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Bauer Medias månadsbrev

November var en händelserik månad världen över och inte minst hos Bauer
Media som med glädje kunde meddela att den digitala miljonvallen
sprängdes! Under november var den genomsnittliga veckoräckvidden för
radio 7,2 miljoner unika lyssnare. Där Sveriges Radio en snittvecka nådde
uppemot 6 miljoner unika lyssnare och de kommersiella aktörerna 4,7
miljoner unika lyssnare. Bauer Media nådde en snittvecka +24% fler lyssnare
än NENT.

Veckoräckvidd

En tuff månad för de kommersiella aktörerna gällande veckoräckvidd.



BauerMedia är fortsatt Sveriges största kommersiella ljudaktör och nådde
under en snittvecka 4,1 miljoner unika lyssnare. Av dessa var uppemot 3,7
miljoner FM-lyssnare. BauerMedia backar med -22% jämfört med samma
period föregående år och NENT backar med -26%. Under november nådde
BauerMedia i snitt +24% fler lyssnare än NENT. 

Period (vecka 45-48)  Nov 2019 Nov   2020 Förändring i %

Bauer Media ink digitalt  5 324 230 4 162 631 -22%

Bauer 4 984 000 3 699 000 -26%

NENT 4 339 000 2 981 000 -31%



Den genomsnittliga veckoräckvidden ser en minskning för samtliga
kommersiella stationer jämfört med samma månad föregående år. Den
största minskningen i veckoräckvidd gör stationen StarFm med -46% och
stationen med den minsta minskningen är Rockklassiker med -6%. 



Veckoräckvidd

Period   (vecka 45-48) Nov2019 Nov 2020 Förändring i %

Mix Megapol 3 078 000 2 137 000 -31%

NRJ 2 435 000 1540 000 -37%

Rockklassiker 1 065 000 998 000 -6%

RIX FM 3 111 000 2 091 000 -33%

Star FM 1 784 000 962 000 -46%



Kommersiell lyssnarandel

Bauer Media hade under november 61% av den kommersiella lyssnarandelen.
BauerMedia ökar sin marknadsandel med +8% jämfört med samma period
föregående år. 



November Bauer NENT

2019 56,5 43,5

2020 61,0 39,0

Förändring i % 8% -10%



Total lyssnarandel

I november riktades en stor del av lyssnandet mot Sveriges Radio, SR. En
möjlig förklaring till detta är att november varit en nyhetstung månad med
både ett mycket omtalat presidentval i USA samt en uppgång i COVID-19.
BauerMedia är fortsatt Sveriges största kommersiella ljudaktör med 13,9% av
lyssnarandelarna medan NENT besitter 8,9%. Vid jämförelse med samma
period föregående år ökar SR med +11%, BauerMedia backar med -19% och
NENT med -33%. 

Total lyssnarandel /Mediehus

November Bauer NENT SR



2019 17,2 13,3 69,5

2020 13,9 8,9 77,2

Förändring i % -19% -33% 11%

I november lyssnade man längst på MixMegapol. Rockklassiker är den enda
kommersiell radiostationen som ökade i genomsnittlig lyssnartid jämfört med
samma period föregående år. Rockklassiker ökade med +8% och lyssnarna
stannar i genomsnitt kvar vid stationen i 57 minuter per dygn. 



ATS / Genomsnittlig lyssnartid/dygn

Station Nov 2019 Nov 2020 Procentuell förändring %

Mix Megapol 68 60 -12%

NRJ 52 46 -12%

Rockklassiker 53 57 8%

RIX FM 58 52 -10%

Star FM 48 44 -8%



Digitalt lyssnande

Bauer Media sprängde miljonvallen under november! BauerMedia har under
2020 gjort en fantastisk resa med de digitala plattformarna RadioPlay och
Podplay och i november nåddes över en miljon unika digitala lyssnare. En
genomsnittlig vecka når BauerMedia 1 025 280 unika digitala lyssnare, en
ökning med +29% jämfört med samma period föregående år. 

Digital veckoräckvidd

Nov (v. 45-48) RadioPlay

2019 794 015



2020 1 025 280

Förändring i % 29% 

Podplay nådde under november uppemot 800 000 unika poddlyssnare, en
ökning med +36% jämfört med samma period föregående år.



Poddar veckoräckvidd

Nov (v. 45-48) Acast Bauer poddar Podspace NENT    poddar

Genomsnitt veckoräckvidd 1 508 699 785 816 863 596 165 339

Antal lyssningar (snittvecka) 4 849 114 2 275 130    2 166 202 *



*Det finns inte siffror för antal lyssningar/vecka för NENT på Poddindex och
det kan därför inte redovisas.

BAUER MEDIAS PODDNYHETER

Under november startade Bauer Media podcasten ”Himmel & Hilvede” med
KarstenTorebjer. I podcasten pratar KarstenTorebjer med sköna personer om
deras tankar kring döden, spöken och det övernaturliga. Karsten försöker
bevisa att han är ett äkta medium och en och annan gammeldansk slinker
ned. Missa inte ”Himmel & Hilvede,” en "dödsrolig" podcast.

AlexanderPärleros som sedan tidigare har en av Sveriges mest lyssnade,
uppskattade och omtyckta podcast ”Framgångspodden” lanserar nu ytterligare
en podcast ”Framgångsakademin”. En podcast för dig som vill utvecklas, bli



effektivare, smartare och lära dig de absolut främsta teknikerna för att
optimera ditt liv, allt under 10 minuter och kommer ut varje måndag och
fredag.

BauerMedia tog över den podcasten ”Folktropodden” vilken nu går under
namnet ”Skräckinjagandeväsen”. En podcast om folktro runt om i världen, med
fokus på de varelser som vid olika tidpunkter i historien skrämt upp
människor.

Podcasten ”Konstenattvara” med Clara Henry och GustafJernberg är nu en del
av BauerMedias podcastportfölj. Clara och Gustafs podcast handlar om det
som gör livet värt och ibland ovärdigt att leva. Följ med i invecklade
resonemang kring basala ämnen och lär dig allt du inte visste att du behövde
veta.

BauerMedia och Expressen lanserade podcasten ”Frislag”, en podcast om
innebandy.

Källa: Sifo ROA/Advantage, Adswizz och Poddindex .

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.
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