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Remissvar: Från analog till digital marksänd radio – en plan 
från Digitalradiosamordningen (SOU 2014: 77) 
 
SPF Seniorerna avlämnar härmed remissvar på ”Från analog till digital 
marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014: 77)” 
 
 
 
Under förutsättning att äldre människor garanteras fortsatt tillgång till radion 
som informationskanal och att det säkerställs att personer med små 
ekonomiska medel inte avstår från att investera i ny teknisk utrustning så 
tillstryker SPF Seniorerna utredningens förslag på övergång till marksänd 
digitalradio.  
 
Äldre människor är den åldersgrupp som i störst utsträckning lyssnar på 
radio. I dagsläget bedöms omkring en miljon svenskar inte vara del av det 
digitala samhället, många av dem återfinns bland äldre. Det är därför mycket 
viktigt att en övergång till digitalradio säkerställer att äldre människor har 
fortsatt tillgång till radion som medium. Informationskampanjer kring 
övergången bör inte bara fokusera särskilt på äldre, det bör även följas upp 
kontinuerligt hur allmänhetens kunskap ser ut om teknikskiftet.  
 
Övergången kommer att skapa ett behov för stora delar av Sveriges 
befolkning att investera i ny teknisk utrustning både i sina hem och i sina 
bilar. Många pensionärer lever under knapra ekonomiska förhållanden. Det 
bör därför tas i betraktning att det föreligger en viss fara att en del äldre inte 
kommer att prioritera en sådan investering. Detta medför att delar av den 
äldre befolkningen riskerar att förlora tillgång till radion. Även denna aspekt 
bör följas upp kontinuerligt genom undersökningar bland allmänheten. Visar 
det sig då att människor på grund av begränsade ekonomiska medel inte har 
för avsikt att investera i ny teknisk utrustning bör åtgärder vidtas som 
underlättar ekonomiskt för ett teknikskifte bland ekonomiskt utsatta grupper. 
 
Närradion fyller en viktig funktion för föreningslivet, det är positivt att denna 
kan fortsätta sända på FM-bandet tills det finns alternativ som motiverar en 
förändring.  
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