

Hyresgästföreningen
Thyra Perséns Stiftelse för Djurens

Rättigheter,

Los
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Sandviken

Hyresgästföreningen
IOGT-NTO
Medborgarskolan
Moderata samlingspartiet
Sandvikens Kristna Alliansråd
Sandvikens

Orkesterförening

Söderhamn

Hyresgästföreningen
Söderhamns Miljövårdsförening

Södra Hälsingland

Medborgarskolans

Vistemorrlands

lokalavdelning

lin

Björna

Föreningarnas samarbetsgrupp inom Björna Rektorsomnráde

Härnösand

Filadelfialörsamlingen
Frikyrkliga Studieförbundet
Härnösands

kommun

Härnösands Teaterlörening
Sveriges kommunaltjänstemannaförbund
Västernorrlands Konsumentförening
Kramfors

Frikyrkorörelsen (Filadelfia, Missionsförsamlingen)
kulturhuset Svanögârden

Föreningen

Miljörörelsen
Nykterhetsrörelsen (NBV, IOGT-NTO)
Västernorrlands Konsumentförening
Ådalens Båt- och Fritidsklubb
Ådalens Privatradioklubb
Soile/lea

Sollefteå Konsumentgille

Sundsvall

Framtiden

i våra händer

Sveriges kommunaltjänstemannaförbund
Västernorrlands Konsumentförening

Ånge

Västernorrlands

Örnsköldsvik

Elimförsamlingen

Konsumentförening
Ånge Konsumentgille

Filadelñaförsamlingen
Örnsköldsviks församling

Jämtlands lin
Sveg

Härjedalens

konsumtionsförening

Åre

Åre-Duved

Turistförening

World

Cup
Åre Slalomklubb
Östersund

Framtiden

i våra händer

Föreningen för Kärnkraftens utveckling
Odensala Hem och Skolaförening
Östersunds Socialdemokratiska Arbetarekomnun

SOU 1981:13

Bilaga

Västerbottens lin
Skellefteå

Expolaris/Västerbottens

Sorsele

med flera frikyrkoförsamlingar
Filadelñaförsamlingen
Vindelälvens Radiosällskap

Umea

Blåbandsrörelsen

Handelskammare

Fosterlands-Stiftelsen

Evangeliska

Elimlörsamlingen
Filadellialörsamlingen
Framtiden i våra händer
Föreningen Ymer
Gnid och Drag
Västerbotten
Konsumentföreningen
Strömbäcks folkhögskola
Umeå Baptistlörsamling
Umeå Konsumentgille
Umeå Missionförsamling

Norrbottens

lin

Boden

Vuxenskolan

Gällivare

HSB

Haparanda

HSB

Kalix

Folkhögskolan
HSB

Karesuando

Soppero och Karesuandos sameföreningar

Kiruna

HSB

Lulea

HSB
Konsum
Lv7, de värnpliktigas

Piteå

intresseförening

Centerpartiet
Evangeliska

Fosterlands-Stiftelsens

länslörbund

Folkpartiet
Moderata Samlingspartiet
Piteå ABF i samverkan med Piteå arbetarekommun
Älvsbyns lokala samarbetsorganisation av SAC

2
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Sändningsscheman
39/

80 i

Stockholm,

vecka
Umeå

39/79

och

och

Öckerö
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LICENSTIA!
Berättigar till obegränsat lyssnande
på Radio Klara
Kvällar: 21.30
Mornar: 07.00
lörd-sönd 08.30
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Närradions

i Stockholms

1980

och

Exempel
och

liten

mars

innerstad,

Umeå

Öckerö

på programinnehåll

en

10-16

program

på en stor,

en

medelstor

försöksort

Programtablåerna har sammanställts av närradiokommittén, sedan de sändande sam»
manslutningarna beretts möjlighet att göra programbeskrivningar.

Stockholms

Måndag

innerstad

10 mars 1980

00.00-06.00

Stockholms Närradiojörening

06.30-06.45

Radio Rörstrand

07.00

Radio Klara. Stockholm 80. Intervjuer om stadens framtid.
Nyhetskommentarer.
Värnpliktsdagen i Örebro.

08.00

Narconon. Information om Narconons verksamhet - ett alternativ till missbruk av droger.

08.30-08.45

Adventkyrkan.

0930-1000

Estniska Föreningen. Sammandrag av veckans nyheter från
Sverige, Estland och övriga världen. Presentation av estniska föreningarnas verksamhet denna vecka. Estnisk teaterverksamhet.

10.30

Radio Rörstrand

11.00

Arabisk Närradia. Koranläsning.
och arabisk litteratur,.

11.45

Samkristen Närradio

12.00

Svenska Företagares Riksförbund. Den regionala
kvensutredningen. Om vi avvecklar kärnkraften.

12.30-13.00

Radio Italia, Skandaleri Italien. Frivillig militärtjänstgöring.
i Sverige. Sportnyheter.
Folkomröstningen

13.15

SAMS Närradiøjörening. Veckans program på Stadsteatern.
Jazz-program med Bertil Mollberger. Två inslag i “aktiveraren Malfred.

14.15-15.00

Stockholms Närradioförening

15.45

Radio Baplisl

Att

lifta

- en annorlunda

hobby.

Religiös folkmusik.

Poesi

konse-
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16.00

Meddelanden om klubbens verksamhet.
Radio M-Motor.
Volvo VCC - Volvos framtidsbil. Att gå på restaurang i
USA. Rapport om Philips nya bilradio. Trafikolyckor och
vägarbeten. USA, Fort Lauderdale.

18.00

Svenska Företagares Riksförbund. Den regionala
”Om vi avvecklar kärnkraften.
kvensutredningen

18.30

Samkristen närradio.

19.00

Stockho/msspegeln (c) Varmvatten

19.15

konse-

från solfångare i Nacka.

Vuxenskolan. Stockholms Musikpedagogiska

Institut,

SMI,

ZO-årsjubileum.
19.30

A dventkyrkan. Samtal med Jesus Carreras - invandrare från
Spanien. .

19.45

Danshögskolans elevkár. Om koreografiutbildning.

20.00

Nykterhetsrärelsens samorganisation.
årsfest på Blå Bandet. Pjäsen ”Knark”

21.00

Meddelanden.

Skott-

med Gotlandsteatern.

Vad betyder närradion för polska
Ekonomisk kris i Sverige? Bok-

Immigrantinsritutet/Polska.
och kurdiska minoriteter?
recension.

Rock för jobb - satiriskt ungdomsprogram.

21.30

Radio Klara.

22.30

Radio Charisma.

23.00

Estniska föreningen. Nyheter med tyngdpunkt
Kyrkans situation i Estland.

23.30-24.00

MlKl/TM-programmet.

Intervju:

på Estland.

Delegation

världsrege-

ringen.

Tisdag 11 mars 1980
00.00-06.00

Stockholms Närradiojörening

06.30

Radio Rörstrand

06.45

KDS. Reportage från KDS distriktsstämma.
Repris kl 19.15-19.30.
folkomröstningen.

07.00

Radio Klara.

08.00

Religläst forum.

08.30-08.45

Radio Maranata

09.00

Opinionspartiet

09.45

Afasiföreningen. Att få afasi. Hur reagerar man? information
om föreningens verksamhet.

10.00

Frälsningsarmén. Andakt

10.30

Radio Rörstrand

11.00

Arabisk Närradiø.
frågor i Sverige.

11.45-12.00

Radio Baptisr.

Tidningskommentarer.
staden. Lyrikläsning. Anslagstavlan.

Pålysning inför

Reportage om Film-

Kåseri

med sång och musik.

Koranläsning.

Lagar i Sverige. Kvinno-

sou
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12.45

Estniska föreningen.
estniska.

Linje

l. 2 och 3 kommer

till tals på

13.15

SAMS Närradioförening

14. 1S-l 5.00

Stockholms. Närradiojörening

16.00

Radio Moderat

16.30

Radio SUS. Nyheter från SSlF, studenternas idrottslörening.
AV-konferensen
i Uppsala. Kårlöreningen
Ekonomerna.
Nytt från studentkåren. Bluesmusik.

18.30

Samkristen närradio

19.00

Radio Moderat. Landstingsrádet Stig Rindborg, sjukvårdsdirektör Tord Bergstedt om förändringar pâ Serafimerlasarettet.

19.15

KDS.

19.30

Radio Rörstrand

20.00

SMU i Immanuelskyrkan. Föreningens studieverksamhet
en onsdagspresenteras. Vad händer i lmmanuelskyrkan
kväll?

20.30

Radio Maranata

21.00

Mälardalens Radiosällskap.

21.30

_

Repris från kl 06.45.

Radio på Cypern.

Radio Klara. Presskonferens om lågstrålning. Energioperan.
Intervju med Lennart Bodström. Förslag till ny engelsk arbetsmarknadslag presenteras. Anslagstavlan.

22.30

Radio Rörstrand

23.00

Högerteknologerna. Information
sändning p. g. a. tekniskt fel)

23.30-24.00

Nyhumanisterna.

till medlemmarna

(ingen

Onsdag 12 mars 1980 V
00.00-06.00

Stockholms Närradiofärening

06.30

Radio Rörstrand

06.45

Nyhumanisterna

07.00

Radio Klara. Nyhetskommentarer.
Linje 2, Lennart Bodström intervjuas. Dario Fo i Sverige. Anslagstavlan.

08.00

Djurgårdens IF. Analys av helgens matcher. Inför nästa
match. Snack med spelare och tränare. Presentation av DIF:s
breddidrott.

08.30

Adventkyrkan.

08.45

Radio Baptist.

09.30-09.45

Isländska föreningen. Barnprogram. Isländska dikter och is4
ländska barnskivor.

Förebyggande tandhälsovård.

10.30

Radio Rörstrand

11.00

Arabisk Närradio.

Musik.

Varför vetenskapliga
Koranlörklaring.
program? Barnprogram. Programinformation.
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11.45

Frälsningsarmén. Kárernas offentliga mötesverksamhet
senteras.

12.00

Isländska föreningen.

12.15

Invandrarkvinnoma

13.15

SAMS Närradiøjörening

14.15-15.00

Stockholms Närradioförening

15.15

Djurgårdens IF.

15.45

Rosa Honung. Genetiskt forskningsprojekt i Kalifornien. Satirisk, fmgerad intervju om det kaliforniska projektet. Musik.

pre-

(IFFI). Information om folkomröstningen på svenska, spanska och grekiska.

Repris av morgonens program

16.30

Nyhumanisrerna

16.45

Radio Baprisr

17.00

Radio Rörstrand

17.30

Kommunisrisk ungdom. Gösta Bohman och kärnkraften.
for melodifestivalen.

18.00

Radio Liberal Student. Intervju med UIo Ignats från ÖstVarför skall Sverige bojeuropeiska solidaritetskommittén.
kotta OS i Moskva?
Föreningsinformation.

18.30

Samkristen närradiø.

19.00

Radio Liberal ma). Intervju

19.30

Utländska konstnärer. Intervju med den svensk-amerikanske
tonsättaren William Runström om operan Fadern.

20.00

Nya Dimensioner. Presentation av Föreningen
mentell psykobiofysiks aktiviteter.

20.30

Narconon

21.00

Osqradion (inställd

21.30

Radio Klara. Pjäs: Röster från Harrisburg. Arne Kaiser om
Gun Wållgren. Dramaten
Linje 3:s avvecklingsalternativ.
“I sista minuten.

22.30

Radio Södermalm

23.00-24.00

Radio Maranata

Torsdag

_

In-

med Hans Blix, linje 2.

p. g. a. tekniskt

för experi-

fel)

13 mars 1980

00.00-06.00

Stockholms Närradio/örening

06.30

Radio Rörstrand

06.45

Radio Konsum. Barnsäkerhet i Tyresö kommun.
ning på Domus i Tyresö presenteras.

07.00

Radio Klara. Intervju:

Eva Moberg. Föräldrasamverkan på
Ett reportage om kärnkraft.

dagis. Nyhetskommentarer.
08.00

Narcønon

08.30

Radio Maranaia

En utställ-
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08.45-09.15

Från världsfredsbanketten i StadsMlKI/TM-programmer.
huset 19/3 1980. Minskade de negativa tendenserna? Nyheter i upplysningens tidsålder.

09.30

Isländska föreningen.
dikter.

Barnprogram.

Samtal om isländska

09.45-10.00

Radio Konsum. Repris från 06.45.

10.30

Radio Rörstrand

11.00

Arabisk Närradiø. Koranläsning.
torisk serie.

11.45

SMU i ImmanueIs/gørkan. Lunchandakt
Jan Eirestål.

12.00-13.00

Radio Baptisi

13.15

SAMS Närradiofárening

14.15-15.00

Stockholms
Gymnasium

Programinformation.

His-

av ungdomspastor

Närradiojörening.
Ungdom
på Bandhagens
talar om SBC:s och NSO:s närradioprogram.

15.15

Estniska föreningen. Musikverksamhet
domar i Sverige.

15.45

Rosa Honung. Tungrock

16.30

Linje Grön (Stockholms Centerungdom).
men. Folkkampanjen Nej till Kärnkrafts
nativa energiplaneri

bland estniska ung-

non stop.

Bevara LångholFörslag till alterStockholm. Aktiviteter i samband med

folkomröstningen.
17.00

Smähusägama. Fastighetstaxeringen 1981. Information
riksdagsbeslut, småhusägarnas yttrande m. m.

17.15

Samhällsvetoma (s)

17.30

Radio VPK

17.45

Fritidsfiskarna. Skytteholmslägret - ungdomsñskeläger. Presentation av ny distriktsstyrelseledamot.
Reportage från
Stockholmsmästerskapet i pimpelñske. Inbjudan till fisketräff.

18.15

Hyresgästföreningen. Hyresgästforeningens kulturverksamhet. Kulturella samarrangemang mellan folkrörelserna. Presentation av ett samarrangemang med HSB för pensionärer,
museironden.
Frågor kring hyreslagen, saneringar.

18.30

Samkristen närradio.

19.00

Radio A, Socialdemokratiska samhällsvetarföreningen.
en sändning.

19.30

Gay Radio. Om kvinnodagen. Information om homosexuella frigörelseveckan 1980. Klubbaktiviteter
presenteras.

om

lng-

20.30

Radio Maranaia

21.00

Osqradion. Direktintervju med jourhavande
mation om aktiviteter på Teknis.

21.30

Radio Klara. Från rättegången mot gathörnsmålarna.
Personalproblem på socialforvalningen. Framtiden i våra händers årsmöte i Örebro. Samarbete mellan Fria Proteatern
och Dramaten. Intervju med Dario Fo och Franca Rame.
Anslagstavlan.

student. Infor-

4
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22.30

Frälsningsarmén. Repris från onsdagen om FAzs offentliga
verksamhet.

23.00

Medicinska föreningen. Information om Föreningens programutskotts arrangemang. Information om föreningens
tidning och idrottsaktiviteter.

23.30-24.00

Radio Enok. Blankröstning
information.

Fredag

i kärnkraftsfrågan.

Intern

kår-

14 mars 1980

00.00-06.00

Stockholms Närradioförening

06.30

Korpnytt. Inför helgens korpmästerskap i simning. Badminton i Korpens regi.

06.45

Hyresgästföreningen

07.00

Radio Klara. Korsmålningsrättegângen.
Socialförvaltningens personalpolitik. Tidningskommentarer.
Fria Pro och
Dramaten. Reportage om Skogsnäskollektivet.
Ian.

Anslagstav-

08.00

Radio Italia. Intervju med Dario Fo. Bitar ur Franca Rames
teaterföreställning i Stockholm. Sportnyheter.

08.30

Radio Krishna.
media”,

“I-Iur

samhället

advokat Lennart

manipuleras

med mass-

Hahne.

09.00

Moderat Ungdom. Från en MUF-utflykt
till Roslagen. Hur
man gör närradioprogram. MUF:s distriktsstämma.

09.30-09.45

Isländska föreningen. Barnprogram. Att vara islänning i Sve»
rige.

10.30

Radio Rörstrand

11.00

Arabisk Närradio.

11.45-12.00

Adventkyrkan. Klaverkonsert av Mozart. Jan Zwemer talar
om konst, om att läsa bibeln och om olästa biblar. Annonsering av veckoslutets möten.

13.00

Korpnytt.

13.15

SAMS Närradiojörening

14.15-15.00

Stockholms Närradiojörening.

Koranläsning,

”önskeskivan”.

Repris från kl 06.30

15.15

Ljudmixarna

16.30

Moderat Ungdom

17.00

Frälsningsarmén.
ken.

Repris av torsdagens program.

Bibelstudium

17.30

Immigrantinstitutet

18.00

Kyrkradion

18.30

Samkristen närradio

19.00

Radio VPK

19.15

Kømmunistisk Ungdom

19.30

Isländska föreningen

program/uppenbarelsebo-
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20.00

Adventkyrkan. Samtal mellan lngvar Claesson och Siw Molin
om vänlighet mellan människor och hur vi behöver varandra.

20.30

Radio Maranata

21.00

1981. RiksdagsbeSmâhusägarna. Fastighetstaxeringarna
slut, småhusägarnas yttranden m. m. (repris från torsdagen)

21.15

Pleiaderna

21.30

Radio Klara. Väck Väck Barsebäck. Ett radiospel om nedläggningen 23 mars 1990. Tage Danielsson läser ur Tankar
om Kärnkraft.
Stockholmspartiets syn på kommunens
femårsplan. Anslagstavlan.

23.30

Åsä Discotekniker. Lyssnarnas egna tio-i-topp skivor producerat av Föreningsmedlem. Presentation av föreningens formåner.

Lördag

15 mars 1980

00.00-06.00

Stockholms N ärradiojörening

07.30

Radio Moderat

08.00

K ulturimpuls

08.30

Radio Klara. Väck Väck Barsebäck, Tage Danielsson läser
“Tankar om kärnkraft.
Anslagstavlan. Personalomsättningen på barnstugor. Stödkommitté för Mullvaden. Gun
Wållgren läser sin monolog Danderydsettan.

09.30

Radio Moderat.

09.45

Radio A. Inför folkomröstningen

10.15

SAMS Närradioförening

11.00

Arabisk Närradio. Direktsändning.
telefon.

11.45

Radio Rörstrand

12.00

Lusilania/ portugisiska

13.00

Radio M-Motor. Regeringen och barns trafiksäkerhet. Presentation av dels Philips bilradio, dels årets bil Saab Lancia.
Trafikolyckor och vägarbeten. Prisutvecklingen på bensin.

Information

for linje l. Musik.

Skivönskningar

m. m. på

Medlemsinformation
och referat från klubbens årsmöte.
Björn Skifs om antirökning. Motormässa i Malmö m. m.
från Malmö närradio. Fiats nya sportbil presenteras. Riksradions ljudteknikerförening.
Jämförelse mellan inspelningsteknik förr och nu. HiFi-mässor under 60-talet. Pickuppers förr och nu. Musikunderhållning.
16.00

Radio Rörstrand

16.30

Radio SUS. “Intervju med gruppen Hanson Wolf United”.
Nyheter från Studentkåren.

l8.30

Radio Baptist

19.00

Stockholms

Populärmusikjörening.
lemsinformation.

Musikprogram.

Med-

4
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19.30

Ljudmixarna

20.30

Äsö Discoiekniker

21.00

Radio Södermalm/spanska

21.30

Radio Klara. Reportage från dagens kärnkraftsdemonstration. Nyhetskommentarer.
Inför Alternativ
Stads jubileumsprojekt med anledning av Stockholmsutställningen
1930. Uruguaykommitténs
musikgala. Anslagstavlan.

22.30

Radio Maranata

23.00

LSF 88 (Liberala Studentfireningen). Pop och disco varvat
med information om Föreningens verksamhet. Nyheter. Telefonsamtal om studentaktiviteter.

A
1
.,
Söndag

16 mars 1980

00.00-06.00

Stockholms NärraJio/örening. Radio SUS. Reportage och intervjuer med folk ute på stan. Nyheter från Studentkåren.
Musik.

08.00

MIKI/

08.30

Radio Klara. Författarnas nya bokhandel. Reportage om
Forsmarks kärnkraftverk.
Kommentar till Mullvadsrätte-

TM -Programmen

gångarna. Anslagstavlan.
09.30

Vuxenskolan. Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI:s
ZO-årsjubileum.

09.45

Stockho/msspegeln (c). Varmvatten

10.00

Djurgårdens IF

från solfångare i Nacka.

11.00

Samkristen närradio. Predikan från Adventkyrkan
sikprofessor Herbert Blomstedt.

12.15

Invandrarkvinnorna (IFFI). Inför folkomröstningen.
mation på svenska, turkiska och kurdiska.

13.00

Radio Liberal Up). Äldreomsorg

13.30

Radio Liberal 02211).Om könsroller.

14.00

Ljudmixarna

16.00

Osqradion. Inför nästa veckas kärnkraftsdebatt
Högskolan. Inför onsdagens kårafton.

17.00

Kort
om
Nykierhetsröre/sens samorganisation.
Knark.
Tollare folkhögskola, en presentation.

18.00

Infor folkomröstningen.
Lusitania/portugisiska.
Linje 2 &
3 presenterar sig. Portugisisk musik. Information om for-

av mu-

Infor-

i kommunen.

på Tekniska

pjäsen

eningsaktiviteter.
19.00

Religiös! forum

19.30

Gay Radio. Holland som semesterland. Reportage från Gay
Chico cocobana.
Rapport från stormöte inför homosexuella frigörelseveckan.

20.30

lnvandrarkvinnorna

(IFFI). Inför omröstningen.
på svenska, grekiska och serbokratiska.

lnformation

l
1
1
å
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Radio Klara.
Torg. Intervju

Ett reportage kring energioperan på Sergels
med Jan Wiklund i Stockholm 80-serien.

Anslagstavlan
22.00

Nya Dimensioner. Renate Nordin intervjuas om sina tidigare
liv, bl.a. i Polen, där hon dog i koncentrationsläger.

22.30

Radio Baptisl

23.30-24.00

Radio Enøk. Musikprogram.

Kårinformation.

Umeå

Måndag

10 mars 1980

09.30

Kristna halvtimmen. Repris från fredagens program

10.00

Sändningsuppehåll

18.15

Umeå nykterheisvänner

18.30

Filadeljia. Kvällshalvtimmen.
Iand Nilsson.

19.00

Svenska Företagare.: Riksförbund, leka/avdelningen. Konsumentskyddet och marknadsföringslagen. Vilka effekter får
en fortsatt lagstiftning lör konsumenterna och producen-

Välkomstintervju

med R0-

tema? Hur ser det ut på detta område i Finland? Hur blir
det att arbeta som försäljare i Lycksele om Förslaget till ny
hemförsäljningslag går igenom?
19.30

Slut på dagens sändningar

Tisdag I 1 mars
07.00

Repris kl 08.00.

Pingstkyrkan.

Morgonandakt.

07. 20

Pingstkyrkan.

10 minuters

09.30

Kristna halvtimmen. Repris av Filadelñas kvällshalvtimme
från måndagen.

barnprogram.

Repris 08.20.

10.00

Sändningsuppehåll

18.15

Moderaterna. Linje 1, Energi för Sverige. Intervjuer
T G Wickbom och Tor Ragnar Gerholm.

18.30

Umea Landsjörsamling. Kyrkliga nyheter. Intervju
missionärer. Avslutande andakt.

18.45

EFS. Vad kan vi lära av invandrarna?

19.00

Slut på dagens sändningar

med

med f. d.

Onsdag 12 mars
07.00

Pingstkyrkan.

07.20

Kristna halvtimmen. Repris av EFS program från tisdagen.

18.15

Chilekommirtén. Utsugningen av Jariland i nordöstra Brasilien. Samarbetet mellan amerikanskt kapital och den brasilianska diktaturen. Den amerikanska miljardären Daniel
Ludwigs roll.

Morgonandakt.

Repris kl 08.00

4
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19.00

Padtor G Sameland intervjuKorskyrkan/EIimjörsam/ingen.
as för baptistförsamlingens
mötesserie.

21.30

Radio Universum (Umeå Studentkår). Vertex-nytt, reportage
från Studentkårens fullmäktige. Möte om forskarutbildningen. AU-utredningen presenteras. Presentation om programverksamheten

på Universum.

22.30

EFS. Aktuell

kristen musik. Ett ungdomsprogram.

23.00

Slut på dagens sändningar

Torsdag

13 mars
Repris kl 08.00.

07.00

Pingstkyrkan. Morgonandakt.

07.20

Pingsrkyrkan.

09.30

Kristna halvtimmen. Repris av Umeå Landsförsamlings
gram från tisdag 18.30.

l8.l5

Konsum. Återbäringen 1979 och andra uppgifter från föreningens verksamhet 1979. Välkomna till distriktsstämmor-

10 minuters

barnprogram.

Repris 08.20.
pro-

na. Veckans matrecept.
av R Nelson.

18.30

Pingstkyrkan (Filadelña).

19.00

Strömbäck.: folkhögskola. Direktsänt samtal om Kyrkan och
massmedierna.
Samtalet sker mellan deltagare i en kurs

19.15

EFS. Repris av aktuell

19.45

Slut på dagens sändningar.

Bibelföredrag

på skolan.

Fredag

kristen musik

från onsdagen.

14 mars

07.00

Pingstkyrkan. Morgonandakt.

07.20

Tio minuters barnprogram från Pingstkyrkan. Repris 08.20.

09.30

Kristna halvtimmen. Repris av Pingstkyrkans
den 13/3.

18.15

Folkpartier. Reportage om den öppna förskolan i Umeå. Intervju med den politiker som motionerar om öppen förskola.

18.30
19.00

Tegs församling. Cembaloafton
Umea närradioförening.

Söndag

Repris 08.00.

program från

från Tegs kyrka.

15 mars

18.00

Kvällsgudstjänst

från Pingstkyrkan.

Direktsändning.

Öckerö

Torsdag
17.45

13 mars 1980
Öckerömøderarerna. Musikprogram.
09.45.)

(Repris lördag 15/3 kl

SOU 1981:13
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Bilaga

Öckerö Närradio. Veckans Förening, Presentation av Öckerö
Avsnitt ur minimusikalen
Planeten
missionsförsamling.
Jorden fâr besök. Om skolmaten och fläkten i slöjdsalen.
Samtal med pendlare i lärjekön. Badminton på Björkö och
ny fritidsgård på Björkö. Föreningsannonser.
15/3 kl 10.00.)

19.00

(Repris lördag

Öckerö A-Radio. Om primärsjukvård och sjukvárdsorganisationen i kommunerna. Musik av Even Taube anno 1928.
Kon appell inför folkomröstningen i kärnkraflsfrågan.
pris lördag l5 mars kl 11.00-12.00.)

Lördag
09.45

15 mars
Repriser av torsdagens program.

(Re-

4
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Maj

Nattsändningar

1980
Stockholm

l/ 5

M-klubben

2/5

Maranata

3/5
4/5

Adolf Fredriks Musikgymnasium
Moderata Ungdomsförbundet

7/5

Maranata

8/5

M-klubben

11/5

Radio SUS

12/5

Clemenz Club

15/5

Sams Närradio

16/5
17/5

Nya Dimensioner
Radio Liberal

18/5

Mälardalens

19/5

Maranata

22/5

Moderata Ungdomsförbundet
Clemenz Club
Stockholms Populärmusikförening

23/5
24/5
25/5
26/5
28/5

Radiosällskap

Gay Radio
Nya Dimensioner

29/5

Motdrag
Arabisk Närradio

31/5

Sams Närradio
Järva

4/5
10/5
1l/5

International

Rinkeby

Spånga Populärmusikförening
Rinkeby International

17/5

Rinkeby

18/5
25/5

Spånga Populärmusiklörening
Spånga Populärmusikförening
Rinkeby International

31/5

Spånga Populärmusikforening

24/5

International

Eskilstuna
l/5

Folkpartiet
Malmö

25/5

Pingstförsamlingen

Elim
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November

1980

Stockholm
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11

Nya Dimensioner
Liberala studentföreningen
Radio SUS
Liberala studentlöreningen
Elevforbundet

7/11

Radio Baptist
Liberala studentföreningen

8/11

Unga forskare

9/11

Ljudmixarna
Radio SUS

10/11
11/11

Socialdemokratiska

12/11

Liberala studentlöreningen

13/11

Betlehemskyrkan
Stockholms Ljudarkiv

14/11
15/11
16/11

Osqradion
SAMS närradio

17/11

Stockholms

studentradion

18/11

Ljudarkiv
Guds Bönehus

19/11

NKIF,

20/11

nattarbetarnas kultur-

21/11

Kyrkradion
Radio Krishna

22/11

Moderaterna

23/11

Ljudmixarna
Stockholms Ljudarkiv
Radio Baptist

26/11
27/11
28/11

Radio Krishna

29/11

SAMS närradio

30/11

FMAK,

föreningen

och idrottsförening

för modem alternativ

Järva
1/11
2/11
8/11
9/11
15/11

Spånga Populärmusikförening
FMAK
Blackebergs Gymnasium/Maphya
FMAK

16/11

Spånga Populärmusikforening
FMAK

22/11

Spånga Populärmusikförening

23/11
29/11

Ljudmixarna
Spånga Populärmusikförening

30/11

Ljudmixarna
Göteborg

9/11

Göteborgs adventistforsamling
Umea

8/11

Elimförsamlingen

15/11

Elimförsamlingen

22/11

Elimforsamlingen

29/11

Elimförsamlingen

kultur.
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relationer

Grammofonbolagens
närradiosändande

Rapport
téns

sammanslutningar

1980-09-18,

uppdrag

av

till

utarbetad

hovrättsfiskal

på närradiokommitStefan

Rubenson

Inledning
Syftet med Föreliggande rapport har varit att genom intervjuer
utreda eventuellt samröre och övriga kontakter som förevarit mellan grammofonbolagen
och de närradioföreningar
i Stockholm
som spelar mycket
musik i sina
Företrädare
för grammofonbolagen
sändningar.
EMI, CBS, Electra, Polyoch Polar har intervjuats.
gram, Sonet, WEA-Metronome
De är samtliga
medlemmar
i IFPI (International
Federation
of Producers of Phonograms
and Videograms)
och deras totala marknadsandel
i Sverige under år 1979
var ca 85 % (enligt

Veckans Affärer, nr 4l 1979). Vad beträffar dei rapporten
har de begränsats till att avse Radio M (Motor),
närradioföreningarna
SBC och Radio SUS. Anledningen
Ljudmixarna
härtill är den, att vid inmed företrädare
för grammofonbolagen
tervjuer
så var det i huvudsak
till
dessa föreningar och deras programverksamhet
som flertalet bolag återkom.
angivna

Jag har därför bedömt det som så, att ytterligare uppgifter av någon betydelse
inte skulle framkomma
med fler föreningar
än de här
genom intervjuer
angivna.
i rapporten är redovisade såsom de lämnats vid intervjuerna.
Uppgifterna
av riktigheten
av de sålunda lämnade uppgifterna
Någon kontroll
har inte
skett och torde för övrigt svårligen
kunna göras.

Sammanfattning
Grammofonbolagen
Grammofonbolagen
verksamhet
lämnat
likaså
kommit

lämnat
med

har beträffande

närradion
och sin inställning
till dess
väsentligt
samstämmiga
uppgifter.
Bolagen har
informtion
rörande de kontakter
som hittills
före-

i allt

likartad
sändande

i Stockholm.
Så t. ex. uppger samtliga
föreningar
att
i
den
mån
med någon närgrammofonbolag
bolaget har haft kontakt
som
framställt
önskemål
om
att
erhålla
radioförening,
grammofonskivor
och/eller
kassetter kostnadsfritt,
har kontakten
alltid skett efter initiativ
från

sida. Grammofonbolagen
föreningens
påstår sig inte i något fall ha
kontaktat
någon förening som spelar mycket musik för att på så sätt marknadsföra nyutgiven
musik.
Skälen till denna avvaktande
som
inställning
som kanal för marknadsgrammofonbolagen
uppger sig ha till närradion

I denna rapport används
begreppet närradioförening” som beteckning på
enskilda sändande sammanslutningar.
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att bolagens
musik är flera. Främst har framkommit
föring av nyutgiven
hittillsvarande
inställning
grundar sig på att närradion är en ny företeelse
fast etablerade former och tillika
i Sverige och att den ännu inte funnit
är en försöksverksamhet.
det stora antalet

med
har bolagen förklarat sin inställning
att
därför
är
svårt
erhålla
och
att
det
föreningar

Vidare

sändande

har framkommit
att sändningöver verksamheten.
Ytterligare
är omstänför marknadsföring
arnas begränsade räckvidd och kostnaderna
särskilt
intressant
för
närvarande
inte
anses
som
att
närradion
digheter
gör
en överblick

med att
sin inställning
att satsa på. Några av bolagen har även förklarat
att sända musik saknar man
for föreningarna
så länge det är kostnadsfritt
intresse av att bolagets produkter
framföres i närradiosändningar.
musik bl. a.
sinimarknadsföring av nyutgiven
Bolagen har beträffande
av skilda slag
och övriga trycksaker
informationsblad
uppgett att förutom
så utsändes vid
och andra intressenter,
som distribueras
till återförsäljare
i allmänhet
(100-200 stycken)
utgivning
ett_större antal grammofonskivor
till

främst tidningar,_Sveriges Radio och discjockeys.
Enligt grammofonsom framsänts till närradioföreningar
bolagen har därvidgrammofonskivor
rört
vid
tillfällen
inte
har
dock
dessa
ställt önskemål
därom. Det
sig om
mer än fem â sex skivor per månad som på detta sätt sänts från något
av grammofonbolagen
till närradioföreningar.
redovisade
Oaktat den av grammofonbolagen
har det, som ovan
kontakt

med

anförts,

till närradion
inställningen
varit i
att i den mån föreningar
önskemål
om att
och därvid framställt

framkommit

grammofonbolagen

i
så har deras begäran åtminstone
kostnadsfritt,
grammofonskivor
Det förtjänar dock att i detta sammanhang
viss mån tillgodosetts.
framhållas,
att enligt inhämtade uppgifter har det varit den enskilda närradioföreningen,
och att det med grammofonbolagen,
som för ändamålet
tagit kontakt
Polar
inte kan anses förekomma
förutom såvitt avser grammofonbolaget
erhålla

en fortlöpande
na.

distribution

av nyutgiven

musik

från bolagen till föreningar-

Närradioföreningama
Radio
angivits är de i rapporten ingående närradioforeningarna
har beträffande
och Radio SUS. Föreningarna
M (Motor), SCB Ljudmixarna
betonat att den musik som spelas huvudsakligen
sitt musikutbud
utgöres
lånar från andra föroch kassetter som föreningen
av grammofonskivor
Som ovan

På grund av
tillhandahåller.
eningar eller som enskilda aktiva medlemmar
för föratt skivinköp
resurser uppger föreningarna
bristande ekonomiska
Av de tre nämnda
eningens räkning sker i mycket begränsad omfattning.
som enligt uppgift disponerar
är det enbart SBC Ljudmixarna
föreningarna
även framhar angående sitt musikutbud
medel till skivinköp.
Föreningarna
i
medlemmarna
som
hållit att såväl de som gör programmen
övrigt är mycket
musik som
vilken
a.
därför
är
att
det
bl.
och
intresserade av musik
viktigt
Detta
spelas i programmen.
inte
skulle
grammofonbolag
program.

en orsak till att t. ex.
är, enligt föreningarna,
i föreningarnas
kunna påverka musikutbudet

SOU 1981:13
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De angivna föreningarna
har samtliga varit i kontakt
med grammofonför att på så sätt erhålla skivor gratis. De har i detta sammanhang
vid den inledande kontakten
samstämmigt
uppgivit att grammofonbolagen
bolag

ställt sig kallsinniga
till föreningarnas
med
begäran men att kontakterna
under hand har förbättrats.
har
grammofonbolagen
Ingen av föreningarna
blivit kontaktad
av något av de i rapporten
ingående bolagen för markutan de skivor föreningarna
har sänts till dem efter
nadsföring,
mottagit
det

kontaktat
föreningen
Radio M (Motor) uppger
gratis, SBC Ljudmixarna

sina önskemål.
respektive
bolag och framställt
sig sålunda ha mottagit ca 100 grammofonskivor
ca 150 st och Radio SUS ca 30 st. ”Om man
- Grammofonskivorna
får
man
har
tjatar
skivor”,
enligt vad SBC uppgivit.
inte varit förenade med några sändningsvillkor.
lnte heller har bolagen begärt

att

få skivorna
i retur efter sändning.
utan grammofonskivoma
Föreningarna
uppger sig inte ha något skivarkiv,
förvaras i någon av medlemmarnas
bostad. Som ovan nämnts samarbetar

bl. a. på så sätt att de lånar grammofonskivor
av varandra.
föreningarna
eller
Ingen av föreningarna
säger sig spela in kassetter för försäljning
bedriva annan form av ekonomisk
l den mån närradiosändning
verksamhet.
skett

från diskotek

har inte föreningen

erhållit

ekonomisk

ersättning

från

arrangören.

Kommentar

till

De i rapporten
mycket musik.
mofonskivor
från

andra

de redovisade

uppgifterna

föreningarna
producerar program i vilka
är denna i huvudsak
hämtad
Enligt föreningarna
som enskilda
medlemmar
eller
skivor
som
äger
och
deras
medlemmar.
har
föreningar
Föreningarna
ingående

begränsade medel till sitt förfogande
För föreningar
som spelar mycket
att erhålla skivor gratis.

det spelas
från gramhar lånats

inga eller
att inköpa grammofonskivor/
kassetter.
musik bör det därför te sig attraktivt

Som framkommit

har också de i rapporten ingående föreningarna
konför att därigenom
om skivor.
framställa önskemål
grammofonbolag
Deras önskemål har tillgodosetts
åtminstone
i sådan mån att det kan hävdas
taktat

att föreningarna
mottagit ett inte obetydligt antal skivor. Grammofonbolagen
har hittills
till närradion.
Främsta skälet
intagit en avvaktande
inställning
är relativt
och överblicken
nystartad
härför torde vara att verksamheten
över de olika

föreningarnas
har likväl försett

programverksamhet
med
föreningarna

därför

fortfarande

ett varierande

är oklar.

antal

skivor.
har som framgått etablerade rutiner för hur man Grammofonbolagen
- distribuerar
som ett led i marknadsföringen
nyutglvna
grammofonskivor
Bolagen

till massmedieforetag.

De enstaka skivor som på begäran levererats till närett jämförelsevis
utgör i detta sammanhang
ringa antal. Om
av den typ som här är aktuell framdeles
kommer
att fömusikprogram
i närradion
rekomma
är det emellertid
inte osannolikt
att grammofonbo-

radioföreningar

lagens
bolagen

intresse

kommer

att öka.

i sin marknadsföring

spelar mycket

populärmusik

En konsekvens

avsätter

resurser

skulle

då kunna

bli att

även för de föreningar
som
och som i sina sändningar
når en stor publik.
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Hur

en sådan utveckling
som reglerar

Föreskrifter

en bestämmelse
radiolagen

anger

skall kunna mötas är svårt att avgöra, men i de
- eller kommer
bör
att reglera - verksamheten
som klarare än nuvarande
7§ andra stycket när-

intagas
vilka regler

som

skall

gälla

för

föreningarna.

Grammofonbolagen
Svenska

EMI

AB
i Sverige

marknadsandel

EMI:s

1979). Även
i EMI

andra

Svenska

nr 41,
är ca 19 % (enligt Veckans Affärer
som Capitol och United Artist ingår
artister märks bl.a. Pink Floyd och

grammofonbolag
AB. Bland bolagets

Bob Seger.

singelskivonVarje
per år och därutöver
Bolaget utger ca 500 LP›skivor
ca 5 singelskivor.
och därutöver
vecka utges ca 10-15 LP-skivor
Bolaget
som utkommer
varje vecka. Där presenteras de
ger ut ett “Nyhetsblad
När en skiva som bolaget bedömer som särskilt intressant
nya skivorna.
När det gäller singlar rör
ett stort antal ”gratisskivor”.
utges distribueras
LP-skivor
ca 50 stycken. Dessa
det sig om ca 150 stycken och beträffande
vid Sveriges Radio.
och producenter
sänds till bl. a. pressen. discjockeys
att man under
med
närradion
kontakter
sina
bolaget
uppger
Angående
SUS, SBC, M-klubben
De erhöll därvid
grammofonskivor.
eftersom
svensk rockmusik,
företrädesvis
ett antal skivor,
bolaget anser
det angeläget att denna typ av svensk musik spelas i radion. Därefter har
och SUS. Bolaget har avsiktligen
enstaka skivor skickats till M-klubben
år 1979 blev kontaktad

av Stockholmsföreningama

och Åsö Discotekniker,

vilka

underlåtit

att sända

skivor

önskade

till

närradioforeningar
- Att
i närradion”.

eftersom

massa tjafs om musikutbudet
genom bolaget, också spelas i närradion,
från bolaget på de föreningar
Någon som helst påverkan
skivor att också spela dem har inte förekommit.
erhållit

“det

varit

en

skivor, som discjockeys
anser bolaget vara troligt.
som

erhållit

CBS
som Epic, Ariola
i Sverige för ”etiketter”
även generalagenturen
nr 41, 1979) har bolaget i Sverige
m. fl. Enligt uppgift (Veckans Affärer
Bland artisterna märks bl. a.
ca 18 96 av den svenska fonogrammarknaden.
m. fl. Bolaget ger ut ca
Electric
Amanda
Factory
Lear,
Light Orchestra,
CBS innehar

åtta

LP-titlar

Bolaget

ning erhåller
i 100 gratisex
Beträffande
inte kontaktat
De föreningar
Ljudmixarna.
i månaden,

och fem

â sex singlar
kontakt

i veckan.

som i stor utsträckmed discjockeys,
ut i genomsnitt
En
skickas
från
singel
bolaget.
singelskivor
om bolaget anser det värt att satsa på skivan.
till discjockeys

har en omfattande

med närradioföreningar
uppger bolaget att man
några men att man själva blivit kontaktad av några föreningar.
SUS och
som kontaktat
i Stockholm
bolaget är M-klubben,
Dessa erhåller vissa skivor från bolaget - ungefär fem singlar
sina kontakter

enligt

vad

man

kan uppskatta.

m
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Bolaget har inte tyckt det vara intressant att för närvarande
på närradio då man inte vet vad det skall bli av verksamheten
är många föreningar
som man inte vet mycket om.

Grammofon

AB

Electra

innehar

Decca.

Bland

6
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satsa mer
och det

Electra

i Sverige for bl. a. RCA, Telefunken
och
generalagenturen
bl. a. Elvis Presley, David Bowie
bolagets artister återfinns
och John Denver. Electras marknadsandel
i Sverige är ca 9 96 (enligt Veckans

Affärer

nr 41, 1979).
Bolaget utger 800-1 000 titlar per år, LP-skivor och singlar tillhopa. Genom
ett nyhetsblad
informeras
om den aktuella utgivningen.
Bolaget har en utca 90 discjockeys
erhåller ”gratisskivor”.
varigenom
Sju å
erhåller nyutgivna
utan särskild beställning.
grammofonskivor
Övriga discjockeys och tidningar kan erhålla “gratisskivor”
efter särskild
sändningslista
åtta tidningar

Beroende

beställning.

på musikens

karaktär

utsändes

100-200 ”gratisskivof”

per utgivning.
sina kontakter
med närradion
Angående
uppger bolaget att några fördem. SBC erhöll under hösten 1979 ett antal skivor
eningar har kontaktat
kostnadsfritt.
till närBolaget skickar för närvarande inga grammofonskivor
Skälet härtill är främst att musiken
är avgiftsfri
för förradiolöreningar.
eningarna varfor
i närradion.

Polygram

bolaget

Records

inte får någon ersättning

för den musik

som spelas

AB*

Bland

bolagets artister och grupper (genom divisionerna
Polydor och Pho10 CC, Genesis och Bee Gees. Bolaget har
nogram) märks Elvis Costello,
även en omfattande
svensk utgivning.
tillkommer
Bolaget utger årligen ca 700 titlar varav ca 500 LP. Härutöver
av kassetter. Varje vecka distribuerar
om
utgivning
bolaget ett nyhetsblad
sin utgivning.
Ca 30 personer erhåller bolagets skivor utan särskild beställkommer ca 100 discjockeys,
som främst erhåller singelskivor.
ning. Härtill
med närradion uppger bolaget att ett fåtal forAngående sina kontakter
har tagit kontakt med bolaget. Ingen närradioförening
ingåri bolagets
över grammofonskivor.
har erhållit enM-klubben
utsändningsforteckning
staka skivor och eventuellt
Beroende på bl. a.
ytterligare
någon forening.
att det är svårt att skapa sig en uppfattning
av de enskilda
föreningarna
eningar

och med
angeläget

Sonet

har bolaget inte ansett
hänsyn till deras lokala anknytning
att informera
och dess verksamhet.
sig om närradion

det
1
Bolaget ingår tillsammans med Sonet, WEAMetronome och Polar i

Grammofon AB*

Sonet har även generalagentur
salis och Pye. Bland artister
Faithful,
Bolaget
Bolaget

Blondie

och Jethro

för utländska

skivmärken

och grupper

märks

som Virgin, ChryBob Marley,
Marianne

Tull.

och tre singeltitlar
utger ca fem LP-titlar
per vecka.
har en omfattande
av ”gratisskivor”
till bl. a. press_
utsändning

Grammofonbolagens
distributionscentral
(GDC). GDC:s marknadsandel i Sverige under år
1979 var ca 38 96 (enligt
Veckans Affärer nr 41,
1979).
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Även

och Sveriges Radio.
skivor kostnadsfritt.

discjockeys

erhåller

i stor omfattning

nyutgivna

Angående sina kontakter med närradion uppger bolaget att man inte tagit
Däremot
kontakt
med några föreningar.
uppger bolaget att de blivit konDe har i allsom önskat erhålla grammofonskivor.
taktade av föreningar,
som sålunda
i Stockholm
De föreningar
mänhet erhållit efter önskemål.
kontaktat
SBC, SUS. Radio Baptist och Radio 88.
bolaget är M-klubben,
erhåller tre å fyra skivor i månaden. De är inte upptagna
Dessa föreningar
i det särskilda
utan erhåller skivor efter kontakt
i någon utsändningslista
arbetar också
fallet med bolaget. - Några av föreningarnas
kontaktpersoner
och erhåller i denna egenskap ett stort antal skivor från
som discjockeys
närradion
ha uppmärksammat
Bolaget uppger sig inte särskilt
bolaget.
i sin verksamhet.

Skälen

härtill

är främst

att det finns

föreningar att det därför är svårt att få någon uppfattning
Härtill
samt att föreningarna
spelar skivorna kostnadsfritt.
är
en
försöksverksamhet.
radio fortfarande

WEA

- Metronome

Records

ett så stort

antal

av verksamheten
kommer

att när-

AB*

även grammofonbolagen
Atlantic,
ingår i koncernen
artister
WB
(Warner Brothers). - Bland svenskspråkiga
Electra, Asylum och
de utBland
och
Gösta
Linderholm
Maritza
märks
Horn,
Arja Saijonmaa.
ländska återfinns främst Rod Stewart, Bette Midler. Led Zeppelin och Eagles.
med
på svenska och 300 LP-skivor
Bolaget utger årligen ca 12 LP-skivor
Förutom

Metronome

I genomsnitt
utges fem
utges singelskivor.
per vecka. Varje vecka utger bolaget ett s. k. “Newsav
utsändning
anges. Någon automatisk
utgivning

Härutöver

artister.

amerikanska

å sex grammofonskivor
Letter” vari kommande

får beställa från “Newsförekommer
inte, utan intressenterna
“gratisskivor”
Därefter prövar bolaget i det enskilda fallet vilka skivor som skall
Letter”.
sändas

till

beställaren.

BeträFande-sina
vånad

över

kontaktef med närradion

hur

sig känna till de enskilda
hos bolaget sökt kontakt

*
Bolaget ingår tillsammans med Polygram,
Sonet och Polar i Grammofonbolagens distributionscentral (GDC).
GDC:s marknadsandel i
Sverige under 1979 var ca
38 96 (enligt Veckans
Affärer nr 41, 1979).

uppger
närradiokommittén

anonym
har varit visavi grammofonbolagen.
- främst
med någon närradioförening

hittills

eningarna
tagit kontakt

såväl

bolaget

som

att man är förde enskilda

för-

Bolaget har själv aldrig
därför att man inte anser

Vid tillfälle har anställda
verksamhet.
föreningarnas
för att erhålla information
med närradiokommittén

har därvid inte erhållits.
men någon egentlig information
om verksamheten
- Bland närradioföreningarna
och
är det enbart M-klubben
i Stockholm
Det rör sig här om
kostnadsfritt.
SAMS, som erhållit
grammofonskivor
(LP och singlar) totalt. Vid enstaka tillfällen
fyra till fem grammofonskivor
har SBC hört av sig och därvid erhållit två LP-skivor.
Bolaget uppger
- erhåller
i
och
främst
att discjockeys
i sammanhanget
Göteborg
Linköping
i
närradion.
också
skivor och att dessa förmodligen
spelas
som erhållit skivor att också
Någon som helst påverkan på de föreningar
i bolaget ofta lyssnar
inte.
Då
anställda
förekommer
dem
i
sändningarna
spela
skivor
det
när
närradion
spelas.
bolagets
framgår
på
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AB

Polar Music International
AB är främst känt som ”ABBAzs
bolag”. Bolaget
med bl. a. Tomas Ledin och Ted Gärdestad.
ger också ut skivor
Under första halvåret 1980 gav bolaget ut ca tio skivor, LP och singlar.
under andra halvåret
1980 beräknas till 10-15 skivor).
(Utgivningen
När en ny skiva utges distribueras
150-200 skivor kostnadsfritt,
företill

trädesvis

Sveriges Radio, press och discjockeys.
sina kontakter
med närradion uppger

Beträffande

bolaget att i den mån
med bolaget för att få grammofonskivor
kostbolaget i allmänhet
tillgodose dessa önskemål.
Bolaget har
däremot själv aldrig tagit kontakt
med någon närradioförening.
Bolaget
har en särskild utsändningslista
med förteckning
varur framgår vilka som
kostnadsfritt
erhåller nyutgivna
De närradioföreningar
grammofonskivor.
närradioföreningar
brukar
nadsfritt,

tar kontakt

som efter kontakt med bolaget erhållit grammofonskivor
har därefter införts
i Stockholm
på denna lista. - De närradioföreningar
som nu är medtagna
i nämnda Sändlista är Handelshögskolan,
M-klubben,
SBC, SUS och Tekniska Högskolan.
erhåller bolagets singelskivor
kostnadsfritt.
Föreningarna
Under

året har fem

skivor

har någon enstaka förening
viss information
om artisten

skickats

till

erhållit

två LP-skivor.

dem.

På särskild
Ibland

begäran därom
händer det att

också medföljer
skivan. Någon som helst påpå de föreningar som erhållit grammofonskivor
att också spela dem
i sändningarna
förekommer
inte. Då anställda i bolaget ofta lyssnar på de
i vilka det spelas mycket musik märker man när
föreningars sändningar
bolagets skivor spelas.
verkan

Närradioföreningarna
Radio

M -Motor

Radio M-Motor

Riksförbund.
ingår som en del i Motormännens
Föreningen
har ca 25 000 medlemmar
i Stockholms
kommun.
inNärradioföreningen
formerar om verksamheten
och ger även trafikinformation.
I sändningarna
strävar man efter att dela upp tal och musik i en 50/50 fördelning.
Föreningen
anser sig lägga ner ett omfattande
arbete på musikurvalet.
Bl. a. har man
att efterhöra i skivaffarer
engagerat ett antal ungdomar
vilka grammofonskivor som säljs mest i Stockholm.
Enligt föreningen är det huvudsakligen
personer i åldern 16-35 år som lyssnar på programmen.
Den musik föreningen
personer

spelar erhåller man genom att låna grammofonskivor
och från andra föreningar.

från enskilda

sina kontakter
Angående
den under hand förbättrats.
kostnadsfritt
för att

med grammofonbolagen
att
uppger föreningen
har
erhållit
ca
100
Föreningen
grammofonskivor
under senaste året men har undanbett sig vidare “gratisskivor”

inte

från Närradiokommittén
och politiker.
Förådraga sig kritik
erhåller regelbunden
information
från vissa grammofonbolag
om
skivor for att därigenom
hålla sig â jour med den svenska utnyutgivna
De skivor som föreningen
givningen.
sändes
tidigare erhöll kostnadsfritt
eningen

efter

särskild

fonbolagens

från föreningen.
beställning
Någon påverkan från grammosida att spela de skivor föreningen mottagit har inte förekommit.

l

Bolaget ingår tillsammans med Polygram,
WEA-Metronome
och
Sonet i Grammofonbolagens distributionscentral.
(GDC). GDC:s marknadsandel i Sverige under år
1979 var ca 38 96 (enligt
Veckans Affärer nr 49,
1979).
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SBC

Ljudmixama
per år. Genom

kostar 15 kronor
Medlemskap
bl.
a.
grammofonskivor.
föreningen

SBC har ca 2 500 medlemmar.

inköper
medlemsavgiften
erhåller även skivor genom att för programverksamheten
andra Föreningar och genom att spela grammofonskiva
medlemmar.

eningens
intresserade

Föreningens

av rundradioverksamhet.

man informera

om verksamheten.

som
sig till

riktar

verksamhet

Föreningen
från

låna skivor

för-

tillhör
alla som

är

försöker
arrangemang
från
Så t. ex. har sändningar förekommit
Genom

olika

erhåller
Någon ersättning för denna typ av verksamhet
För medlemmar
arrangerar man ibland sammankomster
föreningen.
och då uttages entréavgift.
på diskotek
att man
med grammofonbolagen
Om sina kontakter
uppger föreningen
erhålla
för
att
ett antal grammofonbolag
därigenom
under hand kontaktat
i Stockholm.

diskotek
inte

inmen att bolagen därvid intagit en kylig, “grinig”
Vissa
man
man
får
bolag
”Om
skivor”,
enligt föreningen.
tjatar
ställning.
har under det år verksamheten
varit mer positiva.Föreningen
har emellertid
bedrivits erhållit ca 150 grammofonskivor
gratis. Någon påverkan från gramskivor

utan

kostnad

sida att spela dessa skivor
mofonbolagens
har inget arkiv, utan grammofonskivorna
kombinerat
bostad. Det är musikintresset
gram

Föreningen

i en av medlemmarnas

förvaras

med intresset

att göra radiopro-

för föreningen.

är drivkraften

som

har inte förekommit.

SUS

Radio

vid
hos programutskottet
SUS ingår som en del av verksamheten
information
Förutom musik innehåller programmen
studentkår.
olika arranoch programutskottets
skilda verksamheter
om Studentkårens
och
mellan programutskottet
samarrangemang
gemang. Det förekommer

Radio

Stockholms

disco och
SUS bl. a. på så sätt att Radio SUS sänder studentdanser,
verkRadio
SUS:s
i
som
sker
andra arrangemang
regi.
programutskottets
kr
som
000
om
30
000-35
det
finansieras
programsamhet
anslag
genom
Radio

per år. Det finns ej några särskilda medel anslagna i budsom spelas
Den grammofonmusik
av
grammofonskivor.
geten
av skivor som medlemmar
består huvudsakligen
äger och
i programmen
köper för prolånar ut samt skivor och kassetter som föreningsmedlemmar
även samarbete med andra föreningar
Det förekommer
gramverksamheten.
utskottet

erhåller

för inköp

bl. a. genom att Radio SUS lånar skivor som tillhör andra närradioföreningar
som Radio M, SBC m. fl.
att man
med grammofonbolagen
Om sina kontakter
uppger föreningen
erhålla
för att därigenom
ett antal grammofonbolag
kontaktat
grammofonKontakten
inställning.
skivor, men att man blivit bemött med en avvaktande
bolagen har dock
sin verksamhet
bedrivit
med

förbättrats

under

hand.

Under

det år föreningen

ett trettiotal

har man

grammomottagit
ungefär
av musikfrån bolagen. Något försök till styrning
anser att
sida. Föreningen
urvalet har inte skett från grammofonbolagens
skulle vara
i programmen
försök till påverkan på musikutbudet
eventuella
samtidigt
eftersom de personer som är aktiva i föreningen
verkningslös
fonskivor

är mycket

kostnadsfritt

musikintresserade

och därför

vet

vilken

musik

de vill

spela.
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håller sig å jour med nyutkommen
Föreningsmedlemmama
musik bl. a.
saknar skivarkiv
genom att läsa svensk och utländsk fackpress. - Föreningen
som sådan inte äger några grammofonskivor).
(eftersom
föreningen
Inga
professionella
gram.

discjockeys

uppträder

som programledare

i Radio SUS:s pro-

6
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Fredag
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Modellavtal
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i närradion

musik

rörande

AVTAL
mellan
W una

sidan

(STIM)

och

u.p.a
of

Producers

för

och

sidan

å andra

Svenska

kallad

Tonsättares
av

Gruppen

Svenska

Artisters

Internationella

the

and Videograms

Phonograms

företrädare

nedan

Svenska

Föreningen

för

(IFPI)

och

Musikbyrå

International

Musikers

Federation
och

del

egen

of
såsom
(SAMI),

Intresseorganisation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

”sammanslutningen“.

1 §
önskar

Sammanslutningen
i sina

musik

använda

och

kommersiella

ljudinspelningar

sändningar.

2 §
STIM upplåter

till

hörande

sångtexter

Framföranderätten
egen
med

studio

eller
av

hjälp

station

eller

rätten

sammanslutningen

. . . . . . . . . . . . . ................

framföra

som STIM har

rätten

gäller
någon

annanstans

instrument

eller
annat

genom

och

i

radiostation

de musikaliska

till

vid

verk

med till-

utsändningstillfället.

om framförandet

oavsett

på något

att

alla

i sammanslutningens

sker

om framförandet

oavsett

genom återutsändning

från

sker
radio-

utländsk

sätt.

3 §
åtar

Sammanslutningen
skifte
kvartalet

till

STIM
har

lämna

använts

sig

att

uppgift

senast
om det

i sändningarna.

inom
antal

lb

dagar
timmar

efter

varje

då musik

kvartals-

under
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l+§
För

musikupplätelsen

sammanslutningen
Betalningcn
Det

STIM den

beloppet

Underlåtenhet

att

och

medför

betalning

en

kommer

själva
detta

uppfylla
rätt

för

från
IFPI

STIM,

avtals

av

överens

att

I.

bilaga

STIM.

och

SAMI enligt

de

om.
om rapportering

bestämmelser

STIM/lFPl

betalar

inspelningar

som framgår
räkning

mellan

som organisationerna

grunder

av

fördelas

skyddade

ersättning

på grundval

erläggs

erlagda

av

och utnyLtjandet
till

omedelbart

avtalet.

uppsäga

5 §
Om de förhållanden

på vilka

begära

för

förhandling
inom

förhandling
part
Under

tid

avtal

revision

två

veckor

avtalet

uppsäga

detta

att

då förhandling

av avtalet.

Om inte

från

det

att

upphöra

vid

utgången

pågår

ändras

bygger

har

part

tillämpas

av

kan

part

motpart
begärt

in

går

detta

kan

samma månad.
avtal.

gällande

6§
förbinder

Sammanslutningen
verkets

titel

artisters

är

dess

namn.

etc)

som nu har
skäl

och

sagts

uppenbart

vid

upphovsmüns
bör

Vidare

får

att

sig

(kompositörers,

skivmärke

om det

göras

eller

omöjligt

programannonsering

av

författares,

anges.

olämpligt

från

Undantag
eller

programtekniska
att

både

ange

lämna

vad

konstnärliga

sådana

uppgifter.

7 §
Om grammofonbolag

utanför

STlM och

respektive
av

krav

från

STIM och

lFPl

har

grund

IFPI

av sammanslutningen

ersättning

upphovsman

skall

kravet

av denna.

regleras
sådan

eller

Skada

rättsinnehavare

utanför

hänvisas
som kan

ersätts

av

STIM
till

begår

lFPl

uppkomma
lFPl

på

respektive

STIM.

8§

av

sänd

rätt

att

av

erhålla

sammanslutningen

redovisning

musik.

9 §
Detta
av

avtal

tolv

Om inte
före

träder

avtalet

avtalstidens

ytterligare

i kraft

den

l juli

l980

och

gäller

under

senast

två

en

tid

månader.

tolv

sägs

upp

utgång
månader.

från
skall

någondera
avtalet

parten
fortsätta

att

gälla

månader
under

i
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med basmånad

prisindex
år

varje

från

följer

Avgifterna

efter

med I juli

och

januari

avisering

1981

1980 och

regleras

från

STIM

senast

att

gälla

för

av konsument-

utvecklingen

den

per

I juli

1 maj.

10 §

av

skall

avtal

Detta

om dess
upphör.

upphöra
och

tonsättares

av

bevakning
Avtalet

författares

eller

För

gär

i

rättigheter

eller

också

del

och

av

parterna

för

SAMI:s

om sammanslutningen

om någon

om dess
och

upphör

fonogramproducenternas

upphör

sändningsverksamhet

STIM:s

upphör
försätts

bevakning
IFPI:s

del

rättigheter
med sin
i konkurs

likvidation.

sammanslutningen

För

STIM/IFPI

. . . . . . - . . . . . . a . o o u o ao . o . . . . . . . . . . .

. a. . . . a. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uo

. . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . - . . . . - . . . o. - -

o . . o . - o . . . - - - o no . . . . . . . . . . . . . . . o u c
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Namnförtydligande
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ERSÄTTNINGSBELOPP

1

sändare

Sammanslutningens

Kategori

i

Kategori

2

har

följande

Kategori

3

000 personer
och därutöver
100 000
300 000 personer
20 000 - 100 000 personer

Kategori

h

20 000

Parterna

är

fördelar

sig

300

om att

eniga

enligt

I

Kategori

Göteborg

Kategori

3

Järvafältet,

Stockholms

H

enligt

med utgångspunkt

från

Varje
tll

denna
att

sammanslutning

Eskilstuna,

köping,

Karlstad,
Dalsjöfors,

anteckning

sändarna

Jön-

Linköping,

Sandviken

och

Kumla,

Mora,

Umeå

som använder

en årlig

avgift

kan

har
tas

bestämts

emot

huvudsakligen

med god

hörbarhet

musik

#75

Kategori

2

350 kronor

Kategori

3

265 kronor

Kategori

A

iÅ0

per

år.

rätt

att

i sina

sändningar

betalar

om:

1

summa ger

använda

Svanön

Piteå

Kategori

timmar

Malmö

mottaqarutrustning.

SIIM/lFPI

Denna

försöksperioden

innerstad
och

Öckerö,
och

Täckningsområdet

därunder

följande:

2

med normal

under

täckningsområdena

kategorivis

och

personer

Kategori

Kategori

2

täckningsomrâde:

kronor

kronor

musik

under

sammanlagt

fem hela

\
i

sou

3

l98lzl3

För

Bilaga

4

av musik

användning

2 skall

utöver

ersättning

de

för

betalas

lem

varje

timmar

l

225 kronor

Kategori

2

l50

Kategori

3

75 kronor

Å

ho kronor

som på en sändarort

STlM/|FP|

erhåller

hur

många

dock

med x)

erlägger

av beloppen

under

musik

med

till

betalning

under

som gemensamt

sammanslutningar

högst

gemensamt

rabatter

sänd

kronor

Kategori

Föreningar

som nämns

timme

påbörjad

Kategori

är

per

i

3.

förhållande

sådan

erlägger

till

betalning,

procent

x)
Kategori

l

Kategori

2

25 procent

Kategori

3

20 procent

Kategori

h

15 procent

30 procent

Om sammanslutningarna
gemensamt

om ökad

upptas

5

Beloppen
i

6

Från

musik

för

kan

efter

särskild

del

ändanål

undantas
utsänd

någon

av

skall

STIM/IFPI

förhandlingar

av

sång

för

av

utbud

musik,

samband

annan

skyddad

exempelvis

studio

andakt

bestå-

som till

eller

STIM/IFPI
beträffande

förklarar
ersättning

sig

villiga
för

musik

att

uppta

i samband

särskilda

bön.

huvudsak-

kyrkokonserter

med andaktsinslag.

7

musik

med från

rituell

sändning

jämkas

etc).

förkunnelse

bibelläsning,
sådan

icke

citat

i

eller

varje

och/eller

med STIM/lFPI

(gudstjänster,

gudstjänst

dock

stort

gudstjänstmusik

komponenterna

gäller
består

orter

förhandling

med ett

speciella

kyrkolokal
av

Avgiftsplikt
lig

3.

avgiftsplikt

eller
ende

under

till

betalning

erlägger

på andra

rabatt.

om sammanslutningar

fråga

eller

på en sündarort

med sammanslutningarna

förhandlingar

med programinformation.
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PROTOKOLLSANTECKNINGAR
för

av avtalet

tillämpning

och

i detta

Ersättningsbeloppen

bilagan

avtal

har

bestämts

under

beaktande

av

följande:

A

Det

stora

och

dennas

antalet

av

Karaktärcn

har

komma att

omprövas

administrativ

om vissa
när

försökssom kan

ersättningar

erfarenheter

ytterligare

framtida

man för

att

gjort

schabloniserade

föreligger

om när-

utveckling.

om 8§

Som huvudregel
5 Paragrafen
skall

5 är3dl°
ning

har

försöksverksamheten
enats

radioverksamhetens

skett

närradioverksamheten
en enkel

nödvändiggör

av musikutnyttjandet.

periodcn

I fråga

inom

sammanslutningar
karaktär

försöksmässiga

behandling

B

sändande

finns

att

gäller,
skall

göras

anmaning
före

utsändningen.

eventuell

undersökning

Ske h°S

Såmmanslutningen

kvar

där.

om sådan

redovisning
Har

sådan

av en sammanslutnings
inom

den

tid

då

som avses
anmaning

inte

musikutbud
referensupptag-

1981:13

Statens

offentliga

Kronologisk
.
.
.
.
.

utredningar

1981

förteckning

Hälsorisker.S.
Ohälsaoch vårdulnynjande.S.
Hälso-och sjukvårdi internationelltperspektiv.S.
utgångspunkteroch riktlinjer för det fortsartaarbetet.S.
Ny arbetstidaiag.A.
Översynav lagen om församlingsstvrelse.Kn.
Lagom vård av missbrukarei vissafall. S.
Översynav sjölagan1. Ju.
Enhetligthuvudmannaskepför högskolan.U.
Datatekniki verkstadsindustrin.I.
Datatekniki processindustrin.I.
lnrikesllygetunder 1980-talet.K.
Närradio.U.

Lømxlçiulbwma
.
.
.
.
.
.
.

Statens

offentliga

Systematisk

utredningar

1981

förteckning

Justitiedepartementet
Översynav sjölagen 1. [B]
Socialdepartementet
Hâlso-ochsjukvårdinförso-talet.1.Hålsorisker.[1] 2.Ohälsaoch
vårdutnyttjande.[2] 3. Hâlso- och aiukvård i internationellt
perspektiv.[3] 4. utgångspunkteroch riktlinjer för det fortsatta
arbetet.[4]
Lag om vård av missbrukarei vissafall. [7]
Kommunikationsdepartementet
lnrikesflygatunder 1980-talet.[12]
Utbildningsdepartementet
Enhetligthuvudmannaskapför högskolan.[9]
Nârradio.[13]
Arbetsmarknadsdepartementet
Ny arbetstidslag.[5]
Industridepartementet
Data-och elektronikkommittén.1. Datatekniki Verkstadsindustrin. [10] 2. Datatekniki processinduatrin.[11]
Kommundepartementet
Översynav lagenom församlingsstyrelse.[6]

Anm. Siffrorna inom klammerbetecknarutredningarnasnummeri den kronologiskaförteckningen.
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