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Bakgrund

Radiobranschen och regeringen är överens om behovet av en övergång till 
digitalradio. Fördelarna med en digitalisering är många. Lyssnarna får fler 
kanaler, ett bredare utbud och möjlighet till nya tjänster. För branschen innebär 
det långsiktigt lägre distributionskostnader och bättre konkurrens då den 
kommersiella radion kan sända nationellt och nå fler lyssnare. 

Regeringens utgångspunkt är att övergången till digitalradio ska vara fullt 
genomförd 2022. Enligt regeringens strategi bör DAB+ eller därmed kompatibel 
teknik användas vid sändningarna i ett digitalt marknät för ljudradio. 

Vad skulle det innebära om det analoga FM-nätet släcks ned år 2022 och inte 
ersätts med ett marksänt digitalt marknät (med DAB+ eller kompatibel teknik) 
och mobiltelefoninäten skulle användas för utsändning av digital ljudradio 
istället? Det har Teracom gett A-focus i uppdrag att analysera ur ett objektivt och 
teknikneutralt perspektiv. 

Detta White Paper, som grundas i A-focus analys genomförd av Göran 
Hedström, syftar till att visa hur de ekonomiska, funktionella och tekniska 
förutsättningarna för ett sådant scenario ser ut. Rapporten tar sikte på vad 
beslutsfattare behöver ha insikt i när det gäller detta. För tekniska beräkningar 
och konsultation i de djupare tekniska frågorna har teknikkonsultföretaget ÅF 
anlitats av A-focus. Uppskattningar avseende radiolyssnande har A-focus baserat 
på uppgifter från Nordicoms undersökningar1. 

1 Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012.

Kontaktade företag och organisationer i studien: BBC, Ericsson, Huawei, Kulturdepartmentet, 
Myndigheten för radio och tv, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, 
SBS Radio, SR, Tele2, Institutet för reklam- och mediestatistik och Teracom.

goran.hedstrom@a-focus.se  
08-679 99 00

A-focus originalrapport kan beställas kostnadsfritt genom Lotta Darlin, Teracom. lotta.darlin@teracom.se  



Var lyssnar vi?

Hur lyssnar vi?

5,9 miljoner svenskar lyssnar på radio 125 
min på en vanlig dag

125 min/dag

6 av 10 förare lyssnar på radio i bilen

50 min/dag

= 270 000 000 000 min/år
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Radion idag
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Konsumtion av radio
Cirka 5,9 miljoner individer lyssnar på radio i 125 minuter en genomsnittlig dag. 
Det motsvarar 270 miljarder minuter per år. En stor del av lyssningen sker också 
när lyssnaren sitter i bilen. Av bilförarna lyssnar sex av tio på radio i genomsnitt 
50 minuter per dag2. 

2 Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012.  TNS-SIFO, A-Focus.
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Betalningsvilja
Programbolagen är övertygade om att radio måste 
vara gratis för konsumenterna eftersom de antas sakna 
betalningsvilja. Den bilden bekräftas av A-focus 
marknadsundersökning som till ett slumpmässigt 
urval av 400 radiolyssnare ställde frågan om de var 
beredda att betala en månatlig summa för att lyssna 
på radio och få tillgång till fler kanaler. De svarande 
ombads gradera sitt svar på en skala 1-5 där 1 var Nej, 
definitivt inte och 5 Ja, utan tvekan. Undersökningen 
visar att en annan affärsmodell än att radiobolagen 
betalar för sin utsändning och att radio är gratis för 
lyssnarna inte är möjlig, oavsett vilken teknik som 
används. 

Radiokanaler i Sverige idag
Majoriteten av svenskarna har idag, förutom 
lokalradion, endast tillgång till sex kanaler; fyra från 
SR och två kommersiella (SBS och/eller MTG). 
Digitaliseringen kommer ge ett större kanalutbud, men 
hur många radiokanaler som kommer sändas ut är inte 
beslutat. En rimlig uppskattning av det genomsnittliga 
antalet radiokanaler som lyssnarna kommer kunna 
ta emot är 25 stycken på varje ort. Varje basstation i 
mobiltelenätet måste därför avsätta kapacitet att sända 
ut minst 25 radiokanaler samtidigt.  

Skulle du kunna tänka dig att betala 50 
kronor i månaden för radiolyssandet  
- om du då fick fler radiokanaler?
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1 - Nej, definitivt inte

5 - Ja, utan tvekan 4 
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Utmaningar

Höga krav på täckning 
Ett radionät i Sverige måste nå 99,8 procent av 
alla hushåll. Det är Riksdagens och Regeringens 
krav på Sveriges Radio. Det finns inga uttalade 
krav på yttäckning. Men det är underförstått att 
radiosändningarna ska nå långt, i synnerhet som en stor 
del av lyssnandet sker i bil. En befolkningstäckning 
på 99,8 procent av hushållen ger med marknätet 
per automatik en yttäckning på cirka 90 procent. 
En yttäckning på 90 procent åstadkoms idag med 
Teracoms nät av relativt få, men höga master. Det 
finns ingen anledning att tro att kraven på täckning 
skulle minska i framtiden. Framtidens digitala 
radiosändningar måste ha minst samma täckning 
som idag. För det krävs ett mycket väl utbyggt nät. 
Mobiltelenäten i Sverige expanderar succesivt. 
Mobilnätoperatörerna uppger via sina hemsidor att de 
bygger ut sina LTE-nät och att de redan har, eller snart 
kommer att ha, 99 procents befolkningstäckning. Men 
enligt PTS stickprovsundersökningar stämmer det 
inte. Den täckning som mobilteleoperatörernas kartor 
visar är i många fall överdriven. Teleoperatörerna 
bygger visserligen ut sina nät, men har långt kvar 
till fullständig täckning, framför allt i glesbygd. De 
kommersiella telebolagen kommer sannolikt aldrig nå 
99,8 procent av alla hushåll, vilket är kravet för radio. 
För datatjänster i mobilnäten visar PTS mätningar 
liknande eller sämre resultat.

Ett nät för radiosändningar ska kunna möta stora 
utmaningar; sändningarna ska när som helst kunna nå 
alla lyssnarna praktiskt taget över hela landet. 

Stora datamängder
Att sända ut radio kräver mycket stor 
överföringskapacitet. En vanlig dag lyssnar 5,9 
miljoner individer på radio i genomsnitt 125 minuter 
per dag. Det var tio gånger mer än alla röstsamtal 
som gick genom mobilnätet 2012. Ett annat sätt att 
visa storleken av radiosändningarna är att använda 
samma mått som vid dataöverföringar. Det totala 
radiolyssnandet motsvarar 270 miljarder minuter per 
år. Det motsvarar en datamängd om 190 000 Terabyte. 
Det är mer än all data som går genom mobilnäten 
under ett år. Jämförelserna ovan är gjorda med en 
beräknad överföringshastighet om 96 kbit/s som ger 
acceptabel ljudkvalitet. Radiolyssnandet kommer 
troligen att öka från dagens 125 minuter per dag till 
runt 150 minuter per dag när digitala sändningar 
ökar antalet radiokanaler. Men det finns samtidigt 
tendenser som pekar åt andra hållet. Spotify och andra 
webbaserade tjänster kan komma att ta en mindre del 
lyssnartid från vanlig radio. Sammantaget innebär det 
att radiosändningar innehåller enorma volymer data 
som skall överföras. Även om lyssnandet inte ökar 
krävs det mycket hög kapacitet i den infrastruktur och 
det nät som ska bära framtidens digitala radio.

Summan av ett års radiolyssning motsvarar 193 000 
Terabyte. Det är mer än all inkommande och utgående data 

som överfördes i samtliga mobilnät i Sverige år 2012.
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Är ny teknik lösningen? 

MulticastService Center), eMBMS gateway och 
MCE (Multi-cell/Multicast Coordination Entity).

• Användandet av eMBMS i ett mobiltelenät 
påverkar också hur långt det kan vara mellan 
basstationerna. För att det ska fungera ska 
avståndet mellan LTE-radiobasstationssiter 
maximalt vara cirka 5 kilometer. Förtätning av 
radiobasstationssiter längs landsvägarna skulle 
sannolikt krävas.

• eMBMS är en helt oprövad teknik i större skala. 
Det finns ännu inga mobiltelenät någonstans 
i världen som använder eMBMS. Idag finns 
alltså inte en marknad för tillverkarna av 
mobilnätsutrustning. Priserna är sannolikt därefter. 

• eMBMS möjliggör många samtidiga lyssnare på en 
begränsad yta och kan under vissa omständigheter 
även effektivisera radiokommunikationen i 
mobiltelenäten. Med eMBMS kan kapacitet i LTE-
nät, allokeras konstant eller under en begränsad 
tidsperiod. Det garanterar att ljudradioutsändning 
kan levereras även vid högtrafik i näten. Men det 
sker på bekostnad av kapaciteten för övriga tjänster 
i mobiltelenäten. Dock erbjuder ingen operatör i 
världen ännu tjänster baserade på eMBMS. Men 
frågan måste också ställas om det är ett rimligt 
teknikbyte? Radio kan distribueras i hela Sverige 
via marknätets 54 stora och några hundra mindre 
sändarmaster. För motsvarande täckning skulle det 
behövas drygt 20 000 mobiltelemaster.

De tekniska utmaningarna med att sända radio i 
mobiltelenäten är flera.

• Nätet ska kunna leverera ljudradio till alla. 
Det är inte minst viktigt i risksituationer då 
många människor kan behöva nås med VMA 
(Viktigt meddelande till allmänheten) eller andra 
radiosändningar.

• Täckningskraven på SR innebär också ett krav 
på ljudkvalitet. Praktiskt betyder det att tekniska 
lösningar som ger hög, jämn och stabil ljudkvalitet 
ska väljas, något som också är viktigt för de 
kommersiella radiokanalerna.

• En stor del av radiolyssnandet sker i bilen. När 
lyssnaren är i rörelse måste radiobasstationerna 
lämna över sändningen från basstation till 
basstation. För att vara ett realistiskt alternativ 
till DAB (eller FM) måste mobiltelenätet hantera 
trafiktopparna och sömlös överlämning (hand over) 
mellan basstationerna.

Vad krävs? 
 
Kan ny teknik överkomma utmaningarna? Nya 
standarder och tekniker som UMTS/HSPA och 
LTE gör att mobiltelenäten kan komma upp i de 
datahastigheter som behövs för ljudradio. 

eMBMS (evolved Multimedia Broadcast Multicast 
Service) är den teknik som genomgående måste 
användas om mobiltelenäten ska kunna möjliggöra 
många samtidiga lyssnare på en begränsad yta samt på 
ett tillräckligt bra sätt hantera rörliga radiolyssnare, tex 
i bil. 

• Mobiloperatörerna skulle behöva investera i 
mjukvarulicenser för att uppgradera samtliga 
radiobasstationer (eNodeB) i sina LTE-nät för 
att klara eMBMS-funktionalitet samt investera 
i hårdvaror och mjukvaror för nya enheter i 
LTE-nät som till exempel BM-SC (Broadcast 
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Kostnader

Men den stora posten om radio ska sändas i mobila 
telenät är överföringskostnaden. Att sända ut radio 
i mobiltelenäten skulle kosta minst 5 miljarder 
kronor per år. Även om den dataström som krävs för 
att sända ut ljudradio är relativt låg (96 kbit/s) blir 
de samlade datavolymerna mycket stora. Nästan 6 
miljoner individer lyssnar på radio drygt 2 timmar om 
dagen. Kostnaden för distribution i mobiltelenäten 
har av A-focus och ÅF beräknats till omkring 7,5 
miljarder kronor för både unicast (streaming) och 
multicast (med eMBMS i LTE nät). Även med en 
tänkbar storkundsrabatt på 30 procent blir kostnaden 
drygt 5 miljarder kronor per år i båda fallen. Det är en 
summa som är helt orimlig för radiokanalerna att bära. 
Konsumenterna är inte heller villiga att betala. Det 
skulle krävas en prissänkning per byte med hela 96 
procent för att komma ned på samma nivåer som att 
sända radio med DAB+ i marknätet.  

Kostnaden för att sända digital radio via marknätet 
beräknas till 150-200 miljoner kronor per år. 
Beräkningarna bygger på att alla radiolyssnare har till 
sitt förfogande upp till ett trettiotal radiokanaler med 
nationell täckning. I kostnadsberäkningen finns också 
inlagt räntor och avskrivningar för de investeringar 
som måste göras för att bygga ett digitalt nät. 

Om samma antal radiokanaler med samma täckning 
ska förmedlas av det mobila telenätet uppstår helt 
andra kostnader. Mobilnätet måste byggas ut vilket 
kommer att kosta cirka 3,7 miljarder kronor för att 
nå en täckningsgrad av 99,8 procent. Tillgänglighet 
och säkerhet måste öka om det ska nå kraven på ett 
radionät. 

Vad som behövs är grundläggande förstärkningar och 
utökningar:

• Redundans. Exempelvis dubbla sändare vid varje 
basstation eller site.

• Reservkraft. Vid elavbrott måste drifttiden med 
reservkraft utökas till tre-fyra timmar.

• Fysisk säkerhet. Basstationer och siter skulle 
behöva rustas upp. Lås, kortläsare, och andra 
säkerhetsåtgärder behöver förstärkas. 

Totalt kan kostnaden bli cirka 3,8 miljarder kronor.

5 miljarder
 Årlig kostnad för utsändning 

via mobiltelenät

150 miljoner
 Årlig kostnad för 

utsändning via 
marknätet
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Slutsatser

tjänster baserade på eMBMS men i teorin skulle det 
ge bättre förutsättningar för mobiltelenäten att hantera 
handover och trafiktoppar. Tekniken eMBMS skulle 
dock inte bli mer effektiv ur kapacitetssynpunkt. 
Kostnaderna för att sända ljudradio i mobiltelenäten 
med eMBMS blir ungefär lika höga som om trafiken 
hade levererats till lyssnarna med unicast (streaming). 
Effektivitetsvinsten med broadcast försvinner helt om 
antalet utsändningsplatser byggs ut från cirka 700 till 
20 000 stycken. 

Högre krav på lyssnarna 
Andra skäl som talar emot att använda 
mobiltelefoninäten för radioutsändning är att det skulle 
innebära påtagliga nackdelar för lyssnarna. Det skulle 
ställa högre krav på användarnas vana och förmåga 
att hantera teknik då man förutsätts ha abonnemang 
och smartphone eller liknande. Uppskattningsvis 1,2 
miljoner svenskar har så gott som aldrig ens varit ute 
på Internet och av de som har mobiltelefon har mindre 
än hälften använt den till Internet. Många skulle helt 
enkelt inte klara att lyssna på radio på det sättet.

Större tryck på 
programbolagen
Programbolagen skulle också drabbas negativt. 
För att distribuera ljudradio via mobiltelenät 
behöver en radiokanal ingå avtal med fyra olika 
mobilteleoperatörer som dock inte har någon 
skyldighet att sälja denna tjänst. Programbolagen 
skulle därmed vara i en svag förhandlingsposition med 
oro för osäkra och ogynnsamma villkor för tjänsten 
över tid. Dessutom skulle kostnaden för att sända radio 
i mobilnäten överstiga programbolagens totala intäkter 
flerfaldigt. Givet radiolyssnarnas ovilja att betala för 
radio blir finansieringen en omöjlig ekvation. 

A-focus har på Teracoms uppdrag undersökt om det 
är möjligt att att helt ersätta marknätet och istället 
använda mobiltelenäten för utsändning av ljudradio. 
Slutsatsen är att detta inte är ett realistiskt alternativ. 
Det främsta skälet är kostnaderna, men det finns fler 
starka skäl som i sig är starka argument mot en sådan 
lösning.

Stora datavolymer - höga 
kostnader
Stora datavolymer, som mätt i antal byte, motsvarar 
mer än all datatrafik i samtliga mobiltelenät i Sverige 
under 2012. Det gör givetvis också att det rör sig om 
mycket stora kostnader som inte kan flyttas över på 
lyssnarna och därför måste bäras av programbolagen. 
Att sända ut radio i mobiltelenäten skulle enligt 
beräkningarna kosta minst 5 miljarder kronor, vilket 
är mer än omsättningen för hela radiobranschen. Det 
kan jämföras med 100 till 200 miljoner kronor per 
år för DAB nät för cirka 30 stycken radiokanaler. 
För att vara ett realistiskt alternativ måste priserna 
på mobildata således sänkas med 96 procent. Då har 
ändå inte de nästan 4 miljarderna i investering för 
säkerhet och robusthet inkluderats i kalkylen, vilka 
dessutom förutsätter utveckling av LTE-standarden 
samt ny lagstiftning. Inte heller är investeringen på 
3,7 miljarder inkluderad för de ytterligare basstationer 
som behövs för att nå 99,8 procent av hushållen.

Ny teknik – oprövad med 
otydliga fördelar
Ny mobilteknik skulle, åtminstone i teorin, 
kunna förbättra mobiltelenätens lämplighet för 
radioutsändning. I LTE-standarden (4G) kallas 
tekniken eMBMS och är tänkt att användas för 
broadcast. Ingen operatör i världen erbjuder ännu 


