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Bilageförteckning:  
 

1. ”Hur utbildnings- och folkbildningsprogrammen kan stärkas och nå en bredare publik”. 
 

2. SVT övergripande resultat 2002-2011.  
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Inledning  
 

90 procent av Sveriges befolkning tar del av SVT:s program och tjänster varje vecka. 
Genomsnittssvensken använder ca 55 minuter till SVT:s program varje dag. 

Denna närvaro och genomslag hos svenska folket är förknippat med ett stort ansvar. Programmen 
ska utgå från demokratins grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda 
människans frihet och värdighet. SVT ska lyssna på publiken, värna dess höga förtroende och det ska 
finnas möjligheter att utkräva ansvar när fel begås i verksamheten. I SVT:s uppdrag ingår också att ta 
ansvar för programområden som är av stor betydelse för allmänintresset. I den bemärkelsen finns 
det programområden som är viktigare än andra. Dessa ska SVT prioritera.  

SVT har ett kunskapsuppdrag som handlar om allmänbildning och folkbildning. SVT är i kraft av 
räckvidd och genomslag landets största folkbildare. SVT anser att det finns möjligheter att stärka 
företagets uppdrag på detta område. SVT vill bland annat erbjuda skolorna ett stort urval av 
program/tjänster. En sammanslagning av SVT och UR skulle ge ytterligare möjligheter att förstärka 
kunskapserbjudandet: Det allmänbildande, det folkbildande och det utbildande. Förslaget i sin helhet 
finns att återfinna i Bilaga 1.  

SVT:s mest angelägna uppdrag är att skapa förutsättningar för att alla ska ha kunskap, möjlighet och 
vilja att delta i den demokratiska processen. Den internationella bevakningen stärks och antalet 
utomlands stationerade korrespondenter kommer under 2013 att utökas. Samtidigt utgör SVT ett 
alternativ i den lokala journalistiken genom att ha redaktioner på 28 platser i landet. Som en del av 
den demokratiska infrastrukturen visar sig SVT gång på gång vara den viktigaste informationskällan 
vid val, inte minst för förstagångsväljarna. När olyckor och katastrofer inträffar vänder sig 
majoriteten till televisionen och då främst till SVT. 

SVT skapar och sprider kultur. SVT finansierar och producerar en stor del av den svenska tv-
dramatiken, berättelser som just nu har stora framgångar internationellt. En lång rad program lyfter 
fram och bidrar till att bygga den svenska musikskatten. SVT gör föreställningar från Sveriges och 
världens scener tillgängliga och samarbetar med kulturinstitutioner. SVT bidrar till sammanhållning 
och nationell identitet genom att sända stora sportevenemang och gemensam underhållning.  

Genom förtroende från publiken och trygghet via stabil finansiering har SVT en unik möjlighet att 
göra det ingen annan kan eller vågar satsa på, oavsett om det handlar om att utveckla nya former av 
berättande, nya sätt att förmedla nyheter eller nya sätt att sprida programinnehåll på. Under 
kommande sändningsperiod kommer interaktivt utbud och Play-tjänster att utvecklas, tittarna blir i 
allt högre grad medarbetare. Att tv i sig är kultur, en del av vårt gemensamma arv och minne, 
kommer i år att bli än mer tydligt när SVT ytterligare öppnar upp dörrarna till arkivet. 

Genom att göra program tillsammans med, om och för alla speglar SVT hela Sverige.  
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SVT:s utveckling under 2000-talet  
 

SVT:s 2000-talshistoria är en historia om förändring. Det SVT som fanns 1999 finns i mycket liten 
utsträckning kvar idag. SVT har gått från monopol och två tv-kanaler till ett mediebolag bland 
hundratals andra.  

SVT har infört en beställarorganisation och stora delar av produktionen har lagts ut på externa 
produktionsbolag. Omfattande neddragningar av verksamheten har genomförts och antalet anställda 
har minskat med en fjärdedel, från ca 2800 till strax under 2100. Den resursintensiva allmän tv-
produktionen har koncentrerats till Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm, medan 
nyhetsorganisationen decentraliserats. 

Utbudet har genomgått en förändring och modernisering. SVT:s kanalutbud består idag av SVT1, 
SVT2, text-tv, Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT24 samt svt.se och SVT Play.  

SVT har blivit bättre på att spegla mångfalden i Sverige. Att fokusera på kvalitet i stället för kvantitet 
har varit ledord. I takt med detta har attityden till SVT stärkts. I Bilaga 2 redovisas några av de 
resultat SVT åstadkommit under den senaste tioårsperioden.  

Omvärldsförändringar inför en ny tillståndsperiod 
 

Inför en ny tillståndsperiod är omvärldsbilden central. Medieutvecklingen går snabbt: för sex år 
sedan var Facebook en marginell företeelse och SVT Play hade nyss lanserats med ett antal 
nyhetstitlar som enda erbjudande. Det är viktigt att kommande uppdrag reflekterar SVT:s oberoende 
och behov av att kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld. Förnyelsen av public service kommer 
att fortgå och nedan beskrivs några av de trender som SVT har att förhålla sig till under kommande 
tillståndsperiod.    

Mediemarknaden omsätter idag, enligt branschinstitutet IRM, mer än 145 miljarder kronor i Sverige. 
Av det utgör public service ungefär en tjugondel. Av den totala tv-marknaden står public service för 
ungefär en femtedel. Mediemarknadens utveckling för de närmsta åren bedöms som övergripande 
positiv, men en omfördelning pågår och en allt större del av intäkterna går till bolag med en mindre 
andel svensk produktion. Program med svenskt innehåll och med ursprung i Sverige, blir allt mindre 
lönsamma att utveckla på en kommersiell marknad. Majoriteten av de svenska produktionsbolagen 
har blivit uppköpta av globala koncerner. Programformaten internationaliseras.  I relation till det blir 
SVT:s roll som leverantör av innehåll på svenska, inte minst på nyhetsområdet runt om i landet, allt 
viktigare. 

Internet har helt förändrat verkligheten på medieområdet. Sätten att ta emot tv och andra tjänster 
blir allt fler och kommer fortsatt att förändras i snabb takt. För tv kommer det att finnas slutna 
lösningar och öppna lösningar, kommersiella och icke-kommersiella utbud och en mängd olika typer 
av mediebeteenden och konsumtion. För SVT kommer detta innebära att en allt större del av 
verksamhetens utveckling sker på webben. Samtidigt kommer kanaler och traditionella tv-sändningar 
fortfarande utgöra en central roll, inte minst för äldre generationer. Utmaningen att tillhandahålla 
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tjänsterna på de olika sätt som publiken efterfrågar kommer att öka och behovet av kvalitetsinnehåll 
kommer att kvarstå.  

Dessa, och flertalet andra trender måste rymmas inom ett nytt uppdrag för public service: Program 
och innehåll om alla, för alla. 

SVT och mediemarknaden  
 

Public service är en del av mediemarknaden. SVT köper och säljer rättigheter till program, deltar i 
samproduktioner med kommersiella producenter, vidareutbildar mediearbetare som sedermera 
arbetar i hela branschen och ingår i kommersiella distributörers nätverk.  

SVT är en stor uppdragsgivare. I genrer som drama och dokumentär är utläggningsgraden så hög som 
80 procent och ett minskat utrymme för public service skulle därför få direkta inverkningar på 
marknaden för produktionsbolag och andra aktörer.  

SVT bidrar med innehållskonkurrens på marknader där den annars inte hade funnits, vilket stimulerar 
andra aktörer till att höja sin kvalitet och utöka andelen svensk produktion. Genom public service når 
fler aktörer en större marknad. Detta är inte minst viktigt för svenska produktionsbolag och 
distributörer.  

SVT sysselsätter ett betydande antal kulturarbetare, produktionsbolag och medverkande inom ramen 
för den egna produktionen, genom detta möjliggörs en vital kultur- och mediesektor utanför 
Stockholm. Genom att upprätthålla tv-produktioner av hög kvalitet bidrar SVT till att Sveriges 
kreativa marknad exponeras internationellt. Tre tydliga exempel som redan fått internationellt 
genomslag är dramaserierna Millennium, Bron och Äkta människor.  

Genom att utveckla nya programformat och andra innovationer bidrar SVT generellt till utvecklingen 
av mediebranschen. Ett tydligt exempel på detta är den tidiga satsningen på SVT Play, som blivit 
normen för liknande tjänster på den svenska marknaden.  

SVT Play är idag den största svenska legala innehållstjänsten på nätet och tjänsten fungerar för alla 
plattformar anslutna till internet. SVT Play och liknande tjänster hos andra aktörer bidrar vidare till 
att skapa en innehållsdriven efterfrågan på bredband.  
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Sammanfattning av förslag inför en ny tillståndsperiod 
 

Utredningen Nya villkor för public service har haft i uppgift att utreda förutsättningar för public 
service i Sverige inför kommande sändningstillstånd som inleds den 1 januari 2014. Utredningen har 
genomförts utifrån omfattande direktiv, med ett flertal komplexa frågeställningar att ta ställning till 
under begränsad tid. SVT vill, med grund i detta, initialt betona det genomgående, grundliga och 
positiva arbete som utredningen genomfört. Förslag och bedömningar ger ett genomarbetat och 
viktat intryck utifrån de olika förutsättningar och material som berörda aktörer tillhandahållit.  

Finansiering  

SVT beklagar att frågan om finansieringsform inte behandlas inom ramen för samma politiska 
process som tillståndsfrågan i övrigt. Det är enligt SVT tveksamt om det är möjligt att särskilja 
finansieringsfrågan från de övriga frågor som rör bland annat bolagets oberoende, långsiktigheten i 
finansiering och därmed medelstilldelning och verksamhetens legitimitet hos medborgarna. SVT 
förutsätter därför att regeringen skyndsamt återkommer med besked om hur man avser ta arbetet 
med finansieringsfrågan vidare i relation tillståndsprocessen i övrigt för att inte riskera en ohållbar 
process för public service bolagen. Därför vill SVT påpeka möjligheten att nuvarande 
sändningstillstånd förlängs till 2015.  

Sammanfattning  

SVT har i sitt remissvar främst tagit utgångspunkt i de delar där utredningen lagt förslag och gör 
bedömningar. Dispositionen följer den av utredningen gjorda kapitelindelningen och SVT:s hållning 
och argumentation finns att finna i anslutning till denna.  

Nedan följer ett antal grundförutsättningar och sammanfattande argument för det som SVT anser är 
de mest centrala delarna av utredningen. Det finns ett antal områden där SVT har invändningar mot 
utredningens slutsatser och där vi fortsatt vill presentera en annan inriktning och vidare hantering. 
På några av dessa områden finns också förslag på hur frågan kan tas vidare i samråd mellan olika 
aktörer.    

1. Utredningen konstaterar att publicservice bolagen fortsatt, för att svara mot samhällets 
demokratiska, kulturella och sociala behov, erfordrar ett brett uppdrag, vilket SVT ser positivt 
på. Därför anser SVT att det vore principiellt fel att i större utsträckning anpassa bolagens 
uppdrag efter hur andra aktörer på mediemarknaden agerar. (Se kap 4.1.2)  
 

2. SVT anser att utredningens förslag att ta bort begreppen kärn- och kompletterande 
verksamhet oavsiktligt innebär en avsmalning av kärnverksamhetsbegreppet och att det 
därför riskerar att bli missvisande. Om en ändring införs bör kärnverksamhetsbegreppet 
vidgas eller åtminstone fastslås vara plattformsneutralt. (Se kap 4.1.3) 

 
3. SVT anser att åtta år är en lämplig längd på kommande tillståndsperiod. Ett antal korta 

tillståndsperioder har haft påverkningar på verksamheten och i praktiken inneburit ett 
konstant tillstånd av pågående utredningar. Även med den av utredningen föreslagna 
sexåriga tillståndsperioden kommer endast tre av de tjugo första åren av 2000-talet vara 
tillståndsprocessfria. (Se kap 4.1.5) 
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4. SVT konstaterar att utredningen föreslår att ett antal ökade krav ska ställas på verksamheten 
som samtliga kommer vara resurskrävande. Dessa inkluderar ökade krav på kultur-, 
minoritetsspråks- och tillgänglighetsområdet samt uppdrag att vidare öppna arkiven.  
Ingenstans föreslås en minskning av verksamhet. SVT anser därför, i likhet med utredningen, 
att en utökning av uppdraget bör hanteras som en engångs nivåhöjning och inte öronmärkas 
för speciella områden. SVT avser att återkomma med ekonomiska bedömningar i samband 
med budgetunderlaget för 2014. (Se kap 4.5.6, 4.7.5) 
 

5. Direktiven som föreligger utredningen specificerar att arbetet angående folk- och 
utbildningsutbudet ska ta ställning till vad som behövs för att folkbildning- och 
utbildningsutbudet ska kunna stärkas ytterligare och nå en bredare publik. Med 
utgångspunkt i detta föreslår SVT att en utredning tillsätts med syfte att ta fram ett förslag 
till hur folkbildning- och utbildningsutbudet kan stärkas genom en sammanslagen 
organisation av SVT och UR. (Se Bilaga 1 samt kap 4.6.4) 

 
En sammanhållen produktion av folkbildning- och utbildningsprogrammen kan innebära 
effektiviseringar som kan användas för att ytterligare stärka tillgången på och tillgängligheten 
till utbudet inom detta utbud inom public service. SVT bedömer att detta genererar 
förutsättningar för rationaliseringar i storleksordningen 45-60 mkr, främst inom 
administration och teknik. SVT anser att motsvarande effekter inte kan uppnås endast 
genom samverkan.  

 
6. Vad gäller utredningens förslag inom området för minoritetsspråk anser SVT att flertalet av 

utredningens förslag är kontraproduktiva. En ökning av utbudet bör ske över 
tillståndsperioden som helhet istället för årligen och möjligheterna att fördela ansvar mellan 
public service-bolagen bör kvarstå. (Se kap 4.7.5) 
 

7. SVT anser att kraven på tillgänglighetstjänster bör omfatta tillståndsperioden i sin helhet 
samt definieras på ett sådant sätt att de också kan tillgodoses genom utbud av tjänster på 
webben. (Se kap 5.7.3) 

 
8. Utredningen bedömer att en successiv uppräkning av avgiftsmedlen är nödvändig för att SVT 

på sikt ska kunna bibehålla och utveckla verksamheten. SVT delar den uppfattningen men 
konstaterar samtidigt att föreslagen uppräkning om 2 procent innebär begränsningar i 
utvecklingsmöjligheter och risk för avsmalning i programutbudet under kommande 
tillståndsperiod. (Se kap 7.2)  

 
9. Utredningen lägger ett konkret förslag för en lösning på momsproblematiken och konstaterar 

att detta är den åtgärd som till skillnad från t ex en kvotering av andelen utläggningar eller 
tvingande rättighetsfördelning kan bidra till att skapa konkurrensneutralitet mellan intern 
och extern produktion. SVT delar utredningens förslag som är en viktig förutsättning för 
konkurrensneutraliteten mellan intern och extern upphandling av tjänster. (Se kap 8.7.2) 

 
10. Utredningen konstaterar att public service bör ha en långtgående frihet att utveckla 

verksamheten på internet och andra plattformar och att detta inte kan reduceras till att 
endast tillhandahålla rörliga bilder (respektive ljud). (Se kap 9.2.4, 5.6) 
 

11. SVT anser att förhandsprövningen bör förändras på ett sådant sätt att den träder i kraft i de 
situationer då public service bolagen önskar aktualisera en förändring av uppdraget eller den 
ekonomiska ramen. Processen bör hanteras genom en beredning där alla intressenter ges 
likvärdigt utrymme, i stället för att ett fåtal aktörers intressen ges företräde. (Se kap 9.4) 
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12. SVT bejakar flera av utredningens förslag till tydligare redovisning samt förbudet mot 
produktplacering. SVT vill dock invända mot förslaget att vidare redovisa ”andra 
kommersiella samarbeten”, med anledning av att det är svårt att överhuvudtaget definiera 
innebörden av begreppet. (Se kap 10.2.4) 

 
13. Utredningen förefaller undervärdera SVT:s positiva marknadspåverkan i de delar som i någon 

form behandlar relationen till marknaden. SVT har en mycket stor roll för att garantera 
svensk innehållsproduktion, såväl inom nyheter som inom andra områden. SVT köper och 
säljer programrättigheter, deltar i samproduktioner, vidareutbildar medarbetare som 
sedermera arbetar i hela branschen. SVT som public service bolag är en del av det svenska 
medielandskapet och på så sätt också en del av marknaden. (Se bl.a. kap Inledning, 5.6.3, 
9.4)  
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Bedömningar och förslag  
 

4.1 Uppdragens utformning 

4.1.2 Bedömning: Nuvarande sändningstillstånd ger uttryck för den typ av programutbud som 
programföretag i allmänhetens tjänst även fortsatt bör ha. Särskilda krav vad beträffar t.ex. 
mångfald, kvalitet och det svenska språket samt vissa utpekade programområden som 
nyhetsverksamhet, kulturutbud, minoritetsspråk och utbud för barn och unga bör gälla även nästa 
tillståndsperiod.  

Förslag: Sändningstillstånden tydliggörs så att strukturen blir mer logisk, överlappningar undviks och 
användningen av vissa begrepp blir mer enhetlig. 

• SVT delar utredningens bedömning att det breda uppdraget fortsatt ska gälla och att det 
därmed vidmakthålls en mångfald i det egna utbudet. 

• SVT anser att det är bra att regeringen i samråd med programföretagen ser över tillstånden 
och om möjligt, formulerar dem tydligare så att strukturen blir mer logisk, överlappningar 
undviks och användningen av vissa begrepp blir mer enhetliga. Mot bakgrund av 
bestämmelsen i 3 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen om redaktionellt oberoende måste 
dock ett eventuellt arbete med att förtydliga sändningstillstånden genomföras med stor 
försiktighet. Ett tydliggörande får inte leda till ytterligare detaljreglering. 

• Utredningen betonar vikten av att programföretagen fortsätter att ta ett särskilt ansvar för 
de områden de kommersiella bolagen inte täcker. SVT anser att detta redan görs, men att 
SVT:s reglering tydligt bör utgå från allmänhetens behov och inte sättas i relation till 
andras verksamheter.  

Särskilt om anslagsvillkoren: 

• SVT anser dessutom att organisationskraven i anslagsvillkoren så långt möjligt bör tas bort. 
I synnerhet kravet på separata nyhetsredaktioner.  

• SVT föreslår att organisationskraven i anslagsvillkoren som rör SVT:s decentraliserade 
organisation utanför Stockholm kvarstår, men omformuleras i syfte att uppnå en reglering 
som bättre beskriver avsikten.  

Mot bakgrund av att anslagsvillkoren omfattar ett antal krav på hur verksamheten ska bedrivas, till 
skillnad från sändningstillståndet som i huvudsak beskriver vad som uppdraget omfattar, kan det 
finnas särskild anledning att pröva om några av kraven i anslagsvillkoren kan tas bort. Flera 
paragrafer är ett arv från tidigare reglering och har med tiden kommit att spela ut sin roll. SVT 
redogör nedan för sin syn på de enskilda villkoren.  

Anslagsvillkor 13 och 14; SVT föreslår att organisationskraven som rör SVT:s verksamhet utanför 
Stockholm kvarstår men omformuleras i syfte att uppnå en reglering som bättre beskriver avsikten 
med kraven, samt ger bolaget ett tydligare uppdrag att redovisa mångfaldsarbete. SVT redogör 
vidare för sin syn på det s.k. 55-procentskravet under kapitel 4.8.  
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Anslagsvillkor 15 bör tas bort då detta har spelat ut sin roll. Kravets syfte var ursprungligen att, i en 
tid med ett betydligt mindre nyhetsutbud, säkerställa en nyhetsmångfald. Idag säkerställs detta på 
andra sätt: 

• SVT:s stora omorganisation inom nyhetsverksamheten syftar till att genom en 
samplanering av resursen öka antalet unika nyheter från företaget.  
 

• SVT:s stora nyhetsredaktioner har olika nyhetsuppdrag, där Aktuellt har en tydligare 
inriktning mot fördjupning och Rapport har ett mer sammanfattande uppdrag.  

 
• SVT har sedan 1990-talet genomgripande utökat utbudet av nyheter.  De ökade volymerna 

har inneburit ett ökat nyhetsflöde totalt sett, och en större mångfald av program inom 
nyheter och samhälle.  

 
• Respektive regionala redaktioner har kvar sin fullständiga beslutanderätt om innehållet i 

de egna sändningarna, men ingår idag i nätverk som möjliggör ett ökat kreativt flöde av 
nyhetsidéer och gemensamma researchsatsningar. Antalet regionala editioner har ökat 
från 11 till 19 stycken. 

 
• SVT:s nyskapande journalistiska satsningar som SVT Pejl innebär ökade möjligheter för en 

mångfald i nyhetsutbudet, dels genom nya former för journalistik, dels genom ökade 
möjligheter att hitta nyheter.  

 
Anslagsvillkor 16 kan tas bort. SVT har inga direkta invändningar mot kravet i sak, men det är svårt 
att se att verksamheten skulle kunna bedrivas på något annat sätt, och regleringen är därmed enligt 
SVT:s mening överflödig.  
  
Anslagsvillkor 17 kan tas bort. SVT har inte heller här några direkta invändningar mot kravet i sak, 
men har svårt att se att verksamheten skulle kunna bedrivas på något annat sätt. SVT strävar 
naturligt efter en tydlighet i beställarorganisation, då detta är nödvändigt för att uppfylla såväl 
kraven på effektivitet som kvalitet.  

Anslagsvillkor 18 (skiljenämnd UR). Kan tas bort.  

Anslagsvillkor 19. Kan kvarstå.  

4.1.3 Förslag: Begreppen kärnverksamhet och kompletterande verksamhet tas bort. 

• SVT anser inte att begreppen ska tas bort, däremot bör de fastslås som plattformsneutrala. 

• SVT delar i och för sig utredningens bedömning att det bör vara tillräckligt att tala om SVT:s 
verksamhet och därutöver SVT:s sidoverksamhet, men inte med det resultat utredningen 
kommer fram till; nämligen att begreppet kärnverksamhet snävas in till att i praktiken 
endast omfatta verksamhet som regleras i sändningstillståndet.  

SVT anser inte att begreppen är missvisande eller otidsenliga. Tvärtom framgår det av prop. 
2008/09:195 s. 37 att verksamhet på Internet kan vara antingen kärnverksamhet, kompletterande 
verksamhet eller sidoverksamhet. Kärnverksamhetsbegreppet har således redan vidgats. Att ersätta 
detta med begreppet ”verksamhet som regleras i sändningstillstånd” riskerar i praktiken utgöra en 
återgång till en mer plattformsberoende reglering. 
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Utredningen gör därför en inkorrekt tolkning av vad SVT skriver i sin public service-redovisning, 
genom att ange som en möjlig tolkning att endast SVT:s ”kanaler” skulle utgöra kärnverksamhet och 
allt övrigt utgör kompletterande verksamhet. 

Istället för att ta bort begreppen kärnverksamhet och kompletterande verksamhet, bör det fastslås 
att de två begreppen avser både sändning och tillgängliggörande och att de är neutrala avseende 
plattform och distributionsform. D.v.s. SVT:s kärnverksamhet är att producera, sända samt 
tillgängliggöra tv-program till allmänheten, detta oavsett på vilken plattform programmen sänds eller 
tillgängliggörs och oavsett distributionsform. På samma kan SVT:s kompletterande verksamhet 
sändas eller tillgängliggöras oavsett plattform och distributionsform. 

I sin argumentering nämner utredningen bl.a. reglerna om vidaresändningsplikt. SVT vill därför peka 
på att det är endast SVT:s egen verksamhet som kan definieras som kärn-, kompletterande- eller 
sidoverksamhet. Den verksamhet som andra bolag eller sammanslutningar bedriver eller avser att 
bedriva, kommersiellt eller icke kommersiellt, och som omfattar verksamheten att vidaresända SVT:s 
programtjänster - oavsett om vidaresändningsplikt föreligger eller inte - kan varken direkt eller 
indirekt utgöra del av SVT:s verksamhet. Sådan verksamhet kan därmed inte heller omfattas av SVT:s 
sändningstillstånd eller anslagsvillkor. Utredningens skrivningar kring denna del kan uppfattas som en 
missvisande sammanblandning av SVT:s egen verksamhet i relation till andra bolags/organisationers 
verksamhet. 

4.1.4 Förslag: Uppdraget för granskningsnämnden för radio och tv att granska om programföretagen 
uppfyller uppdraget i allmänhetens tjänst förtydligas enligt följande. Granskningsnämnden för radio 
och tv ska årligen i efterhand, utifrån redovisningar från SVT, SR och UR, bedöma om bolagen har 
uppfyllt sina uppdrag i enlighet med radio- och tv-lagen (2010:696) samt de villkor som anges i 
sändningstillstånd och anslagsvillkor. 

• SVT anser att utredningens förslag är rimligt, men vill i sammanhanget peka på att 
omfattningen av effektivitetsgranskningen bör vara i linje med helhetsbedömningen i 
övrigt.  

• SVT anser även att det är rimligt att det är Granskningsnämnden (GRN) som har detta 
uppdrag.  

Förslagen utgår från frågan hur de gällande anslagsvillkoren om effektivitet och produktivitet ska 
granskas. Endast ett mycket litet antal ekonomiska beslut är rent administrativa. Den absoluta 
majoriteten av besluten som rör ekonomi sker i programverksamheten eller i produktionen och utgår 
från en publicistisk värdering. En effektivitetsbedömning är därför så gott som alltid också en 
bedömning av en publicistisk strategi. GRN är enligt SVT:s mening det externa organ som har bäst 
förutsättningar att ta hänsyn till företagets behov att ha en långtgående frihet i de publicistiska 
avvägningarna när bedömningen görs.  

Enligt SVT ska public service-redovisningen vara så tydlig i dessa hänseenden att ekonomisk 
fackkompetens inte ska krävas för att tillgodogöra sig redovisningen och bedöma resultaten.  

• Mot bakgrund av att en tydligare, mer lättillgänglig redovisning av effektivitetskravet 
föreslås anser SVT att nämnden och myndigheten för radio och tv inte behöver eller bör 
tilldelas någon ytterligare resurs för detta.  
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Uppdragit har funnits under en längre tid och SVT kan därför inte se varför ytterligare resurser ska 
skjutas till i nuläget.  

4.1.5 Förslag: Sändningstillstånden för SR, SVT och UR ska gälla från och med den 1 januari 2014 till 
och med den 31 december 2019. En översyn bör göras efter halva tillståndsperioden. 

• SVT anser att åtta år är en lämplig längd på nästa tillståndsperiod.  

Korta tillståndsperioder försvagar oberoendet och innebär att företaget hamnar i ett tillstånd med 
konstanta utredningar. SVT har under hela 2000-talet inte haft mer än två utrednings- eller 
tillståndsprocessfria år, 2002 och 2010. SVT anser därför att det är angeläget med en längre 
tillståndsperiod än de senaste tre, som varierat mellan tre och fyra år. Mot bakgrund av att 
finansieringsfrågan sannolikt inte väntas vara beslutad före ingången av nästa tillståndsperiod 2014, 
anser SVT att åtta år vore en lämpligare längd på tillståndsperioden. Detta baseras på en bedömning 
att public service-bolagen under hela nästa tillståndsperiod annars kommer befinna sig i en ständig 
tillståndsprocess. Detta ger i realiteten att endast tre år av tjugo skulle vara tillståndsprocessfria 
mellan åren 2000-2020.  

Skälet för att en sexårig tillståndsperiod föreslogs var som SVT uppfattade det att regeringen önskade 
synkronisera tilldelningen av tillstånd för SVT med tillståndstilldelningen för kommersiella aktörer.  

Erfarenheterna från denna tillståndsperiod visar dock på svårigheter att omfatta en stor och radikal 
förändring av hela det mediepolitiska landskapet samtidigt. Önskar man efter demokratiska beslut 
genomföra sådana förändringar  finns det inget som hindrar att implementeringen sprids ut över två-
tre år om public service tilldelats åttaåriga tillstånd. Inte heller finns det något som hindrar en viss 
förskjutning av tillståndslängd i förhållande till spektrumpolitiken.  

• Vad gäller den s.k. halvtidsöversynen anser SVT att bör den vara en framåtblickande 
möjlighet till samråd och i övrigt endast omfatta en översyn av finansieringsformens 
funktionalitet.   

SVT anser att den s.k. halvtidsöversynen, som utredningen föreslår, bör vara en framåtblickande 
möjlighet för public service-bolagen, regeringen och andra aktörer till samråd för att komma med 
inspel till kommande tillståndsprocess. Därutöver bör den enbart omfatta en översyn av att 
finansieringsformen fungerar som avsett vid tillståndsgivning.  

 

4.2 Kulturuppdraget  

4.2.3 Bedömning: Riksdagens beslut om ett utvidgat kulturutbud har bidragit till att SVT och SR har 
breddat kulturbegreppet och integrerat kultur relaterat innehåll i fler programkategorier, vilket kan 
innebära att kulturutbudet kan nå större målgrupper. SVT och SR bör även fortsatt fördjupa, utveckla 
och vidga sitt kulturutbud på det sätt som hittills skett. 

• SVT vill fortsatt utveckla kulturutbudet och bejakar betänkandets slutsats att bolagen ska 
ha ett stärkt kulturuppdrag i vid bemärkelse. 
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• SVT anser dock att det kan vara lämpligare att formulera kravet på samma sätt som på 
andra områden utan en riktningsangivelse om att detta ska förstärkas ytterligare. SVT 
avser att utveckla verksamheten på alla områden, även områden som kunskap, nyheter, 
minoritetsspråk, tillgänglighet.  

SVT:s kulturutbud utvecklas kontinuerligt. Kultur införlivas i flera olika programgenrer och SVT spelar 
en viktig roll då det handlar om att bevaka, spegla och kritiskt granska kulturhändelser. SVT har för 
avsikt att fortsatt stärka kulturuppdraget, och ser bland annat ett behov att ytterligare fokusera på 
kultur inom ramen för minoritetsspråksuppdraget. En ständig samverkan sker kontinuerligt med 
kulturaktörer. SVT utgör själv en viktig del av kulturlivet genom exempelvis produktion av svenskt 
drama. I det fall begreppet ”stärkt” kulturuppdrag avser krav på substantiella ökningar för detta 
område, så krävs en resursförstärkning. Gällande kulturarvsfrågorna så tas frågan upp i punkten 4.5. 

 

4.3 Nordiskt samarbete 

4.3 Bedömning: Det finns inte ett behov av att ytterligare stärka det nordiska samarbetet. Det 
nordiska programutbytet ökar inom Nordvision och har en framträdande plats i SVT:s programutbud.  

• SVT delar utredningens bedömning som bygger på en välgrundad avvägning utifrån dagens 
fungerande samarbete inom existerande organisationer.   

Det nordiska utbytet har idag en framträdande roll inom SVT:s programutbud och det pågår en 
ständig dialog och samverkan mellan de nordiska bolagen för att förbättra och utveckla både utbud 
och nivåer.     

 

4.4 SVT:s roll för svensk filmproduktion 

4.4.4 Bedömning: Det finns inte behov av att ytterligare stärka SVT:s uppdrag när det gäller 
utvecklingen av svensk filmproduktion.  

• SVT delar utredningens förslag. 

Utifrån det nyligen beslutade filmavtalet finns inga behov av ytterligare regleringar kring svensk 
filmproduktion i kommande avtal. 

 

4.5 Digitalisering och tillgängliggörande av arkiv  

4.5.6 Bedömning: I den utsträckning programföretagen anser att det är publicistiskt motiverat har 
företagen ett ansvar att, utifrån sina respektive uppdrag, digitalisera och tillgängliggöra arkiv-
material. Medel bör inte öronmärkas för ändamålet. 

• SVT delar utredningens bedömning vad gäller särskilda öronmärkningar av medel, men 
menar att digitaliseringen och tillgängliggörande av arkiven är en omfattande ny 
verksamhet, som inte innefattas av dagens uppdrag.   
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• SVT ser möjligheten att tillgängliggöra fler program ur arkivet än vad som är publicistiskt 
motiverat och möjligt i broadcast. Därför vill SVT fortsätta utöka den webbaserade tjänsten 
Öppet arkiv efter år 2013 med en säkerställd långsiktig och ökad finansiering.  

SVT sänder idag cirka 150 timmar äldre program årligen ur arkivet som inte är så kallade 
servicerepriser. Programmen sänds i SVT:s kanaler vilket gör att arkivprogrammen konkurrerar med 
annan produktion avseende utrymme och tid i programtablåer. Dessa 150 timmar är, vad som måste 
läsas in i det som enligt utredningen är, publicistiskt motiverade program att sända i marknätet. 

2012-2013 tilldelades SVT särskilda medel i syfte att finansiera starten för en utökad Öppet arkiv-
tjänst. Som ett resultat av detta lanseras våren 2013 ett utbyggt Öppet arkiv som uppskattningsvis 
kommer att kunna tillgängliggöra 500 timmar initialt. SVT ser en möjlighet att kontinuerligt utöka 
tjänsten Öppet arkiv, men detta kräver en säkerställd långsiktig finansiering då detta är kostnader 
som inte är publicistiskt motiverade för sändning i marknätet. En utbyggd webbaserad arkivtjänst 
möjliggör också att en större del av SVT:s arkiv kan tillhandahållas under lång tid. Genom detta skulle 
befolkningen kunna få tillgång till vårt gemensamma kulturarv i långt högre utsträckning än idag, 
utan de kapacitetsbegränsningar som finns i broadcast.  

SVT har beräknat, och tidigare kommunicerat, den årliga kostnaden till 60 miljoner. Den största delen 
utgörs av rättighetsersättningar. Detta avser en kontinuerlig utökning av tjänsten Öppet arkiv, samt 
en fortsatt digitalisering och renovering av gammalt arkivmaterial. Genom en säkerställd 
medelstilldelning skulle SVT:s arkiv fortsatt kunna bli en naturlig del av SVT:s fortsatt stärkta 
kulturuppdrag. 

 

4.6 Att stärka utbildnings- och folkbildningsutbudet  

4.6.3 Bedömning: Samarbetet mellan programföretagen kring sändningstider för UR:s program har 
stor betydelse för att utbildnings- och folkbildningsutbudet ska nå en bredare publik. 

• SVT anser att samverkan kan stärkas ytterligare.  

SVT delar utredningens bedömning att det är av stor vikt att både utbildnings- och 
folkbildningsutbudet når en bred publik. För att stärka detta ytterligare föreslår SVT att regeringen 
prövar frågan om ett samgående mellan SVT och UR. (Se kap 4.6.4).  

4.6.4 Förslag: Den organiserade folkbildningen inkluderas i de utbildningsområden som UR:s 
programverksamhet ska rikta sig till. Begreppet folkbildningsprogram i sändningstillståndet ändras 
till allmänt bildande program.  

Bedömning: UR bör även fortsatt koncentrera sin programverksamhet till utbildningsområdet. 

• Public service som helhet bör fortsatt ha ett folkbildningsuppdrag. Att addera ytterligare 
begrepp såsom ”allmänt bildande” riskerar att tunna ut ett för public service centralt 
begrepp.  

SVT anser inte det motiverat att föra in ett tredje begrepp i syfte att formulera UR:s uppdrag. Public 
service som helhet bör fortsatt ha ett folkbildningsuppdrag. Att addera ytterligare begrepp såsom 
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”allmänt bildande” riskerar att tunna ut ett för public service centralt begrepp. SVT anser att det kan 
övervägas om utbildningsuppdraget ska tydligare definieras såsom program för den organiserade 
folkbildningen och utbildningen. 

Eftersom det tycks föreligga svårigheter att definiera UR:s folkbildningsuppdrag så är ett tänkbart 
alternativ att i begreppet utbildning inbegripa program för den organiserade folkbildningen och 
program för skola och högskola/universitet. Om UR:s verksamhet renodlas mot utbildning försvinner 
den problematik som begreppsförslagen är tänkta att lösa.  

• SVT avser fortsatt både stärka sitt folkbildande utbud och utöka möjligheterna för lärare 
och folkbildare att använda program i undervisningssituationer. Därför väljer nu SVT att 
lägga ett förslag att en utredning bör tillsättas för att genomlysa och föreslå hur 
utbildningsutbudet kan stärkas med hjälp av en sammanslagning av SVT:s och UR:s 
organisationer.  

 
SVT är i kraft av sin räckvidd landets största folkbildare. SVT når det stora flertalet medborgare med 
program som berikar och inspirerar till ny kunskap. SVT vill fortsätta stärka den positionen genom att 
öka möjligheten dels för allmänheten, men också för lärare att använda SVT:s utbud i 
undervisningssituationer.  
 
Direktiven som föreligger utredningen specificerar att arbetet angående folkbildnings- och 
utbildningsutbudet ska ta ställning till vad som behövs för att dessa områden ska kunna stärkas 
ytterligare och nå en bredare publik. Med utgångspunkt i detta föreslår SVT att en utredning tillsätts 
med syfte att ta fram ett förslag till hur folkbildning- och utbildningsutbudet kan stärkas genom en 
sammanslagen organisation av SVT och UR.   
 
En sammanhållen produktion av folkbildnings- och utbildningsprogrammen kan innebära 
effektiviseringar som kan användas till att ytterligare stärka tillgången på och tillgängligheten till 
detta utbud inom public service. SVT bedömer att detta skaparr förutsättningar för rationaliseringar i 
storleksordningen 45-60 mkr, främst inom administration och teknik. SVT anser att motsvarande 
effekter inte kan uppnås endast genom samverkan mellan bolagen.  
 
SVT bifogar till remissen bilagan ”Hur folkbildning- och utbildningsprogrammen kan stärkas och nå en 
bredare publik”, där förslaget i sin helhet belyses. (Se Bilaga 1) 
 

4.7 Programverksamhet på minoritetsspråk  

4.7.5 Förslag: Villkoren i sändningstillstånden om att programföretagen ska beakta språkliga och 
etniska minoriteters intressen renodlas till villkor om utbudet på de nationella minoritetsspråken, 
teckenspråk och andra minoritetsspråk. 

Utbudets omfattning:  

Förslag: Villkoren i sändningstillstånden preciseras så att det framgår att SR:s och SVT:s utbud på de 
nationella minoritets-språken finska, samiska, meänkieli och romani chib samt SVT:s utbud på 
teckenspråk ska öka årligen under tillståndsperioden. UR:s utbud på ovan nämnda nationella 
minoritetsspråk samt teckenspråk ska öka under tillståndsperioden. Samtliga program-företag bör 
erbjuda något utbud på det nationella minoritets-språket jiddisch och andra minoritetsspråk. 
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Förslag: Möjligheten till överenskommelse om ansvarsfördelningen för utbudet på nationella 
minoritetsspråk, teckenspråk och andra minoritetsspråk tas bort. 

• SVT delar inte utredningens bedömning. 

• SVT vill påpeka vikten av ett bibehållet brett minoritetsspråksuppdrag där exempelvis 
kultur och traditioner är lika viktiga ingredienser som språket.  

I utredningen föreslås en renodling av villkoren för de olika minoritetsspråken. SVT vill påpeka vikten 
av ett bibehållet brett minoritetsspråksuppdrag där exempelvis kultur och traditioner är lika viktiga 
ingredienser som språket. Kultur är ett väsentligt område där språket är en naturlig del, men själva 
kulturuttrycket kan ibland vara det centrala. UNESCO:s konvention för skydd av det immateriella 
kulturarvet omfattar inte bara språket utan också traditioner, kultur, sociala sedvänjor och högtider. 
Om en renodling innebär alltför stort fokus på enbart det rent språkliga befarar SVT att andra 
områden som är av intresse för de olika minoritetsspråksgrupperna riskerar att hamna utanför 
programinnehållet.  

Minoritetsspråksprogram riktade till barn kan spela en viktig roll i utvecklingen av den egna 
identiteten, både språkligt och kulturellt. Språkkunskaperna i barngrupper varierar stort och i syfte 
att öka tillgänglighet blandar vissa av SVT:s barnprogram svenska och det aktuella minoritetsspråket. 
Flexibiliteten att kunna blanda svenska och minoritetsspråk är väsentligt utifrån behovet av att 
revitalisera språket hos kommande generationer, något som bekräftats vid SVT:s återkommande 
intressentdialoger med de berörda grupperna. 

• SVT har sedan många år producerat dagliga nyheter på samiska, teckenspråk och finska. 
Sveriges Radio sänder dagligen program på meänkieli, romani chib, finska och samiska. SVT 
menar att det inte är motiverat att bygga upp dubbla nyhetsorganisationer för alla 
minoritetsspråk, varför det är av avsevärd vikt att bolagsöverenskommelserna kvarstår.  

Nuvarande bolagsöverenskommelser möjliggör att SVT, Sveriges Radio och UR tillsammans kan 
erbjuda ett brett utbud på de olika minoritetsspråken. Ett beslut som innebär att bolagen fortsatt 
inte kan fördela minoritetsspråksutbudet skulle få konsekvensen att varje bolag ska producera 
program på minoritetsspråk i alla genrer. Detta riskerar ett minoritetsspråksutbud som tvingas 
prioritera kvantitet före kvalitet, ett mål som sannolikt inte gagnar målgrupperna. 
Bolagsöverenskommelserna har möjliggjort att något av bolagen kunnat göra engångssatsningar 
avseende genrer eller målgrupp, utifrån att de andra bolagens utbud kompenserat för 
helhetsbedömningen. Att ta bort möjligheten för bolagen att fördela utbudet kan också riskera att 
motverka samarbete eftersom varje bolag måste prioritera egen produktion främst. 

SVT har sedan många år producerat dagliga nyheter på samiska, teckenspråk och finska. Sveriges 
Radio sänder dagligen program på meänkieli, romani chib, finska och samiska. SVT menar att det inte 
är motiverat ur ett kostnadsperspektiv att bygga upp dubbla nyhetsorganisationer för alla 
minoritetsspråk. Därför bör Sveriges Radio, inom ramen för nästa sändningstillstånd, ha uppdraget 
att producera dagliga nyheter på samtliga minoritetsspråk, då radion är ett mer resurseffektivt 
nyhetsmedium. Tv är samtidigt ett mycket effektivt medium för t ex större satsningar inom 
kulturområdet 
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• SVT anser att minoritetsspråksuppdraget bör utvärderas inom ramen för 
tillståndsperioden, inte årligen.  

SVT måste fortsatt ha en möjlighet att göra enskilda programsatsningar inom minoritetsspråks-
området, därför bör minoritetsspråksuppdraget  utvärderas inom ramen för tillståndsperioden, inte 
årligen. En årlig bedömning motverkar enskilda satsningar och utbudet riskerar att bli konformt. 
SVT:s insatser inom minoritetsspråksområdet bör bedömas utifrån tillståndsperioden i sin helhet. 

• SVT vill påtala behovet av långsiktig kompetensförsörjning. 

Betydelsen av tillgången till tvåspråkig lärarkompetens uppmärksammades av regeringen under året. 
Samma situation gäller public service behov av att kunna rekrytera journalister som har tillgång till 
något av de nationella minoritetsspråken och dess kultur. För att klara framtida 
kompetensförsörjning för minoritetsspråksproduktionen, krävs en långsiktig strategi från samhällets 
sida, där SVT kan ingå som en av flera parter. SVT har initierat kompetensutvecklingsprojekt som 
syftar till att hitta och vidareutbilda tv-medarbetare med minoritetsspråkskompetens. SVT vill dock 
framhäva att en omfattande expansion av minoritetsspråksverksamheten utan ett samhälleligt 
åtagande på utbildningsområdet är inkonsekvent och ohållbart i längden. Tvåspråkiga journalister är, 
på samma sätt som tvåspråkiga lärare, en förutsättning för att minoritetspråksgrupperna ska kunna 
ta del i demokratiska processer.  

 

4.8 Spegla mångfald  

4.8.3 Förslag: Villkoret i sändningstillstånden att programutbudet ska spegla förhållanden i hela 
landet ändras så att det framgår att programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och den 
variation som finns i befolkningen. Verksamheten ska bedrivas utifrån ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv.  

Bedömning: SR och SVT bör även fortsatt ha ett villkor om en decentraliserad organisation. 

• SVT delar utredningens förslag och har länge argumenterat för ett borttagande av 55-
procentkravet.  

• SVT bör få i uppdrag att hitta relevanta beskrivningar och mätmetoder av 
mångfaldsarbetet. Att ta fram kriterier som svarar mot kravet, såväl kvalitativa som 
kvantitativa.   

SVT har sedan länge ansett och vid flera tillfällen kommunicerat att det s.k. 55-procentkravet inte är 
ett relevant verktyg för att uppnå spegling av hela landet. Kravet är fyrkantigt och tar inte hänsyn till 
nyhetsrapportering eller utbud som tillhandahålls på webben. 

SVT avser därför att ta fram, såväl kvantitativa som kvalitativa, mått och arbetssätt som på ett aktivt 
sätt bidrar till att spegla hela landet. Det är inte alltid som redovisning av sända timmar bäst 
beskriver spegling och mångfald. Det kan istället handla om interna arbetsmetoder eller uppföljning 
av publikens uppfattningar om utbudet. Det är av vikt att det inte bara handlar om geografisk 
spegling. Begreppet bör breddas till att även omfatta mångfaldsperspektiv i vid bemärkelse. Metoder 
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för mätning behöver utvecklas. Det finns även möjligheten att låta utomstående institutioner ta fram 
lämpliga modeller och tillvägagångssätt.  

• SVT delar utredningens bedömning om reglering av decentraliserad organisation. 

För att kunna spegla hela landet krävs en decentraliserad organisation. SVT ser det som 
fundamentalt viktigt att ha en omfattande regional närvaro. Organisationen ses ständigt över och 
utvärderas avseende var och i vilken omfattning den regionala närvaron behövs bäst.  

 

5.1 Tv-distribution 

• Marknätet skall fortsatt  vara den primära plattformen för SVT:s linjära sändningar. 

På uppdrag av Kulturdepartementet har Myndigheten för Radio- och TV (MRT) nyligen presenterat 
en rapport angående kravet på SVT:s täckningsgrad i marknätet. Denna slår fast att SVT fortsatt skall 
nå 99,8% av den bofasta befolkningen via sändningar i det digitala marknätet. 

SVT delar slutsatserna i myndighetens rapport. Rapporten är för tillfället ute på remiss och svaren 
skall vara inlämnade till Kulturdepartementet senast den 22 januari 2013. För ytterligare detaljer 
hänvisas till SVT:s remissvar till denna utredning. 

SVT vill också påtala vikten av att det även i nästa sändningstillstånd bör ges utrymme för SVT att 
använda all tillgänglig överföringskapacitet i en frekvenskanal. MRT:s resultat om SVT:s täckningskrav 
på 99.8%, SVT:s omfattande beredskapskrav samt utrymme för planering och sändning i regional 
nedbrytning visar på behovet för SVT att disponera en hel frekvenskanal även fortsättningsvis. Under 
perioden av kommande sändningstillstånd är det viktigt att fortsatt betona flexibilitet i 
utrymmeskrav, i avseende att ha möjlighet att utveckla exempelvis tillgänglighetstjänster samt 
sändningskvalité. V g marknätet se också kapitel 5.6.5.  

   
• När det gäller vidaresändningsplikt, hänvisar SVT till tidigare remissvar från mars 2012. 

När det gäller vidaresändningsplikt återger utredningen innehållet i den rapport MRT lämnade till 
regeringen den 1 oktober 2011. SVT hänvisar i denna del till SVT:s  yttrande av den 1 februari 2012 
över MRT:s rapport och poängterar här vad som anförs i sammanfattningen avseende fördelningen 
av upphovsrättsliga kostnader: 

- ”När det gäller fördelning av upphovsrättsliga kostnader konstaterar SVT att Myndigheten för radio 
och tv:s rapport är missvisande då den i stora delar är ofullständig och felaktig.  

- Den upphovsrättsliga avtalslicensordningen fungerar idag. 

- SVT tar sitt ekonomiska ansvar genom att avstå från att från nätoperatörerna begära ersättning för 
sina egna rättigheter. Ett ansvarstagande som motsvarar 16-24 miljoner kr årligen. 

- SVT tar aktiv del i Copyswedes och nätoperatörernas förhandlingar även om SVT inte finns med vid 
förhandlingsbordet. 



18 
 

- Ett förbud för SVT att begära ersättning för egna rättigheter skulle vara lagstridigt. 

- Det är av stor vikt att den svenska och nordiska avtalslicensmodellen upprätthålls. 

- Önskar staten stödja/kompensera nätoperatörerna, Comhem, Telia, Tele2, Canal Digital m.fl., för 
den vidaresändningsplikt staten ålägger dem, bör staten göra detta på ett för marknaden och 
medborgaren transparent sätt genom utge sådant stöd/kompensation direkt till nätoperatörerna, 
istället för att slussa detta via SVT.” 

 

5.6 Att nå publiken  

5.6.1 Bedömning: Utöver de tillståndspliktiga sändningarna bör programföretagen själva bedöma var 
programutbudet ska tillgängliggöras baserat på publikens efterfrågan, publikens tillgång till olika 
distributionsformer och publikens tillgång till utrustning för att tillgodogöra sig utbudet.  

• SVT delar utredningens bedömning. 

SVT delar utredningens bedömning, och vill i sammanhanget peka på att det är nödvändigt för SVT 
att rätten att göra den bedömningen också måste omfatta rätten att bedöma på vilka villkor 
programutbudet ska tillhandahållas i förhållande till olika distributörer. Detta då olika 
distributionskanaler skiljer sig åt marknadsmässigt, upphovsrättsligt och tekniskt. Det bör därför 
fortsatt vara SVT:s ansvar att komma överens med olika externa aktörer om hur de ska få tillgång till 
SVT:s innehåll och detta kräver inte ytterligare reglering.   

5.6.3 Effekter på andra aktörer: 

• SVT anser att det i sammanhanget är viktigt att tydligt framhålla public service positiva 
marknadseffekter. (Se kap Inledning)   

5.6.4 Bedömning: Programföretagen bör tillhandahålla sina program och tjänster på internet i öppna 
lösningar utan annan kostnad utöver erlagd radio- och tv-avgift.  

• SVT delar utredningen bedömning och vill peka på att en förutsättning för att public service 
fortsatt ska kunna tillhandahållas via, och bidra till det öppna internet, är att 
nätneutraliteten upprätthålls.  

SVT anser att i väntan på tydligare regler behöver det ställas hårdare krav på transparens när det 
gäller trafikprioritering. Kunden kan inte förväntas veta varför en viss tjänst plötsligt inte är tillgänglig 
eller varför hastigheten plötsligt blir lägre. Möjligheten för telekomoperatörer att prioritera trafik på 
det öppna internet bör begränsas till situationer då det finns absoluta tekniska eller legala skäl för 
det. SVT anser det rimligt att ställa krav på att all trafik behandlas lika oavsett leverantör och att 
avvikelser från denna princip måste tydliggöras för konsumenterna.      

5.6.5 Bedömning: Marknätet kommer även under nästa tillståndsperiod utgöra en central tv-
distributionsplattform för SVT och UR. SVT bör fortsatt ha rätt att sända fyra programtjänster i 
standardformat och två i hd-kvalitet. 
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• SVT delar i huvudsak utredningens bedömning, men anser att rätten att sända fyra 
programtjänster bör gälla såväl både SD- och HD-sändningar.  

Avsikten med SVT:s HD-sändningar är att dessa på relativt kort sikt ska ersätta dagens SD-sändningar. 
Detta är en del av hela branschens övergång till mer frekvenseffektiv teknik i marknätet. När 
övergången till mer frekvenseffektiv teknik är klar sker inte längre några parallellsändningar och 
frekvenserna kan börja användas för andra ändamål än public service television.  

Om antalet programtjänster begränsas till två är det svårt att se att en sådan migrering ska kunna 
genomföras, då det alltid kommer att finnas fler kanaler med den äldre tekniken än den nya 
effektiva. SVT bör därför ha möjligheten att, i syfte att migrera till mer frekvenseffektiv teknik, sända 
upp till fyra programtjänster i HD-kvalitet. På motsvarande sätt bör SVT ha rätten att successivt 
ersätta dagens SD-sändningar med HD-sändningar. Det är därför önskvärt att rätten vidare uttrycks 
just som en rätt och inte som en skyldighet.  

 

5.7 Tillgänglighetstjänster 

5.7.3 Förslag: SVT och UR ska, genom särskilt regeringsbeslut, för samtliga programtjänster som 
sänds i marknät och via satellit åläggas krav på omfattningen av tillgänglighetstjänster. Detta ska 
göras i form av kvoter. Kvoterna bör minst uppgå till de kvoter som Myndigheten för radio och tv 
ålagt TV4. Tillgänglighetstjänsterna ska hålla hög kvalitet och använd-barheten av samtliga 
tillgänglighetstjänster bör utvecklas utifrån ett brukarperspektiv. Tjänsten talad textremsa bör ägnas 
särskild uppmärksamhet. SVT och UR ska inte ha något kostnadstak. Möjligheten till 
ansvarsfördelning i fråga om program om och för personer med funktionsnedsättning 
programföretagen emellan tas bort. 

• SVT delar till viss del utredningens bedömning.  

• Tillgänglighetskravet bör utgå från SVT:s utbud av program på svenska.  

• Tillgänglighetskravet bör omfatta tillståndsperioden i sin helhet. 

• Att tillämpa de kvoter angående tillgänglighetstjänster som Myndigheten för radio och tv 
praktiserat för TV4 är inte relevant för SVT:s kommande sändningstillstånd.  

SVT föreslår att regleringen avseende tillgänglighetstjänster bör omfatta textning, syntolkning och 
teckenspråkstolkning. Kravet bör, för att vara relevant, utgå från SVT:s program på svenska som 2011 
uppgick till 6 708 timmar förstasändning.  

SVT har sedan många år utvecklat och erbjudit tjänsten talad textremsa, en mekanisk tjänst och 
omfattar all översättningstext i SVT1 och SVT2. I kapitel 5.7.4 beskrivs de ljudrelaterade 
tillgänglighetsfrågorna utifrån två aspekter, dels den estetiska, dels den tekniska. Hörbarhetsarbete 
är ett exempel på det förstnämnda och uppläst textremsa den tekniska. Tjänsten riktar sig främst till 
synskadade personer som använder tjänsten för att kunna tillgängliggöra sig översättningstext som 
förekommer i utländska produktioner. Dessa utländska program ingår inte i kategorin 
egenproducerade program. Att placera tjänsten talad text av utländska program i samma kvot som 
syntolkning av svenska program blir därmed problematiskt. Under kommande tillståndsperiod avser 
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SVT utöka tjänsten till att omfatta samtliga SVT:s kanaler. SVT menar att det är relevant att reglera 
tjänsten uppläst textremsa på samma sätt som hörbarheten regleras inom nuvarande tillstånd. 

• SVT behöver, på samma sätt som TV4, kunna använda olika tekniker för att uppfylla kraven 
avseende tillgänglighet, varför utbud på webben vidare bör inkluderas.   

Ny digital teknik ökar kontinuerligt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. SVT är 
därför angelägen om att kunna använda dessa tekniker för att uppfylla kraven angående 
tillgänglighet, i likhet med TV4:s skyldigheter angående tillgänglighet. Eftersom betänkandets förslag 
bygger på samma konstruktion som används för kravet på TV4:s tillgänglighetstjänster, bör samma 
tekniska förutsättningar föreligga för SVT. Därmed ska tjänster som tillhandahålls på webben kunna 
räknas då man gör bedömningen om företaget uppfyllt sina skyldigheter. 

• SVT bejakar en nivå på tillgänglighetstjänsterna som ligger i linje med TV4.  

Utifrån utredningens förslag att kommande sändningstillstånd bör innehålla tillgänglighetskrav med 
specificerade kvoter, bör SVT ges möjlighet att praktiskt få till stånd en stabil kvalitetsmässig 
produktion av dessa tillgänglighetstjänster. Vad avser syntolkning och teckenspråkstolkning bör 
målet för kommande tillståndsperiod i sin helhet vara 3 procent, med möjlighet att bygga upp 
verksamheten över de närmsta åren.  

SVT arbetar aktivt i riktning mot målet att alla program ska vara textade. För en utökning av 
textningen i högre grad krävs en ny teknisk lösning för textproduktion vid direktsända program, så 
kallad automatiserad taligenkänning. 

En automatiserad taligenkänning förutsätter dock att en svensk språkdatabas utvecklas. SVT för 
samtal med Språkrådet, Kulturdepartementet och PTS för att få till stånd ett projekt och finansiering 
med syftet att upprätta en svensk språkdatabas. En sådan konstruktion är avsedd att tillgängliggöras 
brett och leda till en allmän informationssökning i flertalet sammanhang. SVT är av åsikten att en 
svensk språkdatabas är en nationell angelägenhet och därför bör finansieras med offentliga medel. 
Det skulle innebära att språkdatabasen kan tillgängliggöras för en lång rad syften, däribland 
tillgänglighetstjänsterna inom telekomsektorn och hos andra medieföretag.  

Utredningen förordar inte ett kostnadstak för tillgänglighetstjänsterna likt det tak om 1 procent som 
TV4 åtnjuter, samtidigt som man presenterar kostnadsökningar vid ambitionsökningar. Idag ligger 
SVT, inte minst som en följd av den redan idag omfattande textningen och 
teckenspråksverksamheten, över detta kostnadstak. SVT vidhåller att ökade krav på 
tillgänglighetstjänster bör beaktas vid tillståndsperiodens början då de ekonomiska ramarna 
definieras. 

• SVT anser att möjligheten till bolagsöverenskommelser bör finnas kvar.  

SVT delar inte förslaget att ta bort möjligheten till ansvarsfördelning i fråga om program om och för 
personer med funktionsnedsättning mellan programföretagen. Att ta bort möjligheten för bolagen 
att fördela ansvaret kan riskera att motverka samarbete eftersom varje bolag måste se till sina egna 
behov i första hand. Utvecklingen inom tillgänglighetsområdet är expansiv och tillståndsgivaren bör 
främja samarbetet mellan bolagen genom att ha överenskommelsen kvar. 



21 
 

6. Framtidens radio och tv-avgift 

Förslag: En individuell radio- och tv-avgift införs och ersätter dagens avgift som är kopplad till 
innehav av en tv-mottagare. Radio- och tv-avgiften ska betalas av alla personer som har fyllt 18 år vid 
beskattningsårets ingång med en avgiftssats om 1 procent av den beskattningsbara förvärvs-
inkomsten, dock högst för en inkomst som motsvarar ett visst antal prisbasbelopp. Skatteverket får i 
uppdrag att sköta uppbörden. 

• SVT beklagar att frågan om finansieringsform inte behandlas inom ramen för samma 
process som tillståndsfrågan i övrigt. Det är, enligt SVT, tveksamt om det är möjligt att 
särskilja finansieringsfrågan från övriga frågor som rör bolagens oberoende och långsiktiga 
finansiering.  
 

• SVT förutsätter att frågan om framtida finansiering får sin lösning snarast. Ett läge i 
ovisshet kan skada nuvarande finansiering på samma sätt som skedde i Finland. 
Medborgarnas förtroende är av yttersta vikt för en långsiktig finansiering och ett fortsatt 
högt förtroende för public service. Lösningen ska vara skild från statsbudgeten för fortsatt 
oberoende, vara effektiv i sin insamlingsform, fungera långsiktigt, nå acceptans hos 
medborgarna och ha en bred politisk förankring. 

• SVT vill i sammanhanget peka på möjligheten att förlänga nuvarande sändningstillstånd till 
2015 för att kunna fatta ett samlat beslut vad gäller sändningstillstånd och finansiering.  

7. Medelstilldelning 

7.1.2 Förslag: Riksdagen beslutar om medelstilldelning för hela tillståndsperioden. De årliga besluten i 
samband med budgetpropositionen tas bort. Programföretagens årliga budgetunderlag tas bort och 
ersätts med fördjupade underlag inför ny tillståndsperiod. Anslagsvillkoren görs fleråriga. 

• SVT delar utredningens förslag om att modellen kan tillämpas oavsett finansieringsform. 

• Det är av stor vikt att SVT även fortsatt har möjlighet att, som idag, balansera avgifter 
mellan åren.  

SVT bedömer att förslaget om medelstilldelning kan frikopplas från beslut om finansieringsmodell. 
Utredningens förslag ger programbolagen ökade möjligheter till ett långsiktigt planeringsperspektiv, 
inte minst viktigt för att kunna hantera större enskilda kostnadsdrivande produktioner eller 
nysatsningar. Detta förutsätter dock att bolagen liksom idag har möjligheter att tidigare- eller 
senarelägga anslagsmedel mellan åren. 

• SVT anser att det måste finnas en möjlighet, om uppdraget förändras under innevarande 
tillstånd, att även justera medelstilldelning, såväl ökning som minskning.  

Av stor vikt för SVT är att de fördjupande budgetunderlagen, som utredningen beskriver, inte ställer 
ökade krav på detaljredovisningar som åsidosätter SVT:s tolkningsföreträde till uppdraget. Om SVT 
har för avsikt att initiera nya verksamheter eller göra större förändringar kommer dessa beskrivas i 
både omfattning och behov av ökad finansiering inför varje tillståndperiod. På motsvarande sätt bör 
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det vara möjligt för SVT att i särskild ordning under tillståndsperioden anmoda om medel för att 
utöka eller förändra verksamhet. Se vidare kapitlet 7.2 samt 9.4.  

• SVT delar uppfattningen att fördelningsnyckeln är en konsekvens av tilldelade medel och 
inte tvärtom. 

SVT delar utredningens uppfattning om att fördelningsnyckeln är en konsekvens av tilldelade medel 
och inte en grund för fördelning. Förändrade verksamheter påverkar naturligtvis den proportionella 
fördelningen. 

7.2 Programföretagens ekonomiska ramar 

7.2 Förslag: Medelstilldelningen till programföretagen räknas även fortsatt upp med 2 procent om 
året som ersättning för kostnadsökningar. Eventuell höjning av ett eller flera programföretags 
ekonomiska ram beslutas inför en ny tillståndsperiod. 

• SVT accepterar utredningens förslag, samtidigt som det kan konstateras att detta innebär 
begränsningar i utvecklingsmöjligheterna och risk för avsmalning i programutbudet under 
tillståndsperioden.  

SVT agerar på en konkurrensutsatt marknad där kampen om rättigheter och kompetens blir allt 
hårdare, med konstanta kostnadsökningar som följd. Detta gäller inte bara för sporträttigheter och 
möjligheter att köpa in internationella långfilmer och tv-program. Även nationellt hårdnar 
konkurrensen kring tv-format och programidéer. Ersättningar till rättighetsorganisationerna som 
STIM, Copyswede med flera ökar kraftfullt årligen. Detsamma gäller den normala löneutvecklingen 
som följer de centrala avtalen.  

SVT genomför ständiga rationaliseringar och effektiviseringar som ett led av ovan faktorer, samt ur 
ett samhällsnyttoperspektiv. Under de senaste åren har den fast anställda personalstyrkan minskat 
med 450 personer. På de flesta platser i landet har företaget skaffat mindre, modernare och mer 
ändamålsenliga lokaler. Allmänproduktionen har koncentrerats till fyra huvudorter. Digital teknik 
med nya produktions- och kontributionsformer har möjliggjort kostnadsbesparingar. Flera av SVT:s 
strategiska mål syftar till fortsatta effektiviseringar, både framför och bakom kameran. Nya 
arbetsprocesser prövas och medel anslås till egen programutveckling för att bättre tillvarata 
rättigheter och sänka kostnaderna för inköp av tv-format.  

 

7.3 Samarbetet mellan programföretagen 

7.3 Bedömning: Under den förutsättning som vi tolkar in i direktiven, nämligen att utgångspunkten 
även under kommande tillståndsperiod är att public service utövas av tre separata programföretag, 
menar vi att det inte framstår som lämpligt att staten förändrar företagens roll och uppdrag när det 
gäller samarbetet mellan företagen. 

• SVT delar inte utredningens bedömning. 

SVT bedriver ett fokuserat, kostnadsbesparande arbete tillsammans med de andra bolagen där i 
synnerhet den gemensamma inköpsverksamheten och samarbetet kring ekonomisk administration 
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kan lyftas fram. SVT konstaterar dock att det finns gränser för det ekonomiska utrymmet för 
besparingar enkom genom samverkan mellan självständiga bolag.  

För att stärka utbudet av folkbildning och utbildning föreslår SVT att regeringen prövar frågan om ett 
samgående mellan SVT och UR. (Se kap 4.6). 

8.6 Att främja mångfald i programproduktionen. 

8.6.1 Bedömning: Programföretagen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att deras organisationer 
för inköp och beställning av extern produktion präglas av tydlighet. Detta arbete bör fortsätta och 
göras i dialog med de externa produktionsbolagen. 

• SVT delar utredningens bedömning. 

• SVT anser det viktigt att upprätthålla dialogen med externa produktionsbolag för att uppnå 
fortsatt bra samarbetsformer.  

SVT har i uppdrag att uppnå mångfald i programproduktionen genom att anlita andra bolag. Numera 
sker huvuddelen av dramaproduktionen externt, liksom en stor del av allmänproduktionen. Det är 
främst nyheter som till största del görs inom de egna nyhetsredaktionerna. SVT har under det 
senaste decenniet bedrivit ett konsekvent förbättringsarbete för att utvecklas som beställare, då 
detta är en grundförutsättning för att upprätthålla kvaliteten i utbudet. Det utökade inflödet av 
externa medverkanden har skapat flexibilitet och genererat idéflöden. 

Idag domineras marknaden av produktionsbolag som ägs av internationella mediekoncerner.  
Programformaten anpassas till att fungera på en internationell marknad. SVT anser att det därför är 
mycket viktigt att behålla en egen del av programproduktionen för att säkerställa att bredd och 
kompetens finns kvar i Sverige. Lika viktigt är att ha en fortsatt god relation med 
produktionsmarknaden för att leva upp till mångfald i programproduktionen. SVT är mycket positivt 
till en nära samverkan med produktionsbranschen och avser att fortsätta denna dialog. SVT har 
nyligen lanserat en sida för affärsrelationer på svt.se, svt B2B, med information som främst vänder 
sig till de som producerar för SVT.  

Att ytterligare reglera SVT:s organisation utifrån beställar- och utförarorganisationerna är 
problematiskt. En mer långtgående uppdelning, där samplanering är förbjuden innebär ett ineffektivt 
resursutnyttjande och försvårar möjligheterna att upprätthålla en omfattande produktion utanför 
Stockholm. SVT anser därutöver generellt att SVT:s organisation, som är en del av hur uppdraget 
utförs, bör vara företagets sak att avgöra.  

En mer kraftfull åtgärd i syfte att stärka konkurrensneutraliteten mellan intern och extern produktion 
vore att genomföra den momslösning som utredningen förordar.  

8.6.2 Förslag: Skyldigheten för SR och UR att i budgetunderlaget redovisa hur mycket företagen avser 
att lägga på extern radioproduktion kommande år tas bort.  

Bedömning: Programföretagen bör själva avgöra omfattningen av och fördelningen mellan intern 
och extern produktion. 
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• SVT delar utredningens förslag och bedömning. Alternativet, d.v.s. en reglering av andelen 
externa samarbetens omfattning, motverkar en konkurrens mellan de bästa 
programidéerna. 

SVT vill betona vikten av en momslösning här och hänvisar vidare till kapitel 8.7 nedan där frågan 
berörs vidare.   

8.6.3 Bedömning: Ingen ytterligare reglering gällande rättigheter bör införas avseende utläggningar 
på externa producenter.  

Regeringen bör vid den halvtidsöversyn som föreslås i kapitel 4 göra en utvärdering av hur SVT:s 
normalvillkor har påverkat de externa producenterna. 

• SVT delar utredningens bedömning gällande reglering, men;  

• SVT anser att halvtidsöversynen bör begränsas till ett absolut minimum och att det därför 
inte genomförs någon utvärdering av normalvillkoren redan vid denna tidpunkt. 

En normal planeringscykel är ett till två år och för flera programområden, som exempelvis drama, 
betydligt längre än så. En utvärdering vid tiden för halvtidsöversynen skulle således bara ha ett eller 
två års erfarenheter att bygga på, och på flera områden skulle rättighetsexploateringen inte ens ha 
trätt i kraft ännu. SVT ser positivt på en utvärdering, men vill påtala att en utvärdering vid tiden för 
halvtidsöversynen inte skulle kunna ge något betydande mervärde. I samarbetet mellan SVT och 
produktionsbolagen ingår att uppföljningar av normalvillkoren ska genomföras vart tredje år. En 
statlig granskning bör rimligtvis ske när åtminstone ett par sådana uppföljningar genomförts av 
parterna. Det är mot bakgrund av detta lämpligare att frågan hänskjuts till utredningen inför nästa 
tillståndsperiod.   

• SVT delar i övrigt utredningens inledande bedömning att ingen ytterligare reglering bör 
införas avseende utläggningar på externa producenter, exempelvis vad gäller 
rättighetsfördelning. 

SVT anser att den allmänna utgångspunkten bör vara marknadsmässighet och förhandlingar, där 
rättighetsfördelningen står i proportion till den risk som respektive aktör tar. Detta bör ske genom 
individuella förhandlingar mellan respektive bolag och SVT. En tvingande rättighetsfördelning skulle i 
förlängningen kunna utgöra ett incitament för SVT att begränsa andelen utläggningar.  

 
Att ge producentföreningarna ett betydande inflytande över såväl SVT:s beställningsprocess som 
prissättning känns främmande för SVT. Detta i synnerhet då utgångsläget är att de flesta ledande 
produktionsbolag i Sverige idag ingår i stora internationella koncerner. Erfarenheter från andra 
länder pekar för övrigt på att detta är ett problem som kan accentueras med en styrd 
rättighetsfördelning1.  

 

                                                           
1 I Storbritannien överförs rättigheterna efter fem år i normalfallet till produktionsbolaget. De tidigare oberoende 
bolag som på så sätt utan någon merkostnad gives rättigheterna för program finansierade för allmänna medel, 
blir då intressanta för spekulationsuppköp av globala mediekoncerner, vilket förstärker koncentrationstendensen 
på marknaden. 
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En reglerad rättighetsfördelning innebär med andra ord en av allmänna medel finansierad 
risksubvention för produktionsbolag, utan motsvarande krav på prestation. Detta bör enligt SVT 
ifrågasättas om det är ett rimligt sätt att använda tv-avgiftsmedlen.  
 
8.6.4 Bedömning: För att öka transparensen och jämförbarheten mellan programföretagen bör SR 
och UR redovisa posten produktionsutläggningar på samma sätt som SVT.  

• I de fall där bolagen kan och bör ha en gemensam redovisning delar SVT utredningens 
förslag. 

SVT har naturligtvis inget att invända mot att Sveriges Radio och UR redovisar på samma sätt som 
SVT, men anser att formerna för redovisning bör kunna skilja sig åt mellan bolagen då 
verksamheterna har olika förutsättningar. SVT hänvisar i övrigt till kapitel 10.1.2. 

 

8.7 Momskompensationsmodell för ökad konkurrensneutralitet. 

8.7.2 Förslag: En del av avgiftsmedlen placeras på ett särskilt momskompensationskonto utan kredit i 
Riksgäldskontoret. Programföretagen rekvirerar ingående moms från kontot. Outnyttjade medel får 
användas kommande år. Kammarkollegiet ansvarar för förvaltningen av kontot och utbetalningarna 
till programföretagen.  

• SVT delar utredningens förslag, som förbättrar förutsättningarna för konkurrensneutralitet 
mellan tjänster som utförs i egen regi och de som upphandlas externt. SVT anser att 
förslaget kan genomföras oavsett vilken finansieringsform som slutligen beslutas, förutsatt 
att denna bygger vidare på dagens modell, utredningens huvudförslag eller någon 
jämförbar modell.   
 

• SVT delar utredningens resonemang om att ökade inköp i sin tur sannolikt leder till ökade 
momsintäkter för staten.  
 

• SVT vill dock betona vikten av att nedan förutsättningar finns med vidare i förslaget är 
uppfyllda för att systemet ska fungera som avsett: 
 
- Outnyttjade medel på momskompensationskontot behöver kunna nyttjas under 

kommande år. 
- Medlen som tillförs momskompensationskontot behöver öka i takt med 

medelstilldelningen, med minst 2 procent om året. 
- Rekvirering av belopp från momskompensationskontot, motsvarande ingående moms, 

bör kunna ske månadsvis. Detta framgår inte av utredningens förslag och ett 
förtydligande kring detta i den slutliga skrivningen är nödvändigt. 

- Av utredningens förslag framgår ej hur köp mellan public servicebolagen ska  hanteras 
vidare; fortsatt som medelsavstående eller som momspliktig försäljning? Vid muntliga 
kontakter med utredningen har SVT dock fått uppfattningen att förslaget bygger på 
fortsatt reglering via medelsavstående utan momsplikt mellan public servicebolagen. I 
SVT:s beräkningar på hur mycket extra medel som skulle behöva tillföras moms- 
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kompensationskontot (ca 60 miljoner kronor) är därför hänsyn inte tagen till en situation 
där köp mellan public servicebolagen skulle hanteras som momspliktig försäljning, utan 
en situation med fortsatt reglering via medelsavstående. Beloppet på 
momskompensationskontot skulle i det tidigare fallet behöva ökas. Ett förtydligande i 
den slutliga skrivningen är nödvändigt. 

 

9.2 Närmare om nuvarande regleringsform 

9.2.4 Bedömning: Den nuvarande regleringsformen kan inte anses ändamålsenlig. Regleringen i 
sändningstillstånden omfattar formellt inte all verksamhet. Den oreglerade verksamheten kan 
förutses öka i omfattning. Programföretagen kan inte tillgodo-räkna sig verksamhet på internet för 
uppfyllandet av villkoren i sändningstillstånden. En uppföljning, som motsvarar den som görs av 
sändningsverksamheten i marknätet, kan inte heller göras av denna verksamhet. 
Yttrandefrihetsgrundlagen, bl.a. bestämmelsen om redaktionellt oberoende, hindrar en alltför 
detaljerad reglering i anslagsvillkoren. 

• SVT delar inte utredningens bedömning. 

SVT delar inte utredningen bedömning av flera skäl. För det första är regleringen ändamålsenlig i alla 
de delar som avser SVT:s rätt att sända på annat sätt än genom tråd, t ex i marknätet. Fortsatt sker 
en överväldigande majoritet av all användning av SVT:s programtjänster genom dessa former av 
sändning. (Dock är regleringen allt för detaljreglerad i sändningstillstånd och anslagsvillkor, se kapitel 
4.5.1).  

För det andra omfattas stora delar av kärnverksamheten som sänds och tillgängliggörs i tråd av 
reglering, om än inte lika detaljerad som sändningarna i marknätet. Detta då YGL och RTVL gäller för 
webbsändningar och beställ-tv, d.v.s. uppspelningstjänster som tillhandahålls via internet så att 
mottagaren kan ta del av dem när han eller hon önskar, se bl.a. YGL 1:6 och 1:9. Exempelvis har 
Granskningsnämnden (GRN) som en följd av denna möjlighet att pröva rörliga bilder från SVT med 
avseende på såväl våldsinnehåll som gynnande. SVT:s interaktiva verksamhet kan alltså inte beskrivas 
som helt oreglerad.  

För det tredje är SVT inte övertygat om att bristen på fullständig reglering är det egentliga problemet. 
SVT har i ett flertal publikationer och uttalanden klargjort att SVT:s strategier för webb och nya 
medier tar sin utgångspunkt i SVT:s särart. I bl.a. SVT:s skrift Om alla för alla, 2011, s. 47, anförs att 
”SVT har ett särskilt uppdrag som utgår från allmänintresset. Samma principer om inriktning på 
verksamheten, opartiskhet och saklighet som gäller för den övriga verksamheten gäller självfallet 
även på webben.” Vidare framgår av SVT:s policy för publiceringar på webben att en generell 
utgångspunkt är ”att de riktlinjer och regler för SVT:s innehåll som finns i sändningstillståndet och 
radio- och tv-lagen också i övrigt ska tillämpas på webben.” SVT tillämpar alltså, i syfte att uppnå en 
tydlighet mot publiken, samma principer oavsett var verksamheten bedrivs. Detta är en typ av 
självreglering.   

I den mån förtydliganden av vilka regler som gäller inom ramen för public service-bolagens 
interaktiva verksamhet bedöms behövas, anser SVT att det i första hand bör vara en fråga för 
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självreglering. Först om denna konstateras otillräcklig bör så drastiska alternativ som införandet av 
innehållsreglering för internettjänster övervägas.   

Det SVT pekat på är att GRN inte anser sig ha möjlighet att ta hänsyn till SVT:s verksamhet i tråd vid 
bedömningen om SVT har uppfyllt sitt uppdrag såsom det är angivet i sändningstillståndet. Enligt YGL 
7:4 kan GRN endast granska verksamhet som har sänts på annat sätt än genom tråd. SVT:s 
bedömning är dock att bestämmelsen i YGL 7:4 inte hindrar GRN att konstatera att viss del av SVT:s 
verksamhet sker i tråd. Detta kan ske utan att GRN granskar verksamheten i sig. Därefter är det upp 
till tillståndsgivaren, regeringen, att i samband med sin prövning om fortsatt sändningstillstånd och 
fortsatt utgivande av anslagsmedel, att ta ställning till om SVT använt anslagna medel till det av 
regeringen givna uppdraget. Regeringen kan då t.ex. konstatera att allmänheten fått del av 
uppdraget, även om det inte har uppfyllts inom ramen för sändningstillståndet.  

SVT:s uppdrag vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade utgör ett särfall. Regeringen kan ställa 
villkor på tillgänglighet på webben för funktionsnedsatta personer sedan den 1 januari 2013. 
Lagändringen avser tv-sändning och sökbar text-tv, men inte beställ-tv. Lagändringen har stöd i YGL. 
Det betyder att regeringen genom villkor både i sändningstillstånd, enligt dagens reglering i radio- 
och tv-lagen 5:12, och utanför sändningstillståndet (t.ex. i anslagsvillkoren), enligt den föreslagna 
regleringen i radio- och tv-lagen 5:12, kan utforma dessa så att hänsyn ska kunna tas till vad SVT gör 
på webben i här aktuellt hänseende. Men med hänsyn till att ingen ändring föreslås i YGL 7:4, är det 
endast regeringen och inte GRN som kan granska efterlevnaden av de nya villkoren avseende 
verksamhet i tråd, medan GRN kan granska efterlevnaden av motsvarande bestämmelse avseende 
verksamhet som bedrivs på annat sätt än genom tråd. 

När det gäller frågan om en samlad reglering av hela verksamheten, se kapitel 9.3 nedan. 

9.2.5 Bedömning: Ett effektivt system för självreglering inom radio- och tv-området skulle inte 
tillgodose de behov av reglering som finns beträffande verksamheten i SVT, SR och UR. 

• SVT delar till viss del utredningens bedömning, men anser att regeringen bör öppna för 
möjligheten att under tillståndsperioden föra över vissa delar till självreglering, samt att 
följa SVT:s självpåtagna reglering av SVT:s verksamhet på internet, se kapitel 9.2.4. 

Av punkt 9.2.4 framgår att SVT tillämpar samma principer för sina publiceringar på internet som för 
publicering i tv-sändning. Det finns däremot ingen efterhandsgranskning av det som publiceras på 
svt.se (med undantag för beställ-tv och webbsändningar som regleras av RTVL och i tillämpliga delar 
granskas av GRN). Utgångspunkten för SVT är att regelverken för tv-sändning och företagets 
verksamhet på internet måste vara utformade på samma sätt. SVT deltar i samtal i organisationen 
Utgivarnas regi om möjligheten till en ny modell för frivillig reglering av svenska medier och en 
oberoende efterhandsgranskning. Om SVT ska underkasta sig en frivillig branschreglering och 
efterhandsgranskning måste denna i tillämpliga delar ersätta den statliga regleringen.  

 

9.3 En samlad reglering av hela verksamheten.  

9.3 Förslag: Ändringar av yttrandefrihetsgrundlagen bör utredas i syfte att möjliggöra en samlad 
reglering i lag av hela verksamheten radio och tv i allmänhetens tjänst. 
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• SVT anser inte att det idag bör tillsättas en grundlagsutredning avseende ändringar i YGL i 
syfte att möjliggöra en samlad reglering i lag av hela verksamheten radio och tv i 
allmänhetens tjänst. 

Som har angivits ovan under punkt 9.2.4 delar inte SVT utredningens bedömning att dagens reglering 
inte är ändamålsenlig, även om förbättringsområden finns. Dessutom har SVT tydliggjort att SVT:s 
verksamhet på internet bedrivs med utgångspunkt i SVT:s uppdrag, innebärande att SVT på internet 
följer de principer som gäller för den övriga verksamheten, se punkt 9.2.4. Det är även tveksamt om 
det är lämpligt att riskera att public serviceverksamhet faller utanför det direkta grundlagsskydd som 
YGL ger. Regeringen bör istället avvakta utvecklingen av de olika public service-verksamheterna på 
internet för att bättre kunna analysera eventuella frågeställningar i förhållande till dagens reglering. 
Först om företagets omhändertagande av synpunkter från allmänheten och andra aspekter på 
självregleringen konstateras klart otillräckliga och företagets förtroende hos allmänheten riskerar att 
urholkas bör så drastiska alternativ som införandet av innehållsreglering för internettjänster 
övervägas. 

 

9.4 Försöksverksamheten begränsas  

9.4 Förslag: Vad som avses med försöksverksamhet tydliggörs i anslagsvillkoren. Anmälan till 
förhandsprövning ska inte göras beträffande verksamhet som pågår i högst 12 månader, om tjänsten 
är begränsad geografiskt eller i fråga om publik eller om avsikten med tjänsten är att få erfarenheter 
av och kunskaper om en ny teknik eller innovativ tjänst. 

• SVT anser att förhandsprövningen som särskild ordning bör avskaffas. Den strider mot 
yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud och dess bestämmelser om etableringsfrihet. 
Sverige har inte överlåtit till EU den nationella regleringen på det tryck- och 
yttrandefrihetsrättsliga området, som innehåller konstitutionella kärnvärden. 

• I den mån den kvarstår anser SVT att den bör den förtydligas på ett sådant sätt att 
förhandsprövning blir den metod som används i händelse av att programföretagen under 
en längre tillståndsperiod ser det som nödvändigt att, i syfte att lansera en ny tjänst, 
begära ett förändrat uppdrag eller utökad resurs i form av ökad medelstilldelning eller 
spektrum.  

• Den specifika marknadsprövningen bör ersättas med ett öppet remissförfarande där alla 
intressen har möjlighet att komma till tals och utgöra grund för bedömningen. 

• SVT anser att utredningens förslag om att tillföra ytterligare reglering kring 
försöksverksamhet inte bör genomföras. 

Systemet för förhandsprövning har nu funnits ett par år. Under denna tid har det blivit allt tydligare 
att ordningen är problematisk ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Yttrandefrihetsgrundlagen bygger på 
principen om censurförbud, YGL 1:3. Förhandsgranskningen i dess samtliga delar, men främst 
marknadsprövningen, handlar om värdering av själva innehållet i en ny tjänst. 
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Det är inte möjligt att göra de bedömningar som anges punkt 11 i SVT:s anslagsvillkor utan att först 
ta ställning till innehållet i tjänsten.2  

Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller även bestämmelser om etableringsfrihet, dock gäller olika 
regler för etableringsfriheten beroende på hur sändningarna av radio och tv sker. När det gäller 
trådsändningar, t.ex. sändningar via internet, råder i huvudsak samma etableringsfrihet som för 
tryckta skrifter, YGL 3:1. En förhandsprövning som leder till att regeringen förbjuder SVT att publicera 
en tjänst på internet, som omfattar SVT:s kärn- eller kompletterande verksamhet, innebär ett 
ingrepp i den grundlagsfästa etableringsfriheten. 

Förhandsprövningen infördes åtminstone till del för att tillmötesgå vad som uppfattades vara EU:s 
syn på hur public service-verksamhet bör organiseras, en fråga som i grunden är medlemsstaternas 
sak att avgöra.  

Den parlamentariskt sammansatta Yttrandefrihetskommittén har i sitt slutbetänkande ”En översyn 
av tryck- och yttrandefriheten” (SOU 2012:15), angivit att den svenska ståndpunkten är att Sveriges 
nationella reglering på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området innehåller konstitutionella 
kärnvärden som inte har överlåtits till EU (se bl.a. s. 289). En ändring av denna ståndpunkt kräver 
beslut av riksdagen. 

Även om riksdagen skulle anse att förhandsprövningen inte handlar om att själva innehållet i radio- 
och tv-program förhandsgranskas, finns det andra sätt att organisera en prövning av en utökning av 
public service-verksamheten än på det sätt som hittills valts.  

Det kan finnas skäl att ompröva förhandsprövningen oavsett vilken juridisk tolkning man gör av 
yttrandefrihetens gränser och dess relation till EU-rätten. Sedan förhandsprövningen infördes 2010 
har SVT sett negativa konsekvenser av införandet. Såväl kreatörer som externa privata leverantörer 
tvekar av naturliga skäl att lämna ett förslag som innebär en flera månader lång process.  Minst två 
myndigheter och direkta konkurrenter till förslagsläggaren ska granska förslaget innan regeringen 
(inte det publicistiskt erfarna programbolaget) fattar  beslutet om tjänsten ska tillåtas eller förbjudas 
som en del av public service utbud. SVT anser därför att förhandsprövningen riskerar att leda till en 
ökad ängslan i idéarbetet. Detta grundar sig både i risken för idéstöld under pågående process, 
byråkratiseringen av initiativordning och en ökad statlig kontroll av det slutgiltiga publicistiska 
beslutet.  Idéer som vid en vidareutveckling sannolikt skulle behöva anmälas för förhandsprövning 
lämnar på grund av detta sällan idéstadiet. Att det är så illustreras av att SVT inte lämnat in ett enda 
förslag för förhandsprövning under innevarande tillståndsperiod. SVT:s bedömning är att en tjänst 
som SVT Play inte hade kommit till stånd om den hade definierats som en tjänst som skulle behöva 
genomgå förhandsprövning. Det visar på vilka värden som samhället och publiken sannolikt redan 
idag förlorar på förhandsprövningen.  

                                                           
2 Det är innehållet i tjänsten som är av avgörande betydelse för: tjänstens värde för publiken; relevans för uppdraget; vad 
tjänsten tillför i relation till existerande eget utbud; vad tjänsten tillför i relation till existerande andras utbud; vilken 
målgrupp tjänsten riktar sig till; förväntad användning; tjänstens marknadspåverkan. 

Pröva till exempel en webbtjänst innehållande sagor på jiddisch respektive en webbtjänst innehållande sagor på svenska. 
Resultatet för dessa båda tjänster vid en förhandsprövning blir i varje del olika på grund av innehållet. 
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Vidare är förhandsprövningen bristfälligt anpassad till den svenska kontexten. Modellen 
konstruerades ursprungligen för den brittiska mediemarknaden som skiljer sig väsentligt från den 
svenska. Den bygger bland annat på ett betydligt mer omfattande och solitärt public service-bolag 
med en mindre omfattande samverkan med andra aktörer. SVT agerar många gånger tillsammans 
med andra. Ett exempel som tydliggör vad detta kan få för konsekvenser på förhandsprövningen är 
förslaget om en nordisk kulturkanal som varit en återkommande idé från Nordiska rådet. Skulle en 
sådan tanke återkomma igen så innebär det konkret att de nordiska bolagen måste gå in med var sin 
ansökan till respektive regering om att få initiera tjänsten. Ett sådant ärende skulle då behöva 
beredas simultant av upp till sju bolag, ett tiotal myndigheter och fem regeringar.  

Det är viktigt att påpeka att ovan ifrågasättande av modellen för förhandsprövning inte innebär att 
SVT anser att en expansion av public service-bolagens verksamhet inte ska vägas mot andra 
intressen. SVT vill därför istället föreslå att förhandsprövningen modifieras så den bättre liknar 
gängse beslutsprocesser i Sverige och att den begränsas till att omfatta situationer då bolagen finner 
det nödvändigt att, i syfte att lansera en ny tjänst, begära ett förändrat uppdrag eller förändrad 
resurs i form av ökad medelstilldelning eller spektrum. Det förefaller märkligt att, som dagens 
reglering i vissa fall kräver, SVT ska begära tillstånd för något bolaget redan fått i uppdrag och 
resurser att utföra.  

Förhandsprövningen skulle då få funktionen av en säkerhetsventil under en lång tillståndsperiod där 
saker kan inträffa som kan vara svåra att förutsäga.  

Processen kan i övrigt bedrivas i enlighet med dagens modell med  skillnaden att den specifika 
prövningen mot marknadspåverkan avskaffas till förmån för ett allmänt ordinarie remissförfarande 
där alla former av intressenter kan vägas in och inte enbart marknadens, och att riksdagen 
naturligtvis måste tillfrågas i de frågor som omfattas av riksdagens beslutsrätt, exempelvis om ett 
förslag påverkar bolagens budget.  

Modellen garanterar således att bedömningar då alltid prövas i en öppen och transparent process i 
enlighet med vad EU-kommissionen kräver i kommunikationen om statsstöd på rundradioområdet.  

Ett exempel på ett tillfälle då en beredning med remissförfarande skulle ha inträffat med SVT:s 
förslag till modell, är vid det tillfälle då public service-bolagen beviljades en ökad medelstilldelning 
för att starta nya arkivtjänster. Med SVT:s förslag till modell hade det inneburit en resursökning som 
alltså alla intressenter på ett naturligt sätt skulle kunna ha beretts tillfälle att yttra sig över.  

SVT:s förslag skulle kunna innebära;  

- en skarpare gräns och därmed större tydlighet kring när förhandsprövning ska genomföras, 
för såväl programbolagen som övriga aktörer på marknaden.  

- att prövningen mot andra intressen i samhället vidgas till att inte enbart omfatta en 
marknadsprövning, utan att satsningen prövas mot andra intressen som kan finnas. Detta 
innebär att exempelvis de funktionshindrades organisationer ges samma status som globala 
mediekoncerner. Idag är de sistnämndas intressen överordnade, då det är endast mot 
marknadens intressen som förslaget ska vägas och inte en värdering av tillförd nytta för 
publik och samhälle.  

- en bättre förenlighet med de väl fungerande svenska formerna för hur frågor bereds i en 
öppen och transparent process 

- en minskad risk för självcensur, eller ökade ingrepp i publicistiska beslut. 
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- att, då beredningen kommer att vara krävande, eventuella ansökningar kommer att 
begränsas till situationer då bolagen bedömer det som trängande.   

- att en tillståndsperiod kan vara längre, vilket är positivt ur oberoendesynpunkt, då det finns 
en säkerhetsventil vid mycket stora förändringsbehov. 

 
SVT ser idag ingen anledning att förtydliga vad som avses med försöksverksamhet i anslagsvillkoren. 
Försöksverksamhet kan, inte minst av tekniska skäl, behöva bedrivas under en betydligt längre period 
än 12 månader. Förslaget om 12 månader innebär enbart en skenbar tydlighet då det alltjämt 
kommer att vara oklart från vilket datum de 12 månaderna ska räknas, då tjänster i allmänhet 
utvecklas successivt och gradvis från små försök till större tjänster. 
 

9.5 Programföretagens sidoverksamheter 

9.5.5 Förslag: Vad som avses med sidoverksamheter beskrivs övergripande i anslagsvillkoren för SR, 
SVT och UR som exploateringen av vissa rättigheter knutna till programinnehåll och utsändning, 
uthyrning av studior, produktionsteknik, personal, kostymer och rekvisita samt försäljning av 
produkter för marknadsföring av enskilda radio- och tv-program eller sändningsverksamheten. För 
SVT läggs därutöver till försäljning av abonnemang för mottagning av kanalen SVT World utanför 
Finland. 

• SVT delar utredningens förslag om att sidoverksamheten även fortsättningsvis ska bära 
sina egna kostnader och bedrivas konkurrensneutralt.  

Utifrån GRN:s kritik av SVT:s redovisning i 2010 års Public service redovisning, omarbetades kapitlet 
till 2011 års upplaga med resultatet att GRN ej hade några vidare synpunkter. Utredningen skriver 
själva att exempelvis exploatering av rättigheter ibland räknas som sidoverksamhet och ibland som 
kärnverksamhet. Oftast är det om nyttjandet av rättigheterna ligger som en förutsättning för 
produktionens finansiering eller exploateras i efterhand som är avgörande för tolkningen. Även den 
tekniska utvecklingen gör det svårt att med exempel definiera begreppet.  

Idag definieras sidoverksamhet negativt, d.v.s. det som inte är kärnverksamhet eller kompletterande 
verksamhet. Den definitionen anser SVT bör även fungera framöver. 

• SVT delar inte förslaget om att sidoverksamheten ska beskrivas i anslagsvillkoren med 
exempel som ibland är mycket detaljerade.  

Riksdag och regering har på alla andra områden avstått från att i regleringen införa detaljerade 
uppräkningar av exempel. Att på just specifikt detta område utöka detaljregleringen förefaller 
märkligt. Samma problem som detaljreglering innebär på andra områden skulle uppstå även här, 
däribland att uppräkningen sannolikt snabbt skulle visa sig ofullständig och inaktuell.  

9.6 Förvaltningsstiftelsen 

9.6.5 Bedömning: Inga förändringar föreslås när det gäller Förvaltningsstiftelsens roll och arbetssätt.  

Förslag: Förvaltningsstiftelsen tillskjuts ytterligare stiftelsekapital om 10 miljoner kronor. En ny 
beräkning av beloppet som ska tillskjutas bör ske med aktuella prognoser om utvecklingen av 
avkastningen på Riksgäldskontorets räntekonsortium och stiftelsens kostnader.  
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Bedömning: Nuvarande ordning för hur ledamöter till Förvaltningsstiftelsens styrelse utses bör 
behållas.  

Förslag: Mandatperioden för styrelseledamöterna i stiftelsen bestäms till sex år. Möjligheterna till 
omval av styrelseledamot i stiftelsen begränsas och kommer i fråga bara när det finns särskilda skäl.   

• SVT anser att nuvarande ordning bör bibehållas.  

SVT delar utredningens förslag om att stiftelsekapitalet bör öka men kan inte avgöra om det exakta 
beloppet bör vara 10 miljoner kronor. 

Vad gäller mandatperiod för Förvaltningsstiftelsens ledamöter har det främsta argumentet för en 
åttaårig mandatperiod varit att det främjar ett stärkt oberoende och omval har kunnat göras skilt 
från eventuella regeringsombildningar. SVT anser att dessa argument fortsatt är giltiga och att 
dagens mandatperioder bör bibehållas.  

 

10. Programföretagens oberoende och redovisning från kommersiella aktörer. 

10.1.2 Förslag: För ökad granskningsbarhet av public service-redovisningarna åläggs 
programföretagen att i samverkan åstadkomma en så långt möjlig gemensam redovisningsform 
samt att definiera och operationalisera centrala begrepp i sändningstillstånd och anslagsvillkor. En 
uppföljning av resultatet av arbetet bör ske vid den översyn som föreslås efter halva 
tillståndsperioden. 

• SVT delar uppfattningen om en gemensam redovisningsform där så är lämpligt. 

• Det är upp till programbolagen att ta fram i vilka delar som en gemensam redovisning är 
lämplig. 

• Public Service redovisningen bör inte vara en fråga för halvtidsöversynen. Se kapitel 4.1.5. 

• SVT anser att det bör tydliggöras till vem redovisningen riktar sig och dess syfte. 

Det bör vara programbolagen som tar fram definitioner och områden som lämpar sig för jämförelser. 
Bolagen har olika uppdrag, styrelser, ledningar och därmed också olika styrmodeller. Avgörande för 
jämförbarhet är att redovisningen sker på ett likartat sätt och det samtidigt stödjer den egna 
styrningen och uppföljningen för att driva verksamheten i önskvärd riktning.  

Dagens reglering av redovisning anges i anslagsvillkoren. Den beskriver vissa delar mycket detaljerat 
och andra delar i mycket övergripande ordalag. Det har varit svårt att svara upp mot det mycket 
breda redovisningskravet samtidigt som redovisningen ska vara enkel och tydlig. Någon egentlig 
dialog med MRT eller Granskningsnämnden kring detta förekommer inte. Däremot tas hänsyn till 
Granskningsnämndens årliga utlåtande. Det resulterar i att redovisningen ökar i omfattning årligen 
eftersom inga förslag finns på vad som kan minska i omfattning. Ett exempel på sådan detaljreglering 
är kravet på att kulturuppdraget ska beskrivas tydligare. Denna formulering har funnit i tre 
anslagsvillkor i rad, oavsett hur redovisningen skett.  
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Enligt SVT bör det vara bolaget som tydligt anger vilka områden som är väsentliga för att beskriva 
verksamheten och om hur företaget klarar att leva upp till de krav som ställs i villkoren.  

SVT ser att det finns tre huvudmålgrupper för redovisningen: allmänheten, forskare och 
Granskningsnämnden. SVT försöker ständigt hitta en form som kan fungera för alla målgrupperna. 

Årligen sker utvärdering av redovisningen och SVT anser inte att det behövs ytterligare en 
utvärdering vid en eventuell halvtidsöversyn. Se i övrigt kapitlet om halvtidsöversynen 4.1.5. 

10.1.4 Förslag: Redovisningskraven i anslagsvillkoren förtydligas vad beträffar uppgifter om intäkter 
vid sidan av avgiftsmedel. 

Bedömning: Även om vissa brister kvarstår när det gäller redovisningen av sidoverksamheter 
förutsätter vi att programföretagen i dialog med granskningsnämnden för radio och tv finner former 
för den redovisning som krävs. 

• SVT delar uppfattningen om att redovisningen kan göras tydligare, men utan ytterligare 
reglering.  

• Hänsyn måste tas till affärsavtal mellan SVT och externa parter. 

SVT anser inte att kraven på redovisning behöver regleras tydligare men redovisningen kan 
förbättras. Bland annat kan sidoverksamheten redovisas tydligare för sig för att undvika 
sammanblandning med övriga intäkter. SVT måste ta hänsyn till de parter som är involverade i 
affärsuppgörelser, varför många detaljer måste hållas utanför en allmän redovisning. Det hindrar inte 
att redovisningen görs bättre och beskriver verksamheten på ett tydligt sätt. 

SVT kommer att ta initiativ till att en dialog med Granskningsnämnden inleds på området. 

 

10.2 Oberoende från kommersiella aktörer. 

10.2.1 Förslag: Särskilda redovisningskrav beträffande sponsring införs i anslagsvillkoren för SVT. 
Genom redovisningen bör en tydlig bild ges av i vilken omfattning sponsrade program förekommit. Av 
redovisningen bör lämpligen framgå vilka evenemang som sponsrats, hur många sändningar de 
sponsrade evenemangen totalt omfattat och med vilket belopp sponsringsbidrag totalt mottagits. 

• SVT har inga invändningar mot utredningens förslag. 

SVT kan vidareutveckla redovisningen av direkt sponsring enligt utredningens förslag. Den 
redovisningen gjordes för 2011 till utredningen på utredningens begäran. 

10.2.2 Förslag: Särskilda redovisningskrav införs i anslagsvillkoren för SR, SVT och UR beträffande hur 
programföretagen säkerställer sitt oberoende vid indirekt sponsring.  

Bedömning: De nya reglerna för indirekt sponsring har gällt förhållandevis kort tid. Förutsättningarna 
att göra den bedömning som enligt tidigare gällande villkor krävdes har inte i något avgörande 
hänseende förändrats. Genom intern utbildning och informationsinsatser riktade till externa 
medarbetare får den publicistiska kontrollen antas ha stärkts. En genomgång av SVT:s mallar för 
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samproduktionsavtal och avtal avseende förköp eller förvärv av visningsrätt visar att ett inflytande 
över programinnehåll och uppgifter om annan finansiering så lång möjligt säkerställs. Det finns inte 
något som talar för att reglerna nu ska ändras. 

• SVT delar i huvudsak utredningens bedömning angående de nya reglerna för indirekt 
sponsring. 

• SVT anser att det inte föreligger något behov av särskilda redovisningskrav i 
anslagsvillkoren.  

• Tidigare undantag i upplysningsplikten bör, enligt SVT, återinföras i sändningstillståndet. 

Dagens redovisning är tillräcklig och avses kompletteras med information på SVT:s informationssidor 
på webben, svt.se. 

Inledningsvis kan konstateras att diskussionen om indirekt sponsring sker utifrån felaktiga 
antaganden om att detta skulle vara en verksamhet som i normalfallet är förbehållen kommersiella 
tv-bolag. Så är inte fallet. Utan möjligheten till indirekt sponsring skulle stora delar av SVT:s 
möjligheter att delta i samproduktioner och att göra svenska och internationella inköp falla bort. 
Stora delar av utbudet skulle riskera att försvinna. Omfattningen och kvalitén, i synnerhet drama- och 
dokumentärproduktionen, skulle sjunka kraftigt.   

SVT ställer, där det är möjligt, villkor i avtal för att kunna kontrollera att sponsring i tidigare led inte 
påverkat produktionen på ett otillbörligt sätt. Alla program prövas dessutom mot bestämmelserna 
om otillbörligt gynnande, opartiskhet och övriga innehållskrav i sändningstillståndet. Möjligheterna 
för SVT att ställa krav varierar från fall till fall. När SVT är en stor samproducent är möjligheterna 
goda. Vid ett internationellt inköp av exempelvis en redan producerad utländsk film är möjligheterna 
tvärtom extremt begränsade, och SVT har i praktiken endast att välja mellan att sända filmen eller 
inte.   

För att säkerställa att den för SVT:s utbud så viktiga möjligheten till indirekt sponsring förvaltas med 
integritet bedriver SVT utbildning och rådgivningsverksamhet för programansvariga om regelverket 
kring indirekt sponsring och hur de formella kraven i radio- och tv-lagen och sändningstillståndet ska 
tillämpas mot bakgrund av SVT:s oberoende och integritet i förhållande till såväl staten som till olika 
ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. En särskild avdelning, 
Programsekretariatet (PRS), har till uppgift att ge råd och utbildning kring publicistiska frågor, 
däribland finansieringsfrågor. Centralt i sammanhanget är bedömningen i det enskilda fallet av den 
indirekta sponsorns lämplighet. En grundläggande princip är att den indirekta sponsorn inte får ha 
inflytande över programinnehållet. Programmet kontrolleras också mot bakgrund av de publicistiska 
kraven på bland annat opartiskhet, saklighet och otillbörligt gynnande. 

Den information till externa produktionsbolag om bland annat publicerings- och sponsringsregler 
som återfinns i den så kallade arbetsboken ”Att producera för SVT – en guide för bra samarbete” 
kommer att utvecklas på en särskild informationssida på svt.se. Mot bakgrund av SVT:s 
grundläggande uppdrag att förhålla sig oberoende ligger det i företagets eget intresse att beskriva 
hur arbetet för att säkerställa oberoendet bedrivs. 
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Utökade krav på redovisning kommer inte bidra till någon ytterligare tydlighet och SVT har svårt att 
se vilka uppgifter som skulle kunna ingå i en sådan redovisning utan att SVT:s möjligheter att 
tillvarata avgiftsbetalarnas intressen i affärsmässiga förhandlingar skadas.  

SVT har vid flera tillfällen3 pekat på omöjligheten att helt leva upp till vad som i dagens regelverk kan 
tolkas som en obligatorisk plikt att informera om indirekt sponsring och att därmed samtliga 
indirekta sponsorer måste uppges. I mallar för avtal om svenska och nordiska samproduktioner samt 
svenska köp och förköp av visningsrätter, säkerställer SVT så långt det är möjligt att information om 
eventuella indirekta sponsorer erhålls och kan redovisas. När det gäller stora delar av det inköpta 
utländska programutbudet är det däremot i praktiken omöjligt för SVT att leva upp till detta krav, 
eftersom de stora internationella distributörerna inte tillhandahåller den typen av upplysningar. I 
tidigare sändningstillstånd har det funnits ett undantag från informationsplikten ”om uppgiften inte 
kan erhållas utan svårighet eller det är uppenbart att den skulle sakna betydelse för tittarna”. SVT 
anser att denna skrivning bör återinföras. 

10.2.3 Förslag: I sändningstillstånden för SVT och UR införs ett förbud mot produktplaceringar. 

• SVT anser att utredningens förslag är rimligt.   

När bestämmelsen i radio- och tv-lagen om produktplacering infördes i augusti 2010 stod det klart 
att SVT som programbolag på vissa villkor hade rätt att ta emot produktplacering i egenproduktioner 
av filmer, tv-serier, sportprogram och program med lättare underhållning. SVT uttalade tidigt att 
företaget inte avser använda sig av den möjligheten och så har heller inte skett. Ett formellt förbud 
mot produktplacering i sändningstillståndet är därför bara en bekräftelse av ett regelverk som SVT 
redan har upprättat internt. 

SVT vill i sammanhanget erinra om att definitionen av produktplacering i den svenska lagens mening 
är mycket snäv och att det i lagens mening inte är att betrakta som produktplacering om en vara eller 
en tjänst placeras i marknadsföringssyfte i ett program som producerats av ett fristående 
produktionsbolag. Enligt förarbetena till den nya radio- och tv-lagen4 är det dock möjligt att förbjuda 
”sådan produktplacering som har formen av s.k. smygreklam” med stöd av bestämmelsen om 
otillbörligt kommersiellt gynnande. De exempel som nämns gällande programserien ”Stjärnorna på 
slottet” har också prövats av Granskningsnämnden utifrån denna bestämmelse.  SVT vill understryka 
att företagets princip att inte ta emot varor eller tjänster gratis eller mot betalning för exponering i 
tv-program också gäller i de fall när produktioner lagts ut på fristående produktionsbolag. 

Utredningen refererar till exempel som tagits upp i samrådskontakter och där varumärken eller 
branscher påstås ha gynnats. SVT finner det anmärkningsvärt att dessa exempel refereras i 
utredningen trots att påståendena inte har kunnat bekräftas av utredarna.  

SVT känner inte till att det i något av de fall som nämns har förekommit en olämplig finansiering av 
det slag som antytts i samrådskontakterna. Varken denna utredning eller någon av de tidigare, 
inklusive den omfattande granskning som utfördes av riksrevisionen har kunnat hitta några som helst 
belägg för att det skulle finnas några systematiska brister i SVT:s arbete. Tvärtom beskrivs det arbetet 
i positiva ordalag av dem som gjort närmare granskningar.  

                                                           
3 I samband med Riksrevisionens granskning och i remissvaret till den föregående public service-utredningen. 
4 Regeringens proposition 2009/10:115, s. 159. 
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Det har framkommit att SVT:s arbete kring programfinansiering inte är allmänt känt. Beskrivningar av 
detta har därför införts bland annat på företagets hemsidor, inklusive den ovan nämnda svt b2b-
portalen.  

10.2.4 Förslag: Särskilda redovisningskrav beträffande andra kommersiella samarbeten införs i 
anslagsvillkoren för SR, SVT och UR. 

• SVT delar inte utredningens förslag. 

• Det är, enligt SVT, problematiskt att definiera kommersiella samarbeten.  

• Med tydligare redovisning av sidoverksamhet och övriga intäkter behövs ingen ytterligare 
definition.  

• En eventuell reglering riskerar att ytterligare överlappas av regleringen av sponsring, 
produkt placering etc.  

Idag finns en mängd olika regleringar som hanterar bolagens samarbeten med kommersiella parter. 
Det gäller direkt och indirekt sponsring, produktplacering, utomstående medverkan, samarbeten 
med produktionsbolag m.m. Dessutom ställs krav på tydligare redovisning av intäkter utöver 
anslagsmedel. SVT anser därför att det inte behövs ytterligare reglering och definition av begreppet 
kommersiella samarbeten. Risken ökar att det blir överlappningar av regleringar, något som 
utredningen själv ser som en stor brist med dagens avtal.  

Det är därutöver mycket oklart vad utredningen menar med andra kommersiella samarbeten. I 
uppräkningen i texten ingår samarbeten med icke-kommersiella aktörer, rena tillhandahållanden 
som inte riktar sig till någon specifik part och verksamheter som upphandlats. Vad gäller de 
sistnämnda fallen råder SVT under lagen om offentlig upphandling som noggrant reglerar formerna 
för upphandlingar. För rena programsamarbeten gäller inte lagen men i de fallen gäller bl a 
regelverken kring otillbörligt gynnande, indirekt sponsring och särskilda redovisningskrav. Vad som 
återstår är med andra ord mycket oklart.  

 

11.9 Genomförande av en digitalisering. 

11.9.2 Förslag: SR:s och UR:s medelstilldelning höjs nästa tillstånds-period för att ge utrymme för en 
utbyggnad av digitalradio via marknät och för ett ökat programutbud.  

• SVT delar bedömningen att marknätet är en central plattform för framtidens radio.  

SVT konstaterar att en digitalisering av radion har tydliga fördelar. Bland dessa ingår ett ökat utbud 
av kanaler. Samtidigt innebär digitaliseringen risker, exempelvis att både public service och 
kommersiella mediesektorn kommer att dras med dubbelkostnader under mycket lång tid framgent. 
SVT har i första hand synpunkter i den del digitaliseringen belastar SVT:s ekonomi direkt eller 
indirekt.  

• Oavsett hur övergången finansieras, är det för SVT centralt att den inte drabbar SVT:s 
ekonomi och därmed kvaliteten i tv-utbudet.  
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Om riksdagen beslutar om en övergång till digitalradio, kan ett alternativ vara att finansiera denna 
genom lån som bygger på att investeringen i digitalradio återbetalar sig över tid. Det kan även finnas 
andra alternativ som inte belastar public service-bolagens gemensamma ekonomi eller leder till en 
höjd avgift. Om en höjning av radio- och tv-avgiften krävs, får den inte riskera tv-avgiftens legitimitet. 
SVT noterar att det klara publikvärdet i kombinationen med ett tydligt fastställt slutdatum och billiga 
boxar var viktiga förutsättningar för framgången med digital-tv-omställningen. Det är viktigt att 
mervärdena framstår tydligt för konsumenterna.  

• SVT anser även att utredningens kostnadsberäkningar behöver kompletteras.  

SVT:s bild är att utredningens beräkningar bygger på antaganden av Teracom, som är den aktör som 
mest sannolikt har att tjäna på en satsning i linje med utredningens förslag. Beräkningarna är även 
tveksamma på andra sätt, exempelvis då mervärdesskatteeffekterna saknas.  

• För att få genomslag för en övergång till digitalradio krävs sannolikt en betydligt högre 
täckningsgrad än idag.  

Enligt SVT bör en slutgiltig utbyggnad till mer än 95 procent ske först när det finns ett slutgiltigt 
fastställt släckningsdatum som ligger någorlunda nära i tiden. Detta för att vara ekonomiskt och 
frekvensmässigt effektivt. Kostnaderna för de sista procentens täckning är ofta höga. För att kunna 
fastställa ett släckningsdatum kan det dock finnas skäl att avvakta de närmsta årens utveckling i 
omvärlden, inte minst för att kunna följa teknikutvecklingen och dra erfarenheter från införande av 
digitalradio i andra länder. 
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