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Sveriges Radio anser att möjligheten att verksamheten på webben får tillgodoräknas, när 
Granskningsnämnden utvärderar hur uppdraget uppfyllts, ska införas redan 2017.  
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Sveriges Radio anser att medelstilldelningen måste ses över och att Berwaldhallen får ytterligare medel för att 
värna verksamheten med början budgetåret 2018. Annars riskerar den publicistiska delen av Sveriges Radios 
verksamhet att urholkas. 

Sveriges Radio anser att ett beslut om digitalradio i Sverige inte kan dra ut på tiden utan fattas snarast, både 
vad gäller framtiden för de nuvarande sändningarna och ett nytt DAB+ nät. Eftersom ett lyckat införande av 
digitalradio måste göras branschgemensamt bör besluten koordineras med den kommersiella radion.  
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Sveriges Radio har till uppgift att bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst. 93 procent 
av den svenska allmänheten lyssnar på radio varje vecka1. Nästan alla lyssnar på direktsändningar, framförallt i 
den traditionella radioapparaten. Människor vill fortfarande ha det sällskap som de får från direktsänd radio, 
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enkelt och lättillgängligt. Marksänd radio står sig starkt till skillnad från traditionellt tv-tittande och 
tidningsläsande på papper. Vår bedömning, utifrån vad vi vet idag, är att marksänd radio kommer att fylla en 
viktig funktion hela nästa tillståndsperiod.  
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Sveriges Radio tolkar uppdraget ”i allmänhetens tjänst” i en vision, värdegrund och ett antal strategiska mål för 
tillståndsperioden. Visionen är att vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare.
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Sveriges Radio ska finnas som den oberoende och opartiska guiden för alla lyssnare, var de än finns. Det gäller 
på alla plattformar, analogt i FM-radion, digitalt på webben och den smarta mobilen samt i sociala medier. 
Sveriges Radio skapar därför ett innehåll tillsammans med publiken  deras vardag. Sveriges Radio ska också 
vara en öppen arena för debatt, samtal och dialog där tusentals röster hörs och åsikter bryts. Ett viktigt 
alternativ till de åsiktsbubblor som breder ut sig och som leder till ett alltmer fragmentiserat och polariserat 
samhälle. 
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Sveriges Radios vision är att vara landets ledande kulturskapare. Idag är Sveriges Radio i praktiken landets 
största kultur- och konsertscen. Under 2016 har kulturutbudet breddats och stärkts både inom musik och 
kultur/drama. Av Sveriges Radios totala utbud består 68 procent av musik och kultur. Radiomediet särskiljer sig 
här från andra medier genom ett rikt svenskt musik- och kulturutbud för hela landet. 
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Sveriges Radio anser att kommittén bör utreda oberoendestärkande förändringar, t.ex. förbud mot aktiva 
riksdagsledamöter i Förvaltningsstiftelsens styrelse, en längre tillståndsperiod och anslagsvillkor som sträcker 
sig över hela tillståndsperioden. 
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Sveriges Radio anser att ett fortsatt brett uppdrag är en förutsättning för att kunna vara en trovärdigt och 
nyskapande radiobolag i allmänhetens tjänst. Uppdraget bör vara teknikneutralt så att Sveriges Radio kan möta 
allmänheten på alla plattformar. 

Det är väldokumenterat idag att framförallt den lokala pressen står inför stora utmaningarna att 
hitta nya digital affärsmodeller och att dessa utmaningar främst beror på en stor, global och 
digital konkurrens som har lett till helt nya förutsättningar när det gäller t.ex. den svenska 
annonsmarknaden. Sveriges Radio har alltid poängterat att den svenska demokratin mår bäst av 
ett starkt Sveriges Radio kombinerat med välmående kommersiella medier. Den utveckling vi nu 
ser gör att 

Sveriges Radio anser att en generell översyn och modernisering av sändningstillstånd och anslagsvillkor är 
nödvändig 
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Sveriges Radio anser att villkoret i sändningstillståndet om utlandssändningar tas bort. 

Sveriges Radio anser att public service-kommittén bör utreda framtidskonsekvenserna av en undanskymd 
position för Sveriges Radio och föra en dialog med Myndigheten för press, radio och tv för att värna public 
service tillgänglighet, upptäckbarhet och sökbarhet digitalt för publiken. Detta i dialog med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) för att säkerställa Sveriges Radios viktiga VMA-uppdrag.  
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Sveriges Radio anser att minoritetsspråken bör redovisas med mått som tar sikte på hur 
minoritetsspråksverksamheten utvecklats över tid för att bättre nå minoritetsspråksgrupperna med ett relevant 
utbud på de plattformar publiken använder. 

Sveriges Radio anser att uppdraget bör ge möjlighet att ge hela publiken ett oberoende reklamfritt utbud från 
Sveriges Radio oavsett på vilken plattform den befinner sig. 
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Sveriges Radio anser att särskild hänsyn måste tas till den verksamhet som Sveriges Radio bedriver för 
bedömning av hur uppföljning av verksamhet ska göras och effektivitet och produktivitet utvärderas. 
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