
2021-12-06 14:47 CET

Bauer Medias månadsbrev

Under november hade totalradion en unik veckoräckvidd på nära 7,5 miljoner
lyssnare, +1% mot föregående månad. Den unika räckvidden för de
kommersiella radiohusen ökade med +2% mot föregående månad och
landande på nära 5,1 miljoner lyssnare. Bauer Media hade en unik räckvidd
på 4,4 miljoner lyssnare under en snittvecka i november, varav 3,9 lyssnar via
FM. Under november hade Bauer Media en total digital veckoräckvidd på över
1 miljon unika lyssnare. Vinnarna i ”Guldpodden” för 2021 har korats. Bauer
Media kammade hem fyra vinster när svenska folket har fått rösta fram sina
favoritpoddar.



Veckoräckvidd
BauerMedias veckoräckvidd landar på 4,4 miljoner unika lyssnare under en
snittvecka under november, vilket är en ökning med +3% mot föregående
månad och +4% mot samma period föregående år. NENT:s räckvidd uppgick
till 3,3 miljoner unika lyssnare under en snittvecka. I genomsnitt hade
BauerMedia +18% starkare FM-veckoräckvidd än NENT under november.

Mix Megapol hade under november en genomsnittlig veckoräckvidd på 2,3
miljoner unika lyssnare, en ökning med +7% mot föregående månad och +5%
mot samma period föregående år. NRJ, Sveriges tredje största kommersiella
nätverk hade 1,5 miljoner unika lyssnare under en snittvecka.
Rockklassiker hade en genomsnittlig veckoräckvidd på 1,1 miljoner lyssnare,
+6% mot föregående månad och +14% mot samma period föregående år. Rix
FM hade under november en genomsnittlig veckoräckvidd på 2,3 miljoner
unika lyssnare och Star FM 1,1 miljoner.

Kommersiell lyssnarandel
I november hade Bauer Media 58,7% i lyssnarandel och är fortsatt Sveriges
största aktör på den kommersiella radiomarknaden.

Total lyssnarandel
Under november ökar de kommersiella radiohusens lyssnarandel med +6%
och uppgår till 24,6%. Bauer Medias lyssnarandel var 14,4% och NENT hade
en lyssnarandel på 10,2%. BauerMedias lyssnarandel ökar med +3% mot
föregående månad och +4% mot samma period föregående år.

Genomsnittlig lyssnartid
I genomsnitt lyssnade man på Rockklassiker i 60 minuter per dygn vilket gör
stationen till den station lyssnarna stannade kvar vid längst. MixMegapols
genomsnittliga lyssnartid uppgick till 54 minuter per dygn (+4% mot
föregående månad) och NRJ 42 minuter per dygn (+5% mot föregående
månad).



Digitalt lyssnande
Under november hade Bauer Medias digitala plattformar Radioplay och
Podplay över 1 miljon unika lyssnare en ökning med +3% mot föregående
månad.

Podcastlyssnandet ligger på en på en stabil nivå mot föregående månad för
samtlig aktörer. BauerMedias podcastplattform Podplay hade en
veckoräckvidd på över 800 000 unika lyssnare under en snittvecka.

Bauer Medias poddnyheter
Under hösten kunde svenska folket nominera sina favoritpoddar till
Guldpodden och sedan pågick en omröstning under november om de bästa
podcasterna i 15 olika kategorier. När röstningen var avslutad stod det klart
att BauerMedia kammade hem vinst i hela fyra kategorier.

• Årets podd: ”Nu börjar livet” med Rebecka Stella och Vanessa (2:a
Alex & Sigge och 3:a Spöktimmen).

• Årets intervjupodd: ”Framgångspodden” med AlexanderPärleros
(2:a Fördomspodden och 3:a Över bordet).

• Årets hälsa/träningspodd: ”Ångestpodden” med Ida
Höckerstrandoch Sofie Hallberg (2:a Somna med Henrik och 3:a
Fråga Agnes Wold)

• Årets poddklippare: MagnusÖhman som bla.a klipper ”Nu börjar
livet” (2:a Niklas Runsten och 3:a Kim Virsén)

November bjöd på säsongspremiär av ”Konspirationsteorier”. Nya avsnitt
släpps varje fredag, men redan nu kan man lyssna på hela säsongen - bara på
Podplay.se eller i Podplay-appen.

Försvarsadvokaterna Kristofer Stahre och Martin Persson är tillbaka med en
ny säsong av ”Skyldig?”. I podcasten får lyssnaren aktuella ämnen och
förklaringar till de brott som förekommer i nyheterna.

Årets hälsa/träningspodd ”Ångestpodden” släppte under november en
specialserie om gängkriminalitet. I serien medverkar bl.a. DiamantSalihu,
journalisten som bevakat och granskat konflikten mellan Stockholmsgängen
Shottaz och Dödspatrullen sedan 2016.



Källa: KantarSifo ROA /Advantage, LOOKER & 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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