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Sifo:s lyssnarmätning, mer i detalj 
Sveriges Radio äger morgonradion 
 
Nästan 3 miljoner svenskar lyssnar på något av Sveriges Radios alla program en 
vardagsmorgon. Det är en ökning på ett år med ca 200 000 lyssnare. Det visar 
den senaste lyssnarundersökningen från Sifo som publiceras i dag. Sammanlagt 
lyssnar närmare hälften av landets befolkning på Sveriges Radio varje dag. 
 
Radiomätning Sifo2010/2 
 

2010/2   2009/2 
Radio totalt .........................74,7.... 73,8 
Sveriges Radio totalt ..........48,9.... 46,8 
Kommersiell radio totalt.....30,4.... 31,1 
Närradion totalt ....................2,9.... 3,3 
SR P1..................................12,2.... 11,3 
SR P2....................................1,6.... 1,4 
SR P3..................................10,8.... 10,4 
SR P4                                    32,2... 30,6 
(Räckvidd i procent anger hur många olika personer i åldern 9-79 år som hört minst fem minuter på 
en kanal under ett genomsnittligt dygn måndag t o m söndag.) 
 
P1 
Den talade kanalen, en av Europas största, ökar antalet lyssnare jämfört med ett år 
bakåt i tiden och når nu 12,2 %, en ökning med nästan en procentenhet. 
 
P2 
För första gången märks nu en tydlig uppgång av antalet lyssnare på 
lördagsförmiddagarna då program som Klassisk förmiddag och Eldemann i P2 sänds 
1,0 % (0,4 %). Programmen lockar nu en lika stor publik som Alltid på en söndag och 
Klingan gör på samma tid söndagar. P2 ökar andelen lyssnare bland unga vuxna (20-
34 år) vilket inte har kunnat märkas vid tidigare undersökningar.  
 
– För ett år sedan förändrade vi programmen på lördagsförmiddagarna. Nu får vi 
kvitto på att det var rätt att popularisera det klassiska utbudet på denna tid, säger Elle-
Kari Höjeberg, kanalansvarig för P2. 
– Att yngre lyssnare nu även upptäcker P2 i större omfattning är väldigt glädjande. 
Förhoppningsvis är det en trend som håller i sig, avslutar Elle-Kari Höjeberg. 
 
735 000 lyssnare väljer att lyssna på P2 någon gång under en genomsnittlig vecka, 
vilket motsvarar 9,3 %. Även den dagliga lyssningen ökar något för P2 och kommer 
upp i 1,6 % (1,4 %). 
 
 



P3 
P3 befäster sin stabila position som den klart största radiokanalen bland unga vuxna 
20-34 år (19,5 %). Andelen kvinnliga lyssnare ökar precis som andelen lyssnare 
mellan 9 och 19 år.  
Morgonpasset befäster sin position med omkring 500 000 lyssnare varje morgon. 
 
P4 
P4, som utan tvekan är Sveriges största radiokanal når i denna mätning 32,2 % av 
befolkningen vilket är en ökning med 1,6 procentenheter. Åldersgruppen 35-49 år 
fortsätter glädjande nog att öka. 
 
Undersökningen visar också att antalet lyssnare på lördagsförmiddagar ökar då 
populära program som Ring så spelar vi och Melodikrysset sänds.  
 
De fem lokala kanalerna med störst lyssnarandel i sitt område måndag-söndag: 
P4 Gotland 46,9 % 
P4 Skaraborg 45,1 % 
P4 Dalarna 43,3 % 
P4 Norrbotten 41,9 % 
P4 Jämtland 41,8 % 
 
Stockholm 
De tre största kanalerna i Stockholm är P4 Radio Stockholm, P1 och Rix FM. 
Sveriges Radio P4 Stockholm når nu 21,3 %, vilket för första gången innebär en 
räckvidd över 21 %.  
Efter kanalomläggningen har nu P2 etablerat sig på en nivå kring 2,5 % och P1 
fortsätter att locka många lyssnare, nästan 17 %. 
41,1 % av stockholmarna lyssnar dagligen till någon av Sveriges Radios kanaler, 
vilket gör att det är betydligt fler som lyssnar på SR än på den kommersiella radion i 
Stockholmsområdet. 
 
 2010/2  2009/2 
SR totalt..............................41,1......... 38,5 
Kommersiell radio totalt.....35,2......... 36,7 
P4 Radio Stockholm...........21,3......... 19,5 
P1........................................16,6......... 14,5 
P3..........................................7,2........... 7,1 
P2..........................................2,5........... 2,1 
 
Göteborg 
I Göteborg ökar antalet lyssnare på Sveriges Radio och når nu 46,7 % av 
befolkningen. Sveriges Radio P4 Göteborg ökar med 1, 4 procentenheter till 27,5 %. 
P1 ökar också och är Göteborgs tredje största kanal efter P4 Göteborg och Bandit 
rock.   
 
 2010/2 2009/2 
SR totalt..............................47,6......... 46,3 
Kommersiell radio totalt.....30,9 ........ 34,3 
P4 Göteborg........................27,5 ........ 26,1 
P1........................................14,7......... 14,3 



P2 .........................................1,9........... 1,9 
P3........................................10,3......... 12,2 
 
Malmö 
Sveriges Radio P4 Malmöhus har under den senaste tiden satsat mycket på nordvästra 
Skåne, en satsning som har gått hem och man är nu åter den största kanalen i området. 
 
Utvecklingen för Din Gata är fortsatt positiv och i målgruppen 15-25 år når kanalen 
13,9 % - en ökning med 2,5 procentenheter.  
 
 2010/2 2009/2 
SR totalt..............................45,7......... 47,0 
Kommersiell radio totalt ....28,9......... 26,7 
P4 Malmöhus......................24,2......... 25,0 
Din Gata 100,6 .....................3,2........... 3,3 
P1........................................13,0......... 11,3 
P3..........................................9,3......... 11,3 
(Samtliga siffror anges i procent och gäller en genomsnittlig lyssning per dag, måndag till söndag 
om inte annat anges.) 
 
Webbradio 
Antalet personer som lyssnar på radio direkt på webben ökar jämfört med för ett år 
sedan. Sveriges Radios webblyssning ökar och är nu större än den kommersiella 
radion. Webblyssningen är störst på de stora FM-kanalerna, dvs P3 och P4 och Rix 
FM.  
 
 2010/2 2009/2 
Webblyssning totalt............15,2......... 13,9 
SR totalt................................9,2........... 8,0 
Kommersiell radio totalt.......9,1........... 8,8 
(Mätningen avser lyssningen en genomsnittlig vecka måndag till söndag) 
 
För mer detaljerad redogörelse: Se en sammanställning av Sifo-undersökningen 
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat 
 
Om undersökningen 
Mätperiod för P4- och PLR-områden (kommersiell radio) 12/10-13/12 2010 samt 
11/1-21/3 2010 
Mätperiod hela riket: 11/1-21/3 2010 
Antal intervjuer: 17 510.  
 
Presskontakt 
Bengt Arwén, presschef 
bengt.arwen@sr.se 
08-784 17 59 
 
Mats Svegfors, vd 08-784 50 10 
 
Mer information om undersökningen 
Ingrid Östlund, tf chef Avdelningen för Omvärlds- och publikanalys 
08-784 50 62 


