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Sveriges Radios corona-bevakning – nyheter, fördjupning &
sällskap i en svår tid
Genom Sveriges Radio får lyssnarna veta allt om hur coronapandemin sveper fram lokalt, i
Sverige och i världen. I P1 och i Sveriges Radio Play kan man följa de presskonferenser som
myndigheter och politiker håller dagligen. Våra redaktioner granskar, kommenterar och sätter
också allt i sitt sammanhang. I P4 får publiken veta allt om coronavirusets effekter direkt i sin
vardag där man bor. Genom P3 kan den som vill skicka önskelåtar till den man inte kan eller får
besöka – och i P2 spelar en av världens bästa orkestrar levande klassisk musik som ger hopp i
en svår tid.

Coronavirus Bild: CDC/ Alissa Eckert, Dan Higgins

– Corona påverkar hela vårt samhälle och det hörs på olika sätt i alla våra kanaler och program. Vi har nu ett viktigt uppdrag att
förse hela vår publik med saklig information, fördjupning och underhållning - berättelser från en av vår tids största utmaningar. Och
vi ser att publiken vänder sig till oss, både den breda allmänheten men framför allt också mindre målgrupper som har svårt att hitta
information anpassad för just dem. Till exempel ser vi en markant ökning i lyssnandet på våra flerspråkiga sändningar,
säger Cajsa Lindberg bitr programdirektör med ansvar för utbudet.

 

Dialogen med publiken är just nu extra viktig och därför har flera program öppnat telefonslussarna i större utsträckning än vanligt. I
Karlavagnen ringer publiken in på teman som ”Att umgås på distans” och ”När samhället sluter upp” och i Ring P1 har
redaktionen ställt upp med en expertpanel som lyssnarna kan ställa sina frågor till. P3 Nyheter på Instagram har den senaste
veckan haft närmre 100 000 interaktioner med publiken om corona och flera av Radio Swedens språkredaktioner ser ett stort
behov av information och dialog hos just deras publiker.

 

I P3 har lyssnarna från och med igår möjlighet att önska låtar och skicka hälsningar till nån man inte kan eller får besöka. Men även
livemusiken och dramauppsättningar fyller nu en än viktigare funktion när många av samhällets kulturscener stänger.

 

– Behovet av musik är stort hos publiken just nu och därför kommer Sveriges Radio fortsätta att erbjuda nyinspelad och levande
musik i P2, P3 och P4, säger Cajsa Lindberg. Fredagskonserten i Berwaldhallen streamas både med ljud och bild och i P3
kommer lyssnarna med start nästa vecka få fler unika och direktsända livespelningar i kanalen.

 

NOTERA: Sveriges Radios material är öppet för medier att använda genom att bädda in vår spelare på sin webb. Då kan ni
bland annat ta del av direktsändningar från oss. Läs mer om hur er redaktion går tillväga här
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ETT URVAL AV SVERIGES RADIOS BEVAKNINGEN AV CORONAUTBROTTET

 

Sveriges Radio Play: Genom att ladda ned appen Sveriges Radio Play får man lätt tillgång till alla direktsända kanaler,
fördjupande poddar och extrasändningar direkt i sin telefon. Dessutom samlas löpande de senaste nyheterna som klipp under
”Toppnyheter”. Här kan man ladda ned appen

 

P1 extrasänder myndigheters och ansvariga politikers presskonferenser, bland annat Folkhälsomyndighetens dagliga
presskonferens kl. 14.00. Extrasändningar sätts även in med kort varsel och medför ändringar i tablån. Här finns våra
extrasändningar samlade

 

Ekots nyhetssändningar kompletteras med fördjupningar i bland annat P1-morgon och Studio Ett (eftermiddags- och
kvällsupplaga) och med ett Lördagsintervjun-special om corona med experter lördagen 21 mars.

 

Vetenskapsradion rapporterar om Corona i flera olika format. Till exempel nya Vetenskapspodden och i redaktionens
dagliga fördjupande inslag om Corona, ”Vetenskapsradions Coronaspecial” som publiceras varje dag kl 16:30 Läs mer här

 

Radio Sweden & redaktionerna för de nationella minoritetsspråken. Nyheter på andra språk än svenska uppdateras
löpande på bland annat engelska, arabiska, farsi/dari, somaliska och kurdiska. Här samlas rapporteringen på flera språk

 

Radio Sweden på lätt svenska ger ut en daglig nyhetspodd

 

Klartext är programmet som förklarar corona ”på ett enklare sätt ” för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och NPF-
diagnoser. Här finns den rapporteringen.

 

P3 Nyheter rapporterar kontinuerligt i FM och på tex Instagram pratar de med publiken både i kommentarsfält och via
frågestunder i stories.

 

Från och med 18 mars kan publiken önska låtar i P3 samt skicka hälsningar till vänner som man inte kan eller får träffa just nu.

 

Radiosporten kortar ned sändningstiden pga inställda idrottsevenemang men följer de sporter som fortfarande spelas samt
bevakar noggrant nyhetsutvecklingen kopplad till bland annat de stora evenemangen såsom fotbolls-EM och OS. Detta görs bland
annat genom nyproducerade dokumentärer

 

Nytt P4-program ”Helgpasset i P4” Direktsänt från Kalmar med Johan Signert - fokus på publiken som sitter hemma. Detta
program sänds lördagar o söndagar seneftermiddag. Läs mer här

 

Sisuradio sänder dagligen nyheter på finska i P4 kl. 12.57

 

25 lokala P4 Kanaler bevakar utvecklingen lokalt, både via ordinarie sändning och sociala medier och extrasändningar.

 

Barnradion Juniornyheterna har samlingssida med corona-info som uppdateras varje dag, tex med intervjuer med barn,
psykologer, forskare och såklart nyheter.

 



För mer information, vänligen kontakta: Claes Bertilson, presschef, claes.bertilson@sverigesradio.se eller 070-327 7807


