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1. SAMMANFATTNING

Granskningsnämnden anser vid en sammantagen bedömning att Sveriges Radio AB
(SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR), får anses
ha uppfyllt sina public service-uppdrag.
På vissa områden har nämnden emellertid funnit att villkoren inte är uppfyllda eller att
det råder tveksamhet kring uppfyllelsen. Dessa områden är följande.
SR







SVT



UR

Utbud av nyheter och fakta för barn.
Egen nyproduktion för barn och unga.
Utbud för barn och unga som tillhör språkgruppen romani chib.
Tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning.
Sidoverksamheter.








55-procentsvillkoret.
Utbud av nyheter och kulturella och konstnärliga upplevelser för äldre barn
och unga.
Egen nyproduktion för barn och unga.
Utveckling av programverksamheten för äldre barn och unga.
Utbud för barn och unga som tillhör språkgruppen romani chib.
Tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning.
Teckentolkning.
Sidoverksamheter.








Utbud av nyheter för barn och unga.
Egen nyproduktion för barn och unga.
Utveckling av programverksamheten för äldre barn och unga.
Utbud för barn och unga som tillhör språkgruppen romani chib.
Tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning.
Sidoverksamheter.

I andra delar efterlyser nämnden utförligare beskrivningar. Dessa områden är följande.
SR





SVT





Spegling av hela landet.
Olika produktionsformers andel av totalutbudet.
Utomståendes medverkan.

Spegling av hela landet.
Utomståendes medverkan.
Program av europeiskt ursprung.
Barn och ungdomar som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper.

4/39

UR





Variation i produktionsformer i radioverksamheten.
Program av europeiskt ursprung.
Barn och ungdomar som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper.

Utöver detta anser nämnden att SR:s, SVT:s och UR:s redovisningar på ett utförligt
sätt bör beskriva om det förekommit någon lansering av nya permanenta tjänster eller
andra tjänster av större betydelse, vilka planer det finns för sådana tjänster och om det
lanserats tjänster på försök.
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2. BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKT
2.1 Granskningsnämndens uppdrag

Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten
för radio och tv. I nämndens uppgifter ingår bland annat att bedöma årligen i
efterhand, utifrån redovisningar från SR, SVT och UR, om bolagen har uppfyllt sina
public service-uppdrag. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i de villkor som
reglerar bolagens verksamheter och anges i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden
och anslagsvillkoren. Granskningsnämnden ska inte bedöma hur utan om
programföretagen har uppfyllt sina uppdrag. Det innebär att granskningsnämnden kan
ha synpunkter på hur programföretagen bör utforma sina public service-redovisningar
för att kunna bedöma om bolagen uppfyllt sina respektive uppdrag.
2.2 Programföretagens redovisningsvillkor

Av public service-bolagens anslagsvillkor framgår vad public service-redovisningarna
ska innehålla. Enligt villkoren ska bolagen årligen följa upp och redovisa hur uppdraget
har fullgjorts. Redovisningarna avseende år 2010 ska senast den 1 mars 2011 ges in till
Kulturdepartementet samt till granskningsnämnden för radio och tv.
Samtliga verksamhets- och programområden ska redovisas. SR, SVT och UR ska bland
annat utförligt rapportera hur programverksamheten för teckenspråkiga utvecklas.
Kulturuppdraget ska redovisas tydligare. Till rapporten ska fogas en redovisning av
eventuella sidoverksamheter som SR, SVT och UR har bedrivit.
SR, SVT och UR ska, i samarbete, ta fram konkreta uppföljningsbara resultatmått
baserade på tillstånds- och anslagsvillkor. Resultatmåtten bör utformas så att de ger
väsentlig information om uppdraget och förmedlar viktiga erfarenheter av
verksamheten. SR, SVT och UR ska på olika sätt stimulera en fortlöpande offentlig
diskussion om verksamheten. SR, SVT och UR ska redovisa och kommentera hur
resultaten har utvecklats med avseende på bland annat volym, kostnader och intäkter
samt nyckeltal som visar effektivitet och produktivitet. Samarbets- och
effektiviseringsåtgärder ska rapporteras i redovisningarna. SR, SVT och UR ska
utveckla arbetet med att mäta och redovisa olika indikatorer på kvaliteten och särarten i
programutbudet.
Programstatistiken ska utformas så att jämförelser blir möjliga över tid.
Redovisningarna ska uttrycka olika programkategoriers andel av den totala
sändningstiden, när olika programtyper sänds samt resursförbrukningen för respektive
kategori. Redovisningarna ska även avse omfattningen av tittandet och publikens
reaktioner samt företagets planer för kommande år.
SR, SVT och UR ska redovisa hur det säkerställs att all verksamhet uppfyller de krav
som ställs på företaget i sändningstillstånd och anslagsvillkor.
I propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet - Radio och TV i allmänhetens tjänst 20102013 framhålls bland annat att programföretagens redovisningar ska fördjupas och bli
tydligare när det gäller programföretagens sidoverksamheter samt avseende SR:s och
SVT:s kulturutbud.
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3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Granskningsnämnden har i sin bedömning av redovisningarna för år 2010, mot
bakgrund av de krav som ställs i bolagens anslagsvillkor, sändningstillstånd samt i
propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet, särskilt fokuserat på vissa
ämnesområden. Fokusområdena är följande.








Nya tjänster
Spegling och 55-procentsvillkoret
Produktion och mångfald i programverksamheten
Kultur
Barn och unga
Tillgänglighet och funktionsnedsattas behov
Minoritetsspråk

Programföretagen har getts tillfälle att komplettera sina redovisningar inom bland
annat dessa fokusområden. I de fall där kompletteringen legat till grund för
bedömningen så framgår det av den.
Granskningsnämnden har för första gången valt att göra en samlad bedömning av de
tre public service-bolagens redovisningar.
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4. GRAN
NSKNINGSNÄMNDEN
NS BEDÖMNING
4.1 NYA
A TJÄNSTER

I SR:s, SVT:s
S
och UR:s
U redovisnningar bör det
d på ett utfförligt sätt bbeskrivas om
m det
förekom
mmit någon lansering
l
av nya perman
nenta tjänsteer eller andraa tjänster avv större
betydelsee, vilka plan
ner det finns för sådana tjänster och
h om det lansserats tjänstter på
försök.
Reglering
Enligt an
nslagsvillkoreen ska SR, SSVT och UR
R anmäla nyaa permanentta programttjänster
eller andrra tjänster avv större betyydelse inom ramen för kärnverksam
k
mheten och den
komplettterande verkksamheten soom program
mföretagen vill
v lansera tiill regeringen
n för
godkännaande. Anmäälan ska inneehålla en mo
otivering som
m utgår frånn tjänstens värde
v
för
publiken och relevan
ns för uppdrraget i allmän
nhetens tjän
nst (8 §, 10 § respektive 9 § i
anslagsviillkoren). I reedovisningaarna ska även
n ingå företaagens planerr för kommaande år
(15 §, 20 § respektivee 17 § i anslaagsvillkoren
n).
Sedan deen 16 decem
mber år 2010 har Myndiggheten för raadio och tv i uppdrag attt
genomfö
öra en förhan
ndsprövningg av de tjänsster som anm
mälts till reggeringen
(Ku2009/1674/MFII).
Uppfyllelsee - SR, SVT
T och UR
Varken SR,
S SVT elleer UR nämneer i sina resp
pektive redo
ovisningar nåågot om lan
nsering av
nya tjänster som ska godkännas av regeringeen. Med anleedning av deetta har
myndigheten ställt frrågor till proogramföretaggen om det under år 20010 lanseratss någon
ny permaanent prograamtjänst elleer annan tjän
nst av störree betydelse ssamt om någgon
försöksveerksamhet in
nletts som kkan leda till en
e lanseringg av en ny peermanent
programttjänst eller annan
a
tjänst av större beetydelse.
Samtliga tre program
mföretag angger att det in
nte har lanserrats nya perm
manenta
programttjänster ellerr tjänster av större betyd
delse och attt det inte hel
eller har inlettts någon
sådan förrsöksverksam
mhet. Samtlliga program
mföretag angger också attt det inte inggår i
anslagsviillkoren för år
å 2010 att ggöra en efterrhandsredov
visning av föörsöksverksaamheter.
Granskniingsnämndeen konstaterrar att det en
nligt program
mföretagen iinte lanseratts några
sådana tjäänster av stö
örre betydel se under år 2010 som sk
ka anmälas ttill regeringeen.
I kommaande redovissningar bör ddet på ett uttförligt sätt beskrivas
b
om
m det föreko
ommit
någon lan
nsering av nya
n permaneenta tjänster eller andra tjänster
t
av sstörre betydeelse. Det
framgår vidare
v
av an
nslagsvillkoreen att SR, SV
VT och UR ska redogörra för planerr för
komman
nde år. I dettta ingår rimliigen att även
n redogöra för
f planer föör nya permanenta
tjänster och
o eventuellla försöksveerksamheterr. Det kan i detta sammaanhang noteeras att
det i ansllagsvillkoren
n för 2011 annges att programföretaggen ska redoogöra för vilka nya
programttjänster ellerr andra tjänsster av störree betydelse som
s har lansserats underr 2011,
att detta gäller oavsett om tjänsteerna anmältts för godkän
nnande ellerr inte samt att
a även
tjänster som
s
har lansserats på förrsök ska redo
ovisas.

8/39
4.2 SPEGLING OCH 55-PROC
CENTSVILL
LKORET
4.2.1 Må
ångsidighet och speg
gling

Granskn
ningsnämndeen anser meed viss tvekaan att SR och
h SVT får annses ha uppfyllt
kraven om
o mångsidiighet och sppegling i 9 § respektive 7 § i sändninngstillstånden.
Granskn
ningsnämndeen anser att UR får ansees ha uppfylllt kravet på mångsidigh
het i 9 § i
sändninggstillståndet..
För att kunna
k
göra en
e närmare ooch en mer välgrundad bedömningg av uppfylleelsen av
speglingskravet, anser nämndenn att SR och SVT:s redovisningar böör innehålla en
utförligaare beskrivniing av hur bbolagen mäteer speglingen
n ur olika asspekter, i olika typer
av progrram samt hu
ur bolaget arb
rbetar med att
a följa upp speglingen ööver tid.
Reglering
SR, SVT och UR skaa erbjuda ettt mångsidigtt programutb
bud som om
mfattar allt från
f det
breda ansslaget till meer särprägladde programttyper. Hög kvalitet
k
och nnyskapandee form
och inneh
håll ska utm
märka prograamverksamh
heten. Prograammen ska utformas såå att de
genom tiillgänglighet och mångsiidighet tillgo
odoser skiftaande förutsäättningar och
h
intressen
n hos befolkn
ningen i helaa landet (9 §,
§ 7 § respek
ktive 9 § i sänndningstillsttånden).
För SR och
o SVT gälller dessutom
m att program
mutbudet sk
ka spegla förrhållanden i hela
landet occh som helhet präglas avv folkbildnin
ngsambition
ner (7 § respeektive 9 § i
sändninggstillstånden)) samt att nyyhetsförmed
dling och sam
mhällsbevakkning ska haa olika
perspektiiv, så att hän
ndelser spegglas utifrån olika
o
geograffiska, socialaa och andra
utgångsp
punkter (11 § respektive 9 § i sändniingstillstånden).
Uppfyllelsee - SR
SR lyfter bland annat fram följannde under ruubriken ”Spegling av heela landet”.













SSR har en deecentraliseradd organisatio
on med redaaktioner på 41 orter i landet.
G
Genom
Repo
orternätverkket kan skeenden och fö
örhållanden mellan olikaa delar av
laandet jämförras och ge een unik möjllighet att speegla samhälle
lets likheter och
o
olikheter.
A nyhetsreedaktioner saamarbetar. I Lunchekot i P1 sänds daagligen en
Alla
n
nyhetsöversik
kt med inslaag från de lo
okala kanalerrna. Lokalt pproduceradee
n
nyhetsinslag
sänds varje vecka i Ekoots rikssändn
ningar. På SR
R:s webb sam
mlas alla
n
nyheter
som produceras inom SR påå ett ställe, vilket
v
ger puubliken en sn
nabb
ö
överblick
av nyhetsläget i hela landeet.
A
Aktualitetspr
rogrammen P1-morgon och Studio Ettt strävar efteer spridningg både
n det gällerr ämnen ochh medverkan
när
nde för att sp
pegla hela laandet.
I Radiosportenns sändningaar ryms sporthändelser från
f norr tilll söder och från
f öst
tiill väst.
S strävar effter att kultuurutbudet påå ett än bättrre sätt ska sppegla hela landet.
SR
N
Nyhetsprogr
rammet Kultu
turnytt har beevakat fler ku
ulturhändelsser med rikssintresse
u
under
år 2010.
In
nom prograamområdet SSamhälle är uppdraget att
a skildra häändelser och
h
fö
företeelser
i hela
h Sverigee. För att pub
bliken ska kunna identiffiera sig är det
d viktigt
m ett brettt perspektiv..
med
T
Tendens,
Människor och troo och Barnen är samtliga en spegel avv hela Sverigge i bred
k
kulturell
och religiös bem
märkelse. Dee medverkan
nde i Tankarr för dagen ko
ommer
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från hela Sverige och ger sina reflektioner utifrån sin specifika horisont i P1
Morgon.
Dokumentärredaktionens utbud består till två tredjedelar av skildringar och
levnadsöden från olika delar av Sverige och världen. Vetandets världs
producenter finns över hela Sverige och skildrar forskning och vetenskap ur ett
brett geografiskt perspektiv.
Under året har flera musikfestivaler bevakats och en rad program har speglat
svenskt musikliv.
P3 har flera redaktioner/medarbetare utanför Stockholm (i Göteborg, Malmö,
Luleå, Norrköping, Växjö) vilka producerar en stor del av kanalens utbud.
I P4 speglas hela landet i flera riksprogram.
Vetenskapsredaktionens utbud produceras i Uppsala, och delar av
Radioteaterns utbud produceras i Göteborg, Malmö och Luleå.
SR producerar 57 procent av allmänproduktionen utanför Stockholm.

Granskningsnämnden har i begäran om kompletterande uppgifter från SR frågat på
vilket sätt SR mäter speglingen ur olika aspekter och i olika typer av program samt hur
SR arbetar med att följa upp speglingen.
I sitt svar till nämnden uppger SR bland annat att speglingen ur olika aspekter
säkerställs genom att krav skrivs in i uppdragsbeställningarna till redaktioner och lokala
kanaler. Speglingen följs enligt bolaget kontinuerligt upp av kanaler och redaktioner.
Såväl mål som metoder för dessa uppföljningar skiljer sig redaktioner emellan,
beroende av lokala förhållanden, programkaraktär, innehåll och målgrupp. Redovisning
sker redaktionellt internt och tjänar som underlag för journalistiska möten, seminarier
och målformuleringar. Kanalers och redaktioners mål, och aktiviteter för att nå målen,
riktas ytterst mot de av företagsledningen formulerade strategiska målen. SR nämner
Ekot som exempel, där regelbunden uppföljning sker av medverkande med avseende
på kön, kulturell mångfald samt balansen mellan makthavare, experter och berörda.
Granskningsnämnden anser att det framgår av SR:s redovisning att bolaget har ett
mångsidigt programutbud och att bolaget arbetar med speglingsperspektivet i
programverksamheten. Mycket talar därför för att SR har uppfyllt kraven på ett
mångsidigt programutbud och spegling av hela landet. För att kunna göra en närmare
och en mer välgrundad bedömning av uppfyllelsen av speglingskravet, anser nämnden
emellertid att redovisningen bör innehålla en utförligare beskrivning av hur SR mäter
speglingen ur olika aspekter, i olika typer av program samt hur bolaget arbetar med att
följa upp speglingen över tid. Vid en sammantagen bedömning anser nämnden med
viss tvekan att SR får anses uppfyllt kravet på spegling i 9 § i sändningstillståndet.
Tidigare bedömning - SVT
Granskningsnämnden ansåg avseende redovisningen för år 2009 att det var tveksamt
om SVT uppfyllt sitt public service-uppdrag när det gällde kravet att programutbudet
ska spegla hela landet. Enligt nämndens bedömning framgick det av redovisningen att
bolaget saknade konkreta mätmetoder för att mäta speglingens omfattning och endast
på vissa områden bedömdes bolaget arbeta aktivt, regelmässigt och med hög ambition
med frågor om spegling.
Uppfyllelse - SVT
SVT lyfter bland annat fram följande under rubriken ”Arbete med
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speglingsperspektivet”.






SVT finns på totalt 28 platser i Sverige.
SVT mäter andelen regionala nyhetsinslag i riksnyheterna.
Mått på jämställdhet, etnicitet och regional profil i nyhetsspridningen är
föremål för diskussion varje vecka på nyhetsredaktionerna med målet att nå en
mer balanserad bild i nyhetsförmedlingen.
SVT arbetar för att föra in speglingsperspektivet tydligare i
programuppdragsprocessen.

SVT anser att detaljerade innehållsmätningar av programutbudet lämpligen utförs av
forskningen. Av redovisningen framgår vidare att SVT vad avser innehållsanalys av
spegling och mångfald utan framgång sökt mätverktyg.
Granskningsnämnden har i sin begäran om kompletterande uppgifter från SVT bland
annat frågat vilken eller vilka aspekter av speglingskravet som fångas upp genom
mätningen av regionala nyhetsinslag samt hur SVT garanterar att speglingskravet
uppfylls även på andra programområden.
I sin komplettering av public service-redovisningen anger SVT bland annat att den
aspekt som fångas upp genom mätningen av regionala nyhetsinslag är den geografiska
speglingen då fler personer eller opinionsbildare från hela landet får komma till tals och
förhållanden från hela Sverige visas. SVT uppger vidare att speglingskravet garanteras
på andra områden än nyhetsområdet genom bland annat de uppdragskontrakt som
upprättas mellan beställare och programchef samt uppföljningen av uppfyllelsen av
kontrakten. SVT hänvisar vidare till information om speglingsarbetet som bolaget
inkommit med till myndigheten i samband med ett annat ärende. I samband med detta
uttalade SVT bland annat att det i de allmänna villkoren för varje program/uppdrag
ska finnas tydliga krav på spegling och hänsyn till att beakta mångfald utifrån olika
uppdrags karaktär och förutsättningar.
Granskningsnämnden anser att det framgår av SVT:s redovisning att bolaget har ett
mångsidigt programutbud och att bolaget arbetar med speglingsperspektivet i
programverksamheten. Mycket talar därför för att SVT har uppfyllt kraven på ett
mångsidigt programutbud och spegling av hela landet. För att kunna göra en närmare
och en mer välgrundad bedömning av uppfyllelsen av speglingskravet, anser nämnden
emellertid att redovisningen bör innehålla en utförligare beskrivning av hur SVT mäter
speglingen ur olika aspekter, i olika typer av program samt hur bolaget arbetar med att
följa upp speglingen över tid. Vid en sammantagen bedömning anser nämnden med
viss tvekan att SVT får anses uppfyllt kravet på spegling i 9 § i sändningstillståndet.
Uppfyllelse - UR
UR lyfter bland annat fram följande med anledning av bolagets krav på mångsidighet.


UR:s spegling av hela landet utgår från utbildningsuppdraget och innebär att
regionala och lokala perspektiv återfinns i utbudet och i verksamhetens
aktiviteter. UR menar att det finns en relation mellan mångfaldsarbetet och
speglingsuppdraget. Den uppstår i det faktum att en stor del av utbildningen är
lagstiftad och att alla barn och unga ska gå i skolan. Det betyder att
utbildningens olika skolformer speglar samhällets mångfald. Varje klass,
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barngrupp, elev
b
e och studdent har en geografisk,
g
etnisk,
e
ålderrs- och genu
usmässig
b
bakgrund.
Det gäller äveen alla formeer av funktio
onsnedsättni
ningar. UR:s närvaro
o dialog med
och
m respektivve målgrupp
p bidrar till en
e förståelsee för inkludeering,
v
vilket
är en förutsättning
f
g för speglin
ng av mångfaalden i prodduktionen.
U arbetar medvetet
UR
m
meed mångfald
dsfrågan i sin
n dagliga verrksamhet. Blland
a
annat
genom
m att preciserra kraven påå mångfald i projektbesttällningarna.
U försöker sprida inspeelningar till olika delar av
UR
a landet ochh olika miljö
öer samt
h medverkande från hhela landet. En stor del av UR:s raddioutbud pro
hitta
oduceras
ä
även
utanförr Stockholm vid de regio
onala kontorren.
U har övervvägt att infööra en rappo
UR
ortering av in
nspelningsorrter i samband med
a ett prograam producerras men valeet av metod och kriterieer är inte enkkelt att
att
fa
fastställa.
U
Undersöknin
ngar av månggfald bedrivvs.
U spegling av hela lanndet sker även via den dialog
UR:s
d
och de
det kontaktarrbete
fö
företaget
bed
driver mot uutbildningsvääsendet. Genom samtallen samlar UR
U
k
kunskaper
om
m användarnnas önskem
mål och behov vilket ger avtryck i utb
bud och
a
aktiviteter.
De
D innebär ävven en möjllighet att få reaktioner
r
ppå befintligt utbud.
U
Under
verksaamhetsåret 22010 har UR
R dokumentterat och forrmaliserat diialogerna
m en rad grupper.
med
g
U har från hösten 20100 fyra medieepedagoger centralt
UR
c
placcerade i Stocckholm
m ett överrgripande naationellt upp
med
pdrag. Medieepedagogernna ger UR
fö
förutsättning
gar för att see och förstå hur mångfalld påverkar och bidrar till
t
lo
okala, region
nala och natitionella olikh
heter.

Granskniingsnämndeen anser att ddet framgår av UR:s red
dovisning att
tt bolaget, in
nom
ramen fö
ör sitt uppdrag, har ett m
mångsidigt programutbu
p
ud och att arrbete pågår för
f att
tillgodosee skiftande förutsättning
f
garna och in
ntressen hoss befolkninggen i hela lan
ndet.
Nämnden
n anser att UR
U får ansess ha uppfylltt kravet i 9 § i sändningsstillståndet.

4.2.2 55--procentsv
villkoret

Granskn
ningsnämndeen anser, meed utgångsp
punkt i SR:s definition avv vad som är
ä
styrandee för produkktioner utanfför Stockhollm, att SR fåår anses ha uuppfyllt 55procentsskravet i 11 § i anslagsviillkoren.
u
55-p
procentskravvet i 13 § i
Nämndeen anser att SVT inte kaan anses ha uppfyllt
anslagsvi
villkoren.
Reglering
För SR och
o SVT gälller att respekktive bolag ska ha en deecentraliseraad organisatiion som
skapar go
oda förutsättningar för ssjälvständigtt beslutsfattaande på regiional och lokal nivå.
Den lokaala och regio
onala organissationen skaa ges tillräck
kliga resurserr för att effeektivt
kunna sp
pegla respekttive område s särprägel och
o egenart. Organisatioonen ska utfformas
med syftee att möjligggöra hög närrvaro av perrsoner ute i landet
l
med kkunskap om
m och
förankrin
ng i de olika regionerna (10 § respekktive 12 § i anslagsvillko
a
oren).
Den andel av allmän
nproduktioneen i SR och SVT:s rikssändningar ssom produceeras
utanför Stockholm
S
ska uppgå tilll minst 55 procent
p
(11 § respektivee 13 § i
anslagsviillkoren).
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Utvärdering av 55-procentsvillkoret
Myndigheten för radio och tv har på uppdrag av Kulturdepartementet utrett
effektiviteten av villkoret att andelen allmänproduktion i SR:s och SVT:s
rikssändningar som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 procent.
Utvärderingen gjordes med avseende på programföretagens uppgift att spegla
förhållandena i hela landet och redovisades den 1 mars 2011.
Myndighetens slutsats är att villkorets effektivitet kan ifrågasättas då det av olika skäl är
svårt att värdera. Faktorer som lyftes fram var bland annat att villkorets konstruktion
medför att det skulle vara uppfyllt även i det fall allmänproduktionen
endast sker på en ort utanför Stockholm. Vidare ansåg myndigheten att det finns
tveksamheter omkring vilka omständigheter det är som avgör att en produktion ska
anses höra till en viss produktionsort. En produktionskedja kan vara komplex och
innefatta flera led. Olika kriterier kan därför avgöra en produktions hemhörighet.
Risken finns att en uppfyllelse av villkoret endast indikerar var en produktion
administrativt hör hemma och inte var den fysiskt görs. Att en produktion hör till
Stockholm innebär vidare inte nödvändigtvis att den utbudsmässigt inte bidrar till
mångfalden i programverksamheten. Myndigheten lyfte även fram att villkoret endast
kan antas främja en av flera faktorer som är viktiga i frågan om att spegla hela landet,
nämligen den rent geografiska. Om villkoret skulle tas bort skulle det enligt
myndigheten tydliggöras att det är resultatet av bolagens produktion och deras
decentraliserade organisationer som är avgörande för om bolagen uppfyller kravet på
en spegling av hela landet.
Uppfyllelse - SR
Av SR:s redovisning framgår att 57 procent av allmänproduktionen har producerats
utanför Stockholm. På begäran av nämnden har SR svarat på vad som avgjort att
produktionerna under år 2010 har ansetts höra till en ort utanför Stockholm. SR
nämner följande kriterier.






Programmet läggs ut på en redaktion utanför Stockholm.
Programmet läggs ut på ett produktionsbolag utanför Stockholm.
Programmet läggs ut på en redaktion i Stockholm, men i
programbeskrivningen anges explicit att programmet helt eller delvis ska
produceras av medarbetare utanför Stockholm eller ha ett innehåll som helt
eller delvis speglar Sverige utanför Stockholm.
Beställaren bedömer att programmet innehåller material som speglar Sverige
utanför Stockholm, trots att detta inte anges explicit i programbeskrivningen.

Granskningsnämnden har att ta ställning till om SR har levt upp till kravet på att den
andel av allmänproduktionen som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst
55 procent. Nämnden delar Myndigheten för radio och tv:s bedömning att villkorets
utformning gör det svårt att avgöra vad som ligger till grund för en viss procentsats.
För att nämnden ska kunna avgöra om bolaget levt upp till kravet bör respektive
redovisning innehålla information om vad som avgjort att produktionerna har ansetts
höra till en produktionsort utanför Stockholm under det aktuella året.
Nämnden konstaterar att SR redovisar att 57 procent av den rikssända
allmänproduktionen har producerats utanför Stockholm. Av kompletteringen ges
vidare en kortfattad beskrivning av vilka faktorer som avgjort att produktionerna under
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år 2010 har ansetts höra till en viss produktionsort. Enligt nämndens mening kan det
mot bakgrund av SR:s komplettering diskuteras vad som bör krävas för att en
produktion ska anses höra till en viss produktionsort. Med utgångspunkt i SR:s
definition av vad som är styrande för produktioner utanför Stockholm, anser nämnden
dock att SR får anses ha uppfyllt kravet i 11 § i anslagsvillkoren.
Uppfyllelse - SVT
SVT uppger att 58 procent av allmänproduktionen har sitt ursprung från
produktionsorterna utanför Stockholm. På begäran av nämnden har SVT svarat på
frågan vad som menas med ursprung i detta sammanhang och vad som har varit
avgörande för bedömningen att produktionerna hör till produktionsorter utanför
Stockholm. SVT har i sitt svar hänvisat till den decentraliserade
programchefsorganisationen som beskrivs i redovisningen. Av den framgår att
allmänproduktionen är koncentrerad till fyra orter som har var sin
programchefsorganisation. SVT hänvisar vidare till den information som bolaget
inkommit med till myndigheten i samband med utredningen av 55-procentsvillkoret.
SVT uttryckte då bland annat att det som avgör att en produktion anses höra till
Stockholm respektive till annan produktionsort är följande kriterier.




Programidéns ursprung kommer från produktionsorten.
Programidén bygger oftast på en lokal förankring.
Den ansvarige utgivaren finns på respektive produktionsort.

Granskningsnämnden har att ta ställning till om SVT har levt upp till kravet på att den
andel av allmänproduktionen som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst
55 procent (se ovan under rubriken Uppfyllelse – SR om nämndens syn på villkoret och
redovisningens innehåll).
Nämnden konstaterar att SVT redovisar att 58 procent av den rikssända
allmänproduktionen har producerats utanför Stockholm. Av redovisningen går det inte
att läsa ut vad som ligger till grund för procentsatsen. SVT:s komplettering av
redovisningen innehåller endast en hänvisning till ett underlag som SVT lämnat till
Myndigheten för radio och tv i samband med myndighetens utredning av 55procentsvillkoret. Det underlaget innehåller en kortfattad och generell beskrivning av
vad som är styrande för bedömningen av vad som anses vara en produktion utanför
Stockholm. Enligt nämndens mening kan det mot bakgrund av SVT:s komplettering
diskuteras vad som bör krävas för att en produktion ska anses höra till en viss
produktionsort. Nämnden, som inte alls kan läsa ut vad som avgjort att de
produktioner utanför Stockholm som skett under år 2010 uppgår till 58 procent, kan
inte komma till någon annan slutsats än att SVT inte kan anses ha uppfyllt kravet i 13 §
i anslagsvillkoren.
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4.3 PRO
ODUKTION OCH MÅNG
GFALD I PROGRAMV
VERKSAMH
HETEN
4.3.1 Variation i prroduktionsfformer och
h utomståe
endes medvverkan

Granskn
ningsnämndeen anser att SR, SVT occh UR får an
nses ha uppffyllt kravet om
o
variation
n i produktio
onsformer ooch utomståeendes medv
verkan i 17 §§, 15 § respektive
15 § i sän
ndningstillsttånden.
Nämndeen anser docck att SR:s kkommande redovisninga
r
ar bör ta uppp hur mångaa
sändninggstimmar so
om respektivve produktio
onsform svarar för.
Nämndeen efterfrågaar vidare en mer utförligg beskrivning i SVT:s koommande
redovisn
ningar av vad
d medverkannde av utom
mstående kan
n bestå samtt informatio
on om i
vilka pro
oduktioner utomstående
u
e medverkan
nde förekom
mmer.
Enligt näämnden börr UR i komm
mande redovvisningar ko
ommentera ppå vilket sättt bolaget
avser attt säkerställa en variationn i produktio
onsformer äv
ven inom raadioverksam
mheten.
Reglering
SR, SVT och UR skaa verka för m
mångfald i programverk
p
ksamheten ggenom en vaariation i
produktio
onsformer. Vid
V sidan om
m en betydaande egen prrogramprodduktion ska
utläggnin
ngar, samarb
betsprojekt ooch inköp avv program bidra
b
till dennna variation
n liksom
utomståeendes medveerkan i den eegna prograamproduktio
onen (17 §, 115 § respektiive 15 § i
sändninggstillstånden)).
Tidigare bedömning
b
- SR
R
Under deen föregåend
de tillståndspperioden eft
fterfrågade granskningsnnämnden en
förklaringg till att antaalet utomståående medveerkande had
de minskat saamtidigt som
m
kostnadeerna för med
dverkande ennligt redovissningarna haade ökat.
Uppfyllelsee - SR
SR uppgeer att bolageet inom alla programom
mråden utom
m nyhetsomrrådet köper in
i
program från produkktionsbolag.. I redovisniingen ges exempel på prroduktionsb
bolag som
SR har saamarbetat med
m under årret. SR uppgger även att företaget
f
arbbetar med att
utveckla programbesställningsproocessen för att
a få en sam
mmanhållen information
n om alla
delar i prrocessen och
h bland annaat tydliggöraa relationen mellan SR ooch de exterrna
bolagen.
Av redovvisningen fraamgår hur sttora kostnad
der SR har för
f produktioonsutläggnin
ngar,
samproduktioner och
h inköp av ssändningsrättter. Även antalet anlitadde produktionsbolag
redovisass. Redovisniingen saknarr dock siffro
or på hur sto
or andel de oolika
produktio
onsformern
na utgör av ddet totala utb
budet. Det kan
k konstateeras att SR har
h en
betydandde egen proggramprodukktion. Hur sttor den är i förhållande
f
ttill andra
produktio
onsformer går
g dock intee att utläsa av
a redovisningen. I syftee att få en mätbar
m
uppföljniing av de oliika produktiionsformern
nas inverkan
n på totalutbbudet och vaariationen
över tid anser
a
nämnd
den att SR:s kommandee redovisninggar bör ta uppp hur många
sändninggstimmar som
m respektivee produktion
nsform svarrar för.
SR ger i sin
s redovisn
ning en utförrlig beskrivn
ning av de uttomstående medverkande samt
informatiion om i vilkka typer av pproduktioneer de förekommer. Grannskningsnäm
mnden
anser att det kan utlääsas av SR:s redovisningg att bolaget i enlighet m
med sitt publlic
service-uuppdrag har bidragit till m
mångfalden
n genom utomståendes m
medverkan i den
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egna programproduktionen. Nämnden, som konstaterar att antalet medverkande sedan
år 2009 har minskat och att kostnaderna för de medverkande enligt redovisningen har
ökat, efterfrågar dock alltjämt en förklaring till detta.
Granskningsnämnden anser vid en samlad bedömning att SR får anses ha uppfyllt
kraven om variation i produktionsformer och utomståendes medverkan i 17 § i
sändningstillståndet.
Tidigare bedömningar - SVT
Under den föregående tillståndsperioden utgjorde summan av SVT:s egen
programproduktion och utländska inköp runt 90 procent av det totala utbudet. Efter
det första året i tillståndsperioden hade granskningsnämnden synpunkter på att
utrymmet för utläggningar, samarbetsprojekt och svenska inköp föreföll vara
begränsat. Efter det andra året, då andelen svenska inköp hade minskat, uttalade
nämnden, mot bakgrund av villkorets utformning, att det förhållandet att svenska
inköp i allt mindre utsträckning bidrog till en variation i produktionsformer inte ledde
till slutsatsen att uppdraget inte var uppfyllt. I sin bedömning av redovisningen för år
2009 ansåg nämnden, som konstaterade att svenska inköp och svenska
samproduktioner hade ökat samt noterade en utveckling inom samproduktion och de
nordiska samarbetena, att villkoret fick anses vara uppfyllt.
Uppfyllelse - SVT
SVT har alltjämt en betydande egen programproduktion, som dock har minskat något
sedan år 2009. Liksom tidigare består programutbudet till ungefär 90 procent av en
blandning av SVT-producerade program och inköpta utländska produktioner. Andelen
utländska förvärv har ökat något sedan föregående år. Svenska och utländska
samproduktioner, svenska förvärv och produktionsutläggningar ligger på i stort sätt
samma nivåer som år 2009. Av SVT:s redovisning framgår vidare att andelen nordisk
produktion har ökat och att de nordiska samarbetena fortlöper och utvecklas. SVT
uppger även att den ökade tilldelningen av anslagsmedel till stora delar har använts för
att öka den svenska dramaproduktionen av utomstående produktionsbolag och att
resultatet av det kommer att synas i utbudet från och med år 2011.
SVT:s redovisning innehåller en översikt över kostnaderna för utomstående
medverkande samt resonemang om hur arvodering av medverkanden kan se ut och
svårigheten i att beräkna antalet medverkande. SVT uppger att utomstående
medverkande i högre utsträckning än tidigare är juridiska personer. Av redovisningen
framgår att antalet medverkande har minskat sedan år 2009 liksom kostnaderna för
dessa. SVT uppger att orsaken till det är att bolaget i stället i allt högre utsträckning
anlitar externa produktionsbolag för dramaproduktion.
Granskningsnämnden anser att SVT:s programverksamhet får anses bestå av en
variation i produktionsformer i enlighet med villkoret. Nämnden, som vidare
konstaterar att SVT redovisar ett stort antal utomstående medverkande, efterfrågar
dock en mer utförlig beskrivning i SVT:s kommande redovisningar av vad
medverkande av utomstående kan bestå i samt information om i vilka produktioner
utomstående medverkande förekommer för att tydligare kunna se hur SVT i enlighet
med sitt public service-uppdrag har bidragit till mångfalden genom utomståendes
medverkan i den egna programproduktionen.
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Granskniingsnämndeen anser vid en samlad bedömning
b
att SVT får anses ha up
ppfyllt
kraven om
m variation i produktionnsformer occh utomståeendes medveerkan i 15 § i
sändninggstillståndet.
Uppfyllelsee - UR
UR har i uppdrag attt sända radioo- respektivee tv-program
m. UR ska vverka för mångfald i
programvverksamheteen genom enn variation i produktion
nsformer. Ennligt nämnd
dens
mening in
nnebär kravvet på mångffald rimligen
n att såväl raadio- som tvv-verksamheet ska
kunna vissa upp en vaariation i prooduktionsfo
ormer.
UR har en
e betydandee egen progrramprodukttion inom bååde radio occh tv. Vad avvser tvsändninggar så har andelen egenpproduktion ökat
ö markan
nt, den har fö
fördubblats sedan
s
år
2009 och
h den utgör tillsammans
t
med utländ
dska förvärv den produkktionsform som
s
domineraar sändningaarna. Nämndden noterar att det finns en variatioon i
produktio
onsformer i fråga om tvv genom pro
oduktionsutlläggningar, ssvenska och
h
utländskaa samprodukktioner sam t svenska occh utländskaa förvärv. Saamma spridn
ning
återfinns inte i radiou
utbudet där de produktiionsformer som finns reepresenterad
de,
utöver eggenproduktion, är svensska samprod
duktioner occh svenska
produktio
onsutläggnin
ngar.
UR:s pro
ogramverksaamhet i sin hhelhet, sett både
b
till radio
o och tv, fårr dock enligtt
gransknin
ngsnämnden
n anses besttå av en variaation i produ
uktionsform
mer. Enligt nämnden
n
kan det vidare
v
utläsas av redovissningen att UR
U i enligheet med sitt puublic serviceeuppdrag har bidragitt till mångfallden genom utomståend
des medverkkan i den egn
na
programp
produktioneen. UR bör ddock i komm
mande redov
visning kom
mmentera påå vilket
sätt UR avser
a
att säkkerställa en vvariation i prroduktionsfo
ormer även inom
radioverkksamheten.
Granskniingsnämndeen anser vid en samman
ntagen bedöm
mning att U
UR får anses ha
uppfyllt kraven
k
om variation
v
i prroduktionsfformer och utomstående
u
es medverkaan i 15 § i
sändninggstillståndet.

4.3.2 Säkerställand
de av publiic service-u
uppdraget vid uppha ndling av
produkttion

Granskn
ningsnämndeen anser att SR, SVT occh UR får an
nses ha uppffyllt kravet om
o
säkerställlande av pu
ublic service--uppdraget vid
v upphand
dling av prodduktion i 166 §, 20 §
respektivve 17 § i ansslagsvillkorenn.
Reglering
SR, SVT och UR skaa redovisa huur det säkerrställs att all verksamhett uppfyller de krav
som ställls på företaggen i sändninngstillstånd och
o anslagsv
villkor (16 §,, 20 § respekktive
17 § i ansslagsvillkoreen).
Uppfyllelsee - SR
Under ruubriken Kvalilitetskontroll, uutvärdering occh återkopplingg – externa prroducenter (s.79)
redogör SR
S för de fu
unktioner soom ska säkerrställa publicc service-upppdraget i de fall SR
inte är en
nsam produccent. SR upppger bland annat
a
att försök med exeekutiva prod
ducenter
har inlettts under år 2010
2
och attt funktionen
n inköpsansv
varig för exteern produkttion har
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tillkomm
mit under åreet. Granskninngsnämnden
n anser att SR
S får anses ha uppfyllt kravet
om säkerrställande avv public servvice-uppdragget vid upph
handling av pproduktion i 16 § i
anslagsviillkoren.
Uppfyllelsee - SVT
Under ruubriken Bestäällarorganisatiion och uppdraagsprocess (s. 39) redogörr SVT för dee
funktioneer som ska säkerställa
s
ppublic servicee-uppdragett i de fall SV
VT inte är en
nsam
producen
nt. Granskniingsnämndeen anser att bolaget
b
får anses
a
ha upppfyllt kravet om
säkerställlande av pub
blic service-uuppdraget vid
v upphandling av prodduktion i 20 § i
anslagsviillkoren.
Uppfyllelsee - UR
Under ruubriken Säkeerställande av att program av
a produktionssbolag uppfylleler public serviice-kraven
(s. 15) reddogör UR fö
ör de funktiioner som skka säkerställa public servvice-uppdraaget i de
fall UR in
nte är ensam
m producentt. Gransknin
ngsnämnden
n anser att U
UR får anses ha
uppfyllt kravet
k
om sääkerställand e av public service-uppd
draget vid uupphandling av
produktio
on i 17 § i an
nslagsvillkorren.

4.3.3 Pro
ogram av europeiskt
e
ursprung

Granskn
ningsnämndeen anser att SVT och UR
U får anses ha uppfyllt kraven om program
p
av europ
peiskt urspru
ung i 5 kap. 7 § i radio- och tv-lagen
n.
Nämndeen anser att programföre
p
etagens kom
mmande redovisningar bbör innehållaa
uppgifter som visar hur stor anddel av progrrammen som
m har artisterr verksamma i
Sverige respektive
r
verk av upphhovsmän verrksamma i Sverige.
Reglering
För SVT
T och UR gälller radio- occh tv-lagenss bestämmellser om proggram av euro
opeiskt
ursprungg. I 5 kap. 7 § sägs följannde.
Den som
m sänder tv på
p annat sättt än genom tråd ska se till
t att följannde krav upp
pfylls, om
det inte finns
f
särskild
da skäl mot det:
1. Mer än
n hälften av den årliga s ändningstid
den ska upptas av prograam av europ
peiskt
ursprungg.
2. Minst tio procent av den årligga sändningsstiden eller minst
m
tio proocent av
programb
budgeten skka avse progr
gram av euro
opeiskt ursprrung som haar framställtts av
självständdiga producenter. En såå stor andel som möjligtt bör utgörass av program
m som
har färdiggställts undeer de närmasst föregåend
de fem åren.
Tv-sändn
ningar ska, om
o det inte ffinns särskillda skäl mot det, i betyddande omfatttning
innehållaa program påå svenska sppråket, progrram med arttister verksam
amma i Sveriige och
verk av upphovsmän
u
n verksamm
ma i Sverige.
Tidigare bedömning
b
- SVT
I sin bedömning av SVT:s
S
redovvisning för år
å 2009 konsstaterade näm
mnden att kravet
k
på
såväl anddel sändninggstid och määngden som framställts av
a självständdiga europeiiska
producen
nter var upp
pfyllt. Nämnnden påpekad
de dock att det inte gickk att utläsa av
a
redovisniingen hur sttor andel som
m utgjordes av program
m som färdiggställts under de
närmast föregående
f
fem åren. V
Vidare uttalad
de nämnden
n att SVT unnder den kom
mmande
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tillståndsperioden på ett tydligare sätt borde belysa produktionen av program med
europeiskt ursprung i public service-redovisningen.
Uppfyllelse - SVT
Av SVT:s redovisning framgår att kravet på att mer än hälften av den årliga
sändningstiden ska upptas av program av europeiskt ursprung är uppfyllt. Även kravet
avseende mängden program som framställts av självständiga europeiska producenter
får anses vara uppfyllt. Av redovisningen framgår nu även hur stor andel av dessa
program som färdigställts under de närmast föregående fem åren och nämnden anser
att SVT även i denna del får anses uppfylla kraven.
Granskningsnämnden har i sin begäran om kompletterande uppgifter från SVT ställt
frågan hur stor andel av sändningstiden som upptas av program av europeiskt ursprung
som innehåller program på svenska språket, program med artister verksamma i Sverige
och verk av upphovsmän verksamma i Sverige, då detta inte framgår av redovisningen.
SVT har svarat att knappt 60 procent av programmen med europeiskt ursprung upptas
av program på svenska språket samt att uppgifter på hur stor andel av programmen
som har artister verksamma i Sverige respektive verk av upphovsmän verksamma i
Sverige inte kan ges. Nämnden anser dock att kommande redovisningar bör innehålla
uppgifter som visar hur stor andel av programmen som har artister verksamma i
Sverige respektive verk av upphovsmän verksamma i Sverige.
Granskningsnämnden anser vid en sammantagen bedömning att SVT får anses ha
uppfyllt kraven om program av europeiskt ursprung i 5 kap. 7 § i radio- och tv-lagen.
Tidigare bedömning - UR
I granskningsnämndens bedömning av UR:s redovisning för år 2009 konstaterade
nämnden att kravet på såväl andel sändningstid och mängden som framställts av
självständiga europeiska producenter var uppfyllt. Nämnden påpekade dock att det inte
gick att utläsa av redovisningen hur stor andel som utgjordes av program som
färdigställts under de närmast föregående fem åren. Vidare uttalade nämnden att UR
under den kommande tillståndsperioden på ett tydligare sätt borde belysa produktionen
av program med europeiskt ursprung i public service-redovisningen.
Uppfyllelse - UR
Av UR:s redovisning framgår att kravet på att mer än hälften av den årliga
sändningstiden ska upptas av program av europeiskt ursprung är uppfyllt. Även kravet
avseende mängden program som framställts av självständiga europeiska producenter är
uppfyllt. Av redovisningen framgår nu även hur stor andel av dessa program som
färdigställts under de närmast föregående fem åren och att UR även i denna del får
anses uppfylla kraven.
Granskningsnämnden har i begäran om kompletterande uppgifter från UR ställt frågan
hur stor andel av sändningstiden som upptas av program av europeiskt ursprung som
innehåller program på svenska språket, program med artister verksamma i Sverige och
verk av upphovsmän verksamma i Sverige, då detta inte framgår av redovisningen. UR
har kompletterat redovisningen med uppgift om att 76 procent utgörs av svensk
produktion, det vill säga program på svenska språket, program med artister verksamma
i Sverige och verk av upphovsmän verksamma i Sverige. Nämnden anser dock att
kommande redovisningar bör innehålla uppgifter som visar hur stor andel av
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programm
men som haar artister veerksamma i Sverige
S
respektive verk av upphovssmän
verksamm
ma i Sverigee.
Granskniingsnämndeen anser sam
mmanfattnin
ngsvis att UR
R får anses hha levt upp till
t
kraven om
m program av europeiskkt ursprungg i 5 kap. 7 § i radio- ochh tv-lagen.

4.4 KULTUR

Granskn
ningsnämndeen anser att SR och SVT
T får anses ha
h uppfyllt ssina respektiive
kulturup
ppdrag för årr 2010 i enligghet med 111 § respektiv
ve 10 § i sänndningstillståånden.
Nämndeen anser att även UR fårr anses ha up
ppfyllt sitt public
p
servicce-uppdrag på
p
kulturom
mrådet i enligghet med 133 § i sändnin
ngstillståndet.
Reglering
SR och SVT
S
ska erbjjuda ett månngsidigt kultturutbud av hög kvalitett. Detta utbu
ud ska
fördjupass, utvecklas och vidgas uunder tillståndsperioden
n. SR och SV
VT ska bevaaka,
spegla occh kritiskt grranska händ elser på kultturlivets olik
ka områden i Sverige occh i andra
länder. Det
D utländska programuttbudet ska spegla
s
olika kulturkretsa
k
ar och inneh
hålla
program från olika delar
d
av världden. Program
m om och frrån de nordiiska grannläänderna
ska sändaas i syfte att stärka den nnordiska kullturgemensk
kapen. SR occh SVT ska,, självt
och i sam
marbete med
d utomståendde producen
nter och utö
övare i det svvenska kultu
urlivet,
svara förr en omfattan
nde produkttion av kultuurprogram i vid meningg och då särsskilt på
det svensska språket. Särskild vikkt ska läggas vid dramaproduktion aav hög kvalittet. En
viktig dell är att speglla de många olika kulturrer och kultu
uryttringar ssom finns i Sverige.
S
SR och SVT
S
ska göra föreställninngar, konserrter och and
dra kulturhänndelser tillgäängliga
for hela publiken
p
gen
nom samarbbeten med kulturinstitut
k
tioner samt ffria
kulturpro
oducenter påå skilda kultturområden i hela Sverigge. SVT ska bidra till
utvecklin
ngen av sven
nsk filmprodduktion (11 § respektive 10 § i sändnningstillstån
nden).
VT anges attt bolagens reespektive kuulturuppdragg ska
I anslagsvvillkoren förr SR och SV
redovisass tydligare (116 § respektiive 20 § i an
nslagsvillkoreen).
UR ska erbjuda
e
ett mångsidigt
m
uutbud som sp
peglar de oliika kulturer som finns i Sverige
och inneh
håller program från olikka delar av världen
v
(13 § i sändningsstillståndet).
Uppfyllelsee- SR
Av SR:s redovisning
r
framgår attt bolaget und
der år 2010 har
h tillsatt enn ny
kulturkorrrespondentt med ansvarr för rapporrtering av ku
ulturhändelseer utanför Sverige.
S
Fyra nya kulturreporrtrar har tillssatts. Vidare har SR startat program
mmet Kosmo med
m
inriktningg på internationell kultuur samt starttat ett nytt riikssänt kultuurprogram, P4
P
Kultur. Vaad avser speeglingen ochh granskninggen av kulturrlivets olika områden i andra
a
länder haar SR i sin ko
ompletteringg av redovissningen anfö
ört bland annnat följandee.
SR inte
ensifierade kulturbevakning en avsevärt under år 2010, såväl i Sverigge som
interna
ationellt. Kulturrbevakningen innefattar allt från recensioner av litteratuur, film, teater, musik
och op
pera till kritiskt förhållningssä
ätt gentemot kulturinstitution
k
ner, politiker, oorganisationerr och
andra aktörer
a
i kulturrlivet. I kulturb
bevakningen belyses
b
trende
er och företeelsser för att väc
cka
tankar och stimulera
a till debatt.
SR instiftade två nya
a kulturpriser u
under året: Ba
arnens romanp
pris för att stärrka och sätta ljuset
l
på barn
nlitteraturen samt det kulturj
rjournalistiska ”Kerstin M Lundberg-prisett” i syfte att bre
edda
kunska
aperna om eurropeiskt kulturrliv.
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Under 2010 har en särskilt utsedd kulturkorrespondent skildrat en rik variation av
kulturyttringar i främst Europa. Kulturkorrespondenten har levererat reportage och program
från Belgien, Österrike, Schweiz, Tyskland, Italien, Serbien, Storbritannien och Finland. Det
har handlat om evenemang och om kulturaktiviteter i övrigt som litteratur, teater, film, konst
och musik. Denna kulturkorrespondent belönades med Stora journalistpriset 2010.
På samma sätt har en särskild korrespondent med tonvikt på ungas perspektiv ägnat
uppmärksamhet åt bland annat populärkultur och ungas villkor i Frankrike, Lettland, USA,
Mexico, Latinamerika och Franska Guyana.
Kritiskt granskande kulturjournalistik, bland annat kring globalt uppmärksammade konstnärer,
bedrevs kontinuerligt i nya magasinsprogrammet Kosmo som tog lyssnarna med till Tel Aviv,
Damaskus, New Orleans, Istanbul, Pécs/Ungern, Reykjavik, Paris, södra Spanien och New
York.
Till de världsomspännande bilderna av kultur hör också ordinarie utrikeskorrespondenters
rapportering och en mängd inslag i Kulturnytt, Nya vågen och Mitt i musiken. Aktualitetsprogrammet Studio ett har sänt kulturreportage med internationell prägel, vilket lett till att
programmets kulturreporter uppmärksammats med nominering till Prix Europa.

SR anför även att bolaget under år 2010 har genomfört temaveckor, reportageserier
och enskilda programinslag för att skildra det mångkulturella Sverige. I dessa satsningar
ingår bland annat rapportering från olika länder och samproduktioner med bland annat
iranska, ryska, finska och norska redaktioner och journalister.
Angående det nordiska samarbetet redovisar SR ett stort antal samarbeten så som:
•
•
•
•
•
•
•

SR Sameradion har ett omfattande samarbete med den norska och finska
Sameradion.
Meänkieliredaktionen i Norrbotten har ett regelbundet samarbete med finska Yle.
SR:s nordenkorrespondent har ett kontinuerligt utbyte med kollegor i de nordiska
public service-bolagen.
P4 Jämtland har under året haft flera samarbeten med norska NRK.
P4 Värmland har utbytt erfarenheter med NRK Östfold i Fredrikstad kring webbpublicering av nyheter.
När Öresundsbron fyllde tio år samsände P4 Malmöhus med Köpenhamns Radio
(Danmarks Radio).
SR:s musikredaktion har ett kontinuerligt projekt inom den nordisk/baltiska
gruppen av EBU. Under år 2010 fanns också ett samarbete kring jazz samt
sommarfestivaler.

Av SR:s redovisning framgår att bolaget uppfyller kraven i sändningstillståndet vad
gäller samarbeten och produktion av kulturprogram samt speglingen av olika
kulturyttringar. SR har även tillgängliggjort ett stort antal konserter och kulturhändelser
genom olika samarbeten. SR uppger också att bolaget är ett av landets största
arbetsgivare för kulturarbetare samt att Radioteaterns produktioner bygger nästan
uteslutande på utomståendes medverkan.
Granskningsnämnden anser sammanfattningsvis att SR får anses ha uppfyllt sitt
kulturuppdrag för år 2010.
Uppfyllelse - SVT
SVT redovisar att uppgiften att bevaka, spegla och kritiskt granska händelser på
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kulturlivets olika områden ryms i det utbud som klassificeras som kulturfakta. Det
bestod år 2010 av dagliga nyheter, veckomagasin med särskilda bevakningsuppdrag,
debatter och dokumentärer. Bevakning och journalistisk granskning av kulturlivet i
Sverige och i världen kompletterades med inslag som förmedlade kulturupplevelser.
Programexempel som ges är Kulturnyheterna, Kobra och Sverige! Av redovisningen
framgår att SVT under år 2010 sände drygt 9 000 timmar fördelat på 59 program från
andra länder.
Vidare ger SVT i sin redovisning flera exempel på nordiska produktionssamarbeten
och samproduktioner. Bolaget ger även exempel på program som sänts i SVT, som är
resultat av sådana samarbeten och som producerats inom ramen för Nordvisionsamarbetet. Det saknas emellertid en samlad redovisning av SVT:s utbud om och från
de nordiska länderna. Enligt nämndens mening vore det värdefullt och mer
lättöverskådligt med resultat av det nordiska samarbetet samlat.
Av SVT:s redovisning framgår att bolaget har en omfattande produktion av
kulturprogram. Det beskrivs hur de olika samarbetena på området sett ut och vilka
aktörer som medverkat. SVT har vidare tillgängliggjort ett stort antal konserter och
kulturhändelser genom olika samarbeten. I redovisningen beskrivs även de samarbeten
som finns med olika svenska filmproduktioner. Under år 2010 har SVT bland annat
samarbetat med Svenska Filminstitutet, Film i Skåne, Film i Väst, Filmregion
Stockholm Mälardalen och Filmpool Nord.
Granskningsnämnden anser sammanfattningsvis att SVT får anses ha uppfyllt sitt
kulturuppdrag för år 2010.
Uppfyllelse -UR
UR har i sin redovisning på ett tydligt sätt visat att bolaget tillhandahåller ett mångsidigt
utbud som speglar de olika kulturer som finns i Sverige och att UR:s utbud innehåller
program från olika delar av världen.
Granskningsnämnden anser att UR får anses ha uppfyllt sitt public service-uppdrag på
kulturområdet.

4.4 BARN OCH UNGA

Sammantagen reglering
SR, SVT och UR och ska erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och
med barn och unga. Programmen ska på barns och ungdomars egna villkor förmedla
nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av
Sverige och världen. Programföretagen ska ha en omfattande nyproduktion och egen
produktion av program i olika genrer för barn och unga. Bolagen ska särskilt utveckla
programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. SR, SVT och UR ska ta
särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn och ungdomar som tillhör språkliga
eller etniska minoritetsgrupper. SVT och UR ska även ta särskild hänsyn till de
språkliga behoven hos barn och ungdomar som har teckenspråk som första språk
(14 §, 11 § respektive 11 § i sändningstillstånden).
För samtliga programföretag gäller att tillgängligheten till program för barn och unga
med funktionsnedsättning ska prioriteras särskilt (15 §, 13 § respektive 12 § i
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sändninggstillstånden)).
För SVT
T gäller även att inriktninngen på proggramverksam
mheten för ddöva ska vara att
sända fräämst nyheterr, informatioon och kultuurprogram på
p teckensprråk. Barn och
ungdomaar ska särskilt prioriterass (13 § i sänd
dningstillstååndet).
SR, SVT och UR fårr enligt sändnningstillstån
nd och anslaggsvillkor förrdela ansvarret för
olika slaggs insatser i fråga
f
om prrogram om och
o för personer med
funktionssnedsättninggar. Överensskommelsen
n ska lämnass till gransknningsnämnd
den och
Kulturdeepartementet (9 §, 11 § rrespektive 11 § i sändnin
ngstillståndeen). Enligt
överenskkommelsen har
h SVT ett särskilt ansvvar för prod
duktion av tvv-program för
f döva
och UR producerar
p
och
o sänder uutbildningsp
program för funktionsneedsatta.
Enligt sändningstillsttånden ska SSR, SVT och
h UR ta särsskild hänsynn till de språkkliga
behoven hos barn occh ungdomaar som tillhö
ör språkliga eller
e etniskaa minoritetsggrupper
(14 §, 11 § respektivee 11 § i sänddningstillstån
nden).
I fråga om
m verksamh
het för språkkliga och etn
niska minoritteter får SR,, SVT och UR
U
sinsemelllan fördela ansvaret
a
för olika slags insatser.
i
Av bolaggens överensskommelse fför år 2010 framkommeer bland annnat att SR occh SVT
genomfö
ör ett redaktiionellt samarrbete mellan
n företagenss samisksprååkiga redaktiioner.
Vidare haar bolagen enats
e
om attt det är SR so
om huvudsaakligen sändder och prod
ducerar
program på romani chib
c och att de stora invvandrarspråk
ken enligt övverenskomm
melsen
görs av SR
S och UR.

4.4.1 Ny
yheter, fakta samt kultturella och
h konstnärliga upplevvelser för barn
b
och
unga

Granskn
ningsnämndeen anser att SR får ansees ha levt upp till kravet om utbud av
a
nyheter, fakta samt kulturella
k
occh konstnärlliga upplevellser för äldre
re barn och unga
u
i
14 § i sän
ndningstillsttåndet. Näm
mnden dock anser att det är tveksam
mt om SR fårr anses
ha uppfyyllt kravet om
m utbud av nyheter och
h fakta för barn i 14 § i ssändningstillståndet.
Enligt näämnden får SVT anses hha uppfyllt kravet
k
om utbud
u
av nyhheter, fakta samt
s
kulturella och konstnärliga uppllevelser för barn
b i 11 § i sändningstiillståndet. Nämnden
N
anser do
ock att SVT inte kan ansses ha uppfyyllt kravet om
m utbud av nnyheter sam
mt
kulturella och konstnärliga uppllevelser för äldre
ä
barn och unga i 111 § i
sändninggstillståndet..
Nämndeen anser att UR
U inte kann anses ha up
ppfyllt till krravet om utbbud av nyheeter för
barn och
h unga i 11 § i sändningsstillståndet.
Reglering
SR, SVT och UR och
h ska erbjudda ett varieraat utbud av program
p
av hög kvalitett för och
med barn
n och unga. Programmeen ska på baarns och unggdomars egnna villkor förrmedla
nyheter och
o fakta sam
mt kulturellaa och konstn
närliga upplevelser från olika delar av
Sverige och
o världen (14 §, 11 § rrespektive 111 § i sändnin
ngstillståndeen).
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Uppfyllelse - SR
Granskningsnämnden konstaterar att SR har bedrivit sändningar för barn under 12 år
inom områdena nyheter, fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser. Enligt
nämnden är det dock tveksamt om nio sändningstimmar med nyheter för barn och en
sändningstimme inom området samhälle, medför att SR får anses ha uppfyllt kravet om
utbud av nyheter och fakta för barn i 14 § i sändningstillståndet.
Av redovisningen framgår att SR har haft sändningar för äldre barn och unga inom de
aktuella områdena. Denna målgrupp avser enligt redovisningen barn och unga i åldern
12 till 19 år. Av redovisningen framgår att 263 timmar nyheter, 469 timmar samhälle
och 27 435 timmar kultur/musik har sänts. Granskningsnämnden anser att
programföretaget får anses ha uppfyllt kravet om nyheter, fakta samt kulturella och
konstnärliga upplevelser för äldre barn och unga i 14 § i sändningstillståndet.
Uppfyllelse - SVT
Granskningsnämnden konstaterar att SVT har bedrivit sändningar för barn inom de
aktuella områdena. Bolaget redovisar 51 timmar kultur/musik, 308 timmar fakta och 20
timmar nyheter. SVT får anses ha levt upp till kravet om nyheter, fakta samt kulturella
och konstnärliga upplevelser för barn i 11 § i sändningstillståndet.
Av SVT:s redovisning framgår att programutbudet för äldre barn och unga domineras
av fiktion och underhållning. Vidare innefattar utbudet 54 sändningstimmar inom
området fakta. Sändningar för äldre barn och unga inom områdena nyheter och kultur
saknas. Nämnden anser att SVT inte kan anses ha levt upp till kravet om nyheter samt
kulturella och konstnärliga upplevelser för äldre barn och unga i 11 § i
sändningstillståndet.
Uppfyllelse - UR
Av UR:s redovisning framgår att bolagets utbud för barn samt för äldre barn och unga
är mycket varierat. Granskningsnämnden anser att det går att utläsa av redovisningen
att utbudet omfattar produktion inom områdena kultur och fakta. Det framgår dock
inte i vilken omfattning UR har sänt nyheter för barn och unga. Nämnden anser mot
den bakgrunden att UR inte kan anses ha levt upp till kravet om nyheter för barn och
unga i 11 § i sändningstillståndet.
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4.4.2 Eg
gen nyproduktion för barn och unga
u

Det är en
nligt nämnd
dens meningg tveksamt om
o SR, SVT och UR fårr anses ha up
ppfyllt
kravet om
m omfattande egen nypproduktion för
f barn och
h unga i 14 §§, 11 § respeektive
11 § i sän
ndningstillsttånden.
Enligt näämnden börr SR:s komm
mande redovvisning kompletteras meed uppgift om
o hur
omfattan
nde nyprodu
uktionen förr barn och unga
u
är och hur
h stor del av den som
m är
egenprodducerad.
Nämndeen anser att det av SVT::s kommand
de redovisnin
ng bör fram
mgå hur stor del av
den egnaa nyprodukttionen som aavser barn respektive
r
un
nga och om materialet har
h
skapats inom
i
ramen
n för redan bbefintliga pro
ogram eller inte.
Enligt näämnden börr UR:s komm
mande redovvisning kom
mpletteras m
med uppgift om
o hur
omfattan
nde den egn
na nyprodukttionen för barn
b respektiive unga är.
Reglering
Programföretagen skka ha en om
mfattande nyp
produktion och egen prroduktion avv
program i olika genrer för barn ooch unga (14 §, 11 § resspektive 11 § i
sändninggstillstånden)).
Inför den
n förra tillstååndsperiodeen framhöll regeringen
r
behovet
b
av nnyskapande barnoch ungddomsprogram
m, vilket enlligt regeringgen bland an
nnat innebarr ”att
programfföretagen skka ha en om fattande egeen nyproduk
ktion” (propp. 2005/06:112, s.
59). Gran
nskningsnäm
mnden anserr mot den baakgrunden att
a bestämm
melsens lydelse
”omfattaande nyproduktion och egen produkktion” syftarr på just egeen nyprodukktion.
Uppfyllelsee - SR
I sin redo
ovisning gerr SR exempeel på nyprod
duktion. Av beskrivninggarna framgåår att
bolaget under
u
år 2010 har haft nnyproduktion
n inom olikaa genrer för både barn och
o unga
och att den
d i huvudsak förekom
mmit inom raamen för beffintliga proggram. Enligt
gransknin
ngsnämnden
n kan det disskuteras om
m villkoret kaan anses upppfyllt då
nyprodukktionen i hu
uvudsak skappats inom raamen för exiisterande proogram. Näm
mnden
konstaterrar vidare att det inte fraamgår exaktt hur omfattande nyprodduktionen fö
ör barn
och ungaa är, eller hur stor del avv den som ärr egenprodu
ucerad. Det ffår till följd att
nämnden
n, trots att SR
R redovisar en omfattan
nde totalpro
oduktion förr barn och unga,
u
har
svårt att bedöma
b
om
m bolaget harr levt upp tilll kravet på egen
e
nyprodduktion för barn och
unga. En
nligt nämndeen bör SR:s kommande redovisningg kompletterras med upp
pgift om
hur omfaattande nyprroduktionenn för barn occh unga är och
o hur stor del av den som
s
är
egenprodducerad. Det är enligt näämndens meening tveksaamt om SR ffår anses haa uppfyllt
kravet om
m omfattand
de egen nyprroduktion i 14 § i sändn
ningstillstånddet.
Uppfyllelsee - SVT
Av SVT:s redovisnin
ng framgår aatt bolaget har
h en egen nyproduktio
n
on i olika gen
nrer för
barn och
h unga och att den har m
minskat sedaan år 2009.
SVT har i sin komplettering av rredovisningeen kommenterat minsknningen av
egenprodduktion för barn
b och unnga. Enligt SVT
S
är den främsta
f
anleedningen till att
egenprodduktionen haar minskat aatt bolaget har
h svårighetter att följa uupp de delarr av
Bolibompaa som sänds mellan de pprogramsattaa programm
men sedan årr 2008. SVT
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uppskattaar därför attt det producceras ytterliggare 150 timm
mar egenprooducerade
barnproggram om åreet. Nämndenn uppfattar den
d kompletterande info
formationen på så
sätt att 1550 timmar egenprodukt
e
tion ska lägggas till den uppgift
u
som återfinns i
redovisniingen.
Granskniingsnämndeen konstaterrar att det inte framgår hur
h stor del aav den egnaa
nyprodukktionen som
m avser barnn respektive unga
u
eller om
m materialett har skapatts inom
ramen fö
ör redan befiintliga progrram eller intte. Enligt näm
mnden bör därför nästaa
redovisniing innehållaa informatioon om detta. Det är enligt nämndenns mening tvveksamt
om SVT får anses haa uppfyllt krravet om om
mfattande egen nyprodukktion i 11 § i
sändninggstillståndet.
Uppfyllelsee - UR
Av UR:s redovisningg framgår attt bolaget un
nder år 2010 har haft en omfattandee
produktio
on för barn och unga innom olika geenrer, som tiill viss del va
varit ny och till
t viss
del egenp
producerad. Det går docck inte att utläsa exakt hur
h omfattannde den egn
na
nyprodukktionen för barn respekktive unga ärr. Det får tilll följd att näämnden, trotts att UR
redovisarr en omfattaande totalprooduktion för barn och unga,
u
har svå
vårt att bedöm
ma om
bolaget har
h levt upp till kravet p å egen nyproduktion fö
ör barn och uunga. Enligtt
nämnden
n bör UR:s kommande
k
rredovisning kompletteraas med uppggift om hur
omfattan
nde den egnaa nyprodukttionen för baarn respektiv
ve unga är. D
Det är enliggt
nämnden
ns mening tvveksamt om
m UR får anses ha uppfylllt kravet om
m omfattand
de egen
nyprodukktion i 11 § i sändningsttillståndet.

4.4.3 Utv
veckling av
v programv
verksamhe
eten för äldre barn occh ungdomar

Granskn
ningsnämndeen anser att SR får ansees ha uppfylllt kravet om
m utveckling av
program
mverksamhetten för äldree barn och ungdomar
u
i 14
1 § i sändniingstillstånd
det.
n SVT och U
UR inte ansees ha uppfylllt kravet om
m utveckling av
Enligt näämnden kan
program
mverksamhetten för äldree barn och ungdomar
u
i 11
1 § i respekktive
sändninggstillstånd. Nämnden
N
annser att SVT
T och UR i kommande
k
rredovisningaar bör
ge utförlligare beskrivningar av hhur de särskkilt har utveccklat sina resspektive
program
mverksamhetter för de älddre barnen och
o ungdom
marna.
Reglering
Bolagen ska särskilt utveckla
u
proogramverksaamheten förr de äldre baarnen och
ungdomaarna (14 §, 11 § respektiive 11 § i sän
ndningstillsttånden).
Uppfyllelsee - SR
Av SR:s redovisning
r
framgår attt programutb
budet omfatttar ett stortt antal sändaa timmar
inom allaa ämnesområden som reedovisningen
n tar upp fö
ör äldre barnn och ungdomar.
Denna målgrupp
m
avsser enligt reddovisningen
n barn och unga i åldernn 12 till 19 årr.
Redovisn
ningen inneh
håller även m
många exem
mpel på program riktade till målgrup
ppen.
Vad avseer frågan om
m hur SR sär skilt har utvvecklat progrramverksam
mheten för de äldre
barnen och
o ungdomarna nämns i redovisnin
ngen bland annat
a
följandde arbete un
nder år
2010.


För äldre barrn har SR unnder år 20100 produceratt specialskrivvna serier so
F
om Doj
D hotell och
Dojs
h Slutna rodnna. Vi i femm
man förnyadees med en koompletterande
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webbplats. Unga radioteatern producerade gestaltande föreställningar.
För unga gjordes särskilda insatser i P3: program i samband med valet. Vidare
redovisas att P3 Dokumentär gjort en specialsatsning med en
utrikeskorrespondent som belyst olika delar av världen ur ungas perspektiv.

Granskningsnämnden anser att SR får anses ha uppfyllt kravet om utveckling av
programverksamheten för äldre barn och ungdomar i 14 § i sändningstillståndet.
Uppfyllelse - SVT
Det kan konstateras att utbudet för ungdomar har minskat betydligt sedan år 2009. Av
SVT:s redovisning framgår vidare att programutbudet är knapphändigt vad avser kultur
och nyheter för ungdomar. I SVT:s redovisning nämns en del program där det framgår
att målgruppen är äldre barn och/eller ungdomar. Även några webbserier som riktar
sig till ungdomar omnämns.
SVT har i sin komplettering av redovisningen svarat på frågan hur bolaget avser att
särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna under
tillståndsperioden och hur programverksamheten under år 2010 har bidragit till det
arbetet. SVT uppger att bolaget har svårigheter med att klassificera program som
särskilda ungdomsprogram då det enligt SVT är tydligt att det är svårt att nå unga med
program som bär stämpeln ungdomsprogram. SVT uppger att det därför görs en hel
del förändringar i det ordinarie utbudet som bättre ska passa en yngre målgrupp och att
resurserna kommer att koncentreras till de platser där ungdomar lägger en stor del av
sin tid, nämligen webben. Om arbetet under året hänvisar SVT till webbprogram för
ungdomar samt till en humorsajt. SVT anger som förklaring till det minskade utbudet
för ungdomar att program har lagts ned sedan det konstaterats att de inte nått den
tänkta målgruppen.
Granskningsnämnden har tidigare ifrågasatt om satsningar på webben i tillräcklig
utsträckning svarar mot kravet om utveckling av programverksamheten för äldre barn
och ungdomar i sändningstillståndet. Enligt nämndens uppfattning avser
”programverksamheten” närmast kärnverksamhet, det vill säga att producera och
sända program. Nämnden anser inte att de beskrivningar som ges i redovisningen visar
att SVT under år 2010 särskilt har utvecklat sin programverksamhet för de äldre
barnen och ungdomarna. Nämnden anser att detta bör utvecklas i nästa redovisning
och att SVT inte kan anses ha uppfyllt kravet om utveckling av programverksamheten
för äldre barn och ungdomar i 11 § i sändningstillståndet.
Uppfyllelse - UR
UR redovisar ett omfattande utbud för grund och gymnasieskolan inom många
ämnesområden. Dock går inte att utläsa hur många sändningstimmar som avser äldre
barn och ungdomar. I redovisningen ges exempel på program och webbplatser riktade
till årskurs 7−9 respektive gymnasieskolan. Nämnden anser dock inte att det framgår
av beskrivningarna att UR under år 2010 särskilt har utvecklat sin programverksamhet
för de äldre barnen och ungdomarna. Nämnden anser att detta bör utvecklas i nästa
redovisning och att UR inte kan anses ha uppfyllt kravet om utveckling av
programverksamheten för äldre barn och ungdomar i 11 § i sändningstillståndet.
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4.4.4 UR
R:s särskild
da ansvar fför barn- oc
ch ungdom
msutbildnin
ng

Granskn
ningsnämndeen anser att UR får ansees ha uppfylllt kravet om
m barn- och
ungdom
msutbildning i 9 § i sändnningstillstånd
det.
UR ska koncentrera
k
sin program
mverksamhett till utbildniingsområdett och därutö
över
tillhandah
hålla ett utbud av fortbiildningsproggram. Prograamverksamhheten ska bland
annat beddrivas inom utbildningssområdena barnb
och un
ngdomsutbilldning och inriktas
på att förrstärka, bred
dda och kom
mplettera de insatser som
m görs av anndra på dessa
områden
n (9 § i sändn
ningstillstånddet).
Granskniingsnämndeen konstaterrar att UR reedovisar ett omfattande
o
utbud för grundg
och gymn
nasieskolan inom mångga ämnesomrråden. Näm
mnden anser mot den
bakgrundden att UR får
f anses ha uppfyllt kraavet om barn
n- och ungddomsutbildniing i 9 § i
sändninggstillståndet.

4.4.5 Ba
arn och ung
gdomar so m tillhör sp
pråkliga elller etniska
minorite
etsgrupperr

Vad avseer finska, meeänkieli ochh samiska anser granskniingsnämndeen med viss tvekan
att bolaggen får ansess ha uppfylltt kravet om särskild hän
nsyn till behooven hos baarn och
ungdom
mar som tillhö
ör språkliga och etniskaa minoritetsggrupper i 144 §, 11 § resp
pektive
11 § i sän
ndningstillsttånden.
Vad avseer utbudet för
fö barn tillhhörande språåkgruppen ro
omani chib anser nämn
nden att
SR, SVT
T och UR intte kan ansess ha uppfylltt kravet om särskild hännsyn till beho
oven
hos barn
n och ungdo
omar som tilllhör språkligga och etniska minoritettsgrupper i 14 §, 11
§ respektive 11 § i säändningstillsstånden.
de redovisnin
ngar bör fraamgå hur
Nämndeen anser att det av SVT::s kommand
sändninggstimmarna för respektiive minoriteetsspråk förd
delar sig på oolika
ämnesom
mråden.
Nämndeen anser även att det bö r framgå av UR:s komm
mande redovvisningar hu
ur
sändninggstimmarna för respektiive minoriteetsspråk är fö
ördelade på olika
ämnesom
mråden.
Reglering
Enligt sändningstillsttånden ska SSR, SVT och
h UR ta särsskild hänsynn till de språkkliga
behoven hos barn occh ungdomaar som tillhö
ör språkliga eller
e etniskaa minoritetsggrupper
(14 §, 11 § respektivee 11 § i sänddningstillstån
nden).
I fråga om
m verksamh
het för språkkliga och etn
niska minoritteter får SR,, SVT och UR
U
sinsemelllan fördela ansvaret
a
för olika slags insatser.
i
Av bolaggens överensskommelse fför år 2010 framkommeer bland annnat att SR occh SVT
genomfö
ör ett redaktiionellt samarrbete mellan
n företagenss samisksprååkiga redaktiioner.
Vidare haar bolagen enats
e
om attt det är SR so
om huvudsaakligen sändder och prod
ducerar
program på romani chib
c och att de stora invvandrarspråk
ken enligt övverenskomm
melsen
görs av SR
S och UR.
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Uppfyllelse
Programföretagens public service-redovisningar visar att följande antal timmar för barn
och unga (förstasändningar och repriser sammantaget) har sänts under år 2010.

Finska
Meänkieli
Samiska
Romani chib
Totalt

SR

SVT

UR

1057

36

10,5

17

5

1,7

1752

25

5,9

0

0

2,2

2826

66

20,3

Av SR:s redovisning framgår att bolaget har haft sändningar för barn och unga på
samiska och finska inom samtliga programområden som redovisningen tar upp. Hur
stor del av den redovisade tiden som avser barn respektive unga framgår dock inte.
Vad avser meänkieli redovisas inga nyheter. Vidare redovisar SR inga sändningstimmar
på romani chib men uppger att barnprogram på romani chib ligger för nedladdning på
webben. SR uppger att även sagor på jiddisch finns att ladda ner på bolagets webbplats.
SVT:s barn och ungdomsutbud för minoriteter under år 2010 har enligt redovisningen
endast omfattat två timmar fakta, inga nyheter och inga sändningar inom området
kultur. Utbudet för minoriteter består i princip enbart av underhållning. Av
redovisningen framgår inte hur sändningstimmarna för respektive minoritetsspråk
fördelar sig på olika ämnesområden. Nämnden anser att detta bör framgå av
kommande redovisningar.
Av UR:s redovisning framgår att bolaget har bedrivit sändningar för barn och unga på
de nationella minoritetsspråk som enligt sändningstillståndet ska inta en särställning i
programverksamheten. Av redovisningen framgår inte hur sändningstimmarna för
respektive minoritetsspråk är fördelade på olika ämnesområden. Nämnden anser att
detta bör framgå av kommande redovisningar.
Mot bakgrund av det låga antal sändningstimmar som redovisas avseende romani chib
har granskningsnämnden i begäran om kompletteringar från programföretagen ställt
frågan om bolagen tillsammans eller var för sig planerar satsningar på
minoritetsspråket.
SR, SVT och UR hänvisar i sina svar till det som står i bolagens gemensamma
överenskommelse, att utbudsansvariga för språkliga minoriteter från de tre
programbolagen träffas ett par gånger per år för att planera samarbeten och fördela
ansvar för olika insatser samt följa upp och utvärdera. Det uppges vidare att strategiska
diskussioner med sikte på framtiden förs bolagen emellan.
Enligt SR kommer bolagets satsning på sagor på romani chib på webben att fortsätta.
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UR uppgger att bolagget har ett fleerårigt persp
pektiv i planeeringen av innsatser på ro
omani
chib och att UR av resursskäl sattsar på olikaa minoritetssspråk olika åår.
Vad avseer finska, meeänkieli och samiska ansser gransknin
ngsnämndenn, vid en bedömning
av prograamföretagen
ns samlade pprogramverkksamheter, att
a bolagen ggenom i synn
nerhet
SR:s förssorg med visss tvekan fårr anses ha up
ppfyllt kraveen i sina resppektive
sändninggstillstånd.
Nämnden
n kan dock inte finna attt det som bolagen
b
redo
ovisat rörandde utbudet för
f barn
tillhörandde språkgrup
ppen romanni chib är tilllräckligt för att bolagen kan anses ha
h tagit
särskild hänsyn
h
till de språkliga bbehoven hos barn och unga
u
tillhöraande denna språkliga
s
minoritett. Gransknin
ngsnämndenn anser därfö
ör att bolageen inte kan aanses ha upp
pfyllt
kraven i sina
s respekttive sändninggstillstånd avvseende rom
mani chib.

4.4.6 Ba
arn och ung
gdomar so m har teck
kenspråk so
om första sspråk

Nämndeen anser att SVT får ansses ha uppfyyllt kravet om
m särskild häänsyn till dee
språkligaa behoven hos
h barn ochh ungdomar som har tecckenspråk soom första sp
pråk i
11 § i sän
ndningstillsttåndet och kkravet om prrioritering av
v barn och uungdomar när
n det
gäller inrriktningen på
p programvverksamheten
n för döva i 13 § i sändnningstillstån
ndet.
UR får också
o
anses ha
h uppfyllt kkravet om att ta särskild
d hänsyn till de språkligaa
behoven
n hos barn och
o ungdom ar som har teckenspråk
t
som första språk i 11 § i
sändninggstillståndet..
Reglering
SVT och
h UR ska ta särskild
s
hänssyn till de sp
pråkliga behoven hos baarn och ungdomar
som har teckenspråkk som förstaa språk (11 § i sändningsstillstånden).. För SVT gäller
g
i
n på program
mverksamheeten för dövaa ska vara attt sända främ
mst
även att inriktningen
nyheter, information
i
n och kulturpprogram på teckenspråk
k och att barrn och ungd
domar
särskilt skka prioriteraas (13 § i sänndningstillstååndet).
Uppfyllelsee - SVT
SVT upp
pger att bolaget under seenare år har renodlat det teckensprååkiga utbudeet med
särskild prioritet
p
på barnprogram
b
m. De exemp
pel på progrram som gess för yngre barn
b är
Elias Äveentyr, Sagoträddet (avslutaddes under vååren 2010) och Hej Komppis (nyprodu
uktion)
och för de
d något äldrre barnen prrogrammet Pi.
P SVT angger vidare attt programm
met Byss
riktar sig mot äldre tonåringar, 115 – 19 år gaamla. Gransk
kningsnämnnden noterarr att SVT
har ändraat målgruppen för progrrammet Bysss, från tidigaare 18 – 24 åår, och att deet
numera enligt
e
SVT riktas
r
mot unngdomar.
Nämnden
n anser sam
mmantaget attt SVT får an
nses ha uppfyllt kravet oom att ta särrskild
hänsyn tiill de språkliiga behoven hos barn occh ungdomaar som har tteckenspråk som
första sprråk i 11 § i sändningstill
s
lståndet. SV
VT får dessuttom anses hha uppfyllt krravet om
att prioritera barn occh ungdomaar när det gälller inriktnin
ngen på proggramverksam
mheten
för döva i 13 § i sänd
dningstillstånndet.
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Uppfyllelsee - UR
UR uppgger att bolagget har utveccklat utbudett på teckenspråk. De exxempel på prrogram
som ges är Krokodill, som riktar ssig till barn i årskursernaa 0 – 3, sam
mt versionerin
ngar till
teckenspråk av utvalda program ur Runt i naaturen-serien som också rriktar sig tilll barn i
dessa årskurser. Dessutom har U
UR sänt serieen Teckensprråk är inte hella världen, meen… som
riktar sig till årskurseerna 7−9 sam
mt till gymnasieskolan. UR
U uppger vvidare att bo
olaget
under år 2010 har fo
ortsatt att tecckentolka olika produktiioner för baarn och ungaa, där
befintligtt programmaaterial komppletterats meed teckentollkning. UR aanger också att
Teckensp
pråkswebben
n är en av dde mest välbeesökta webb
bplatserna föör vuxna och
h
ungdomaar på ur.se.
Nämnden
n anser sam
mmantaget attt UR får anses ha uppfyyllt kravet om
m att ta särsskild
hänsyn tiill de språkliiga behoven hos barn occh ungdomaar som har tteckenspråk som
första sprråk i 11 § i sändningstill
s
lståndet.

4.4.7 Tillgänglighe
eten till pro
ogram för barn
b
och un
nga med fu
unktionsnedsättn
ning

Granskn
ningsnämndeen anser att SR, SVT occh UR inte kan
k anses haa uppfyllt kravet om
att särskiilt prioriteraa tillgänglighheten till pro
ogram för baarn och ungaa med
funktion
nsnedsättnin
ng i 15 §, 13 § respektivee 12 § i sändningstillstånnden.
Reglering
För SR, SVT
S
och UR
R gäller att titillgänglighetten till progrram för barnn och unga med
m
funktionssnedsättningg ska prioritteras särskilt (15 §, 13 § respektive 112 § i
sändninggstillstånden)).
I överensskommelsen
n mellan SR,, SVT och UR
U rörande insatser
i
för personer med
funktionssnedsättninggar nämns innte barn und
der rubriken
n tillgänglighhet. Däremo
ot nämns
att radio bidrar till tilllgänglighet exempelvis tack vare sin
n stora sänddningsvolym
m och
lokala näärvaro samt att
a radio är llättare för syynskadade att tillgodogööra sig jämfö
ört med
tv-mediet. På motsvaarande sätt kkan döva elller hörselned
dsatta lättaree tillgodogörra sig tvprogram,, i synnerhett om program
ammen försees med tillägggstjänster, titill exempel
programttextning och
h teckentolkkning Tillgän
ngligheten tilll programuutbudet ökas också
genom fö
öretagens arrbeten med hhörbarhetsreegler. Webb
ben och andrra plattform
mar spelar
en särskillt viktig roll när det gälleer att stödjaa tillgången till
t det publiccerade utbudet.
Möjligheterna att tillggodogöra sigg ett program ökar geno
om att tillgän
ängliggöra deet genom
streamingg i efterhand
d eller genom
m möjlighett till nedladd
dning. Utveccklingen av
textningsstjänster på programföre
p
etagens hem
msidor ökar också
o
tillgänngligheten tilll
utbudet.
Uppfyllelsee - SR
SR angerr att barnutb
budets webbbplats fått nyy utformningg och delats upp i två
målgrupp
per, 3-8 år och 9-12 år. U
Under arbettet har redak
ktionen för R
Radioapans
webbplatts konsulteraat experter fför att öka tiillgänglighetten för barn med olika typer
t
av
funktionssnedsättningg. Barnradionn och Barnw
webben har också i samaarbete tagit fram
komplettterande illustrationer tilll några av Baarnradions saggouppläsninngar för att
underlättta lyssningen
n för barn soom av olika skäl har svåårt att skapa egna mentaala bilder.
Granskniingsnämndeen noterar attt SR arbetarr aktivt med
d att tillgänglliggöra proggram för
barn genom sin webbverksamheet. Nämnden
n har dock tidigare
t
ifråggasatt om satsningar
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på webben i tillräcklig utsträckning svarar mot kravet i sändningstillståndet. Enligt
nämndens uppfattning avser nämligen ”programverksamheten” närmast
kärnverksamhet, det vill säga att producera och sända program. Tillgängliggörandet bör
därför även ske i radio.
Nämnden, som vidare konstaterar att det inte nämns något i redovisningen om hur SR
har arbetat för att särskilt prioritera tillgängligheten till program för funktionsnedsatta
ungdomar, anser att SR inte kan anses ha uppfyllt villkoret att särskilt prioritera
tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning i 15 § i
sändningstillståndet.
Uppfyllelse - SVT
SVT:s redovisning ger ett antal exempel på program producerade på teckenspråk
riktade till barn och ungdomar. I övrigt ges det ingen bild av hur SVT arbetat med att
särskilt prioritera tillgängligheten till utbudet för barn och unga med
funktionsnedsättning. Granskningsnämnden anser att SVT inte kan anses ha uppfyllt
kravet om att särskilt prioritera tillgängligheten till program för barn och unga med
funktionsnedsättning i 13 § i sändningstillståndet.
Uppfyllelse - UR
UR har enbart uppgett att programföretaget börjat texta program för målgrupper
under tio år, utvecklat utbudet på teckenspråk samt under år 2010 har fortsatt att
teckentolka olika produktioner för barn och unga. I övrigt nämns inget om hur UR
arbetat med att tillgängliggöra utbudet för barn och unga med funktionsnedsättning.
Granskningsnämnden anser att UR inte kan anses ha uppfyllt kravet om att särskilt
prioritera tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning i
12 § i sändningstillståndet.

4.5 TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Reglering
För SR, SVT och UR gäller att behoven hos personer med funktionsnedsättning ska
beaktas. Ambitionsnivån när det gäller möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att tillgodogöra sig utbudet ska höjas och tillgängligheten
förbättras i syfte att arbeta mot det långsiktiga målet att hela utbudet görs tillgängligt
för alla medborgare. Tillgängligheten till program för barn och unga ska prioriteras
särskilt. Program ska också produceras för speciella målgrupper och programföretagen
ska ha en dialog med de berörda grupperna. Programföretagen ska också fortsatt
prioritera god hörbarhet, bland annat genom att vid utformningen av sändningarna
beakta att bakgrundsljud kraftigt kan försämra möjligheten för personer med
hörselnedsättning att ta del av utbudet (15 §, 13 § respektive 12 § i
sändningstillstånden).
För SVT och UR gäller att fler teckentolkade program och försök med syntolkning är
en rimlig utveckling mot målet att hela utbudet görs tillgängligt för alla medborgare
(13 § respektive 12 § i sändningstillstånden).
SVT:s programverksamhet för döva ska ha minst samma omfattning som under den
föregående tillståndsperioden. Samtidigt ska ambitionsnivån för sändningarna på
teckenspråk höjas. Inriktningen på programverksamheten för döva ska vara att sända

32/39

främst nyyheter, inforrmation ochh kulturprogrram på teckenspråk. Bar
arn och ungd
domar
ska särskkilt prioriteraas. Målet förr tillståndspeerioden ska vara
v att alla program påå svenska
i SVT1, SVT2
S
och SV
VT:s övrigaa programtjäänster ska texxtas. Textninngen ska hålla en
hög kvaliitet (13 § i säändningstillsståndet).
SR, SVT och UR fårr enligt sändnningstillstån
nd och anslaggsvillkor förrdela ansvarret för
olika slaggs insatser i fråga
f
om prrogram om och
o för personer med
funktionssnedsättninggar. Överensskommelsen
n ska lämnass till gransknningsnämnd
den och
Kulturdeepartementet (9 §, 11 § rrespektive 11 § i anslagssvillkoren).
Enligt övverenskomm
melsen angess att SVT haar ett särskiltt ansvar för produktion av tvprogram för döva samt att UR pproducerar och
o sänder utbildningsp
u
program för
funktionssnedsatta.
En leveraantör av medietjänster ssom tillhand
dahåller tv- sändning,
s
beeställ-tv ellerr sökbar
text-tv påå något annaat sätt än geenom tråd skka utforma tjänsten
t
på eett sådant sätt att den
blir tillgänglig för perrsoner med funktionsneedsättning genom
g
textni
ning, tolkningg,
uppläst teext eller likn
nande teknikk. Det ska gö
öras i den om
mfattning soom beslutas av
regeringeen, om verkssamheten finnansieras med radio- occh tv-avgift eenligt lagen
(1989:41)) om finansiiering av raddio och TV i allmänheteens tjänst (5 kap. 12 § raadio- och
tv-lagen).
I motiven
n till 5 kap. 12 § radio- ooch tv-lagen
n anges att det
d kan finnaas skäl att gö
öra
skillnad mellan
m
radio
o och tv i allm
mänhetens tjänst
t
och ko
ommersiellaa programföretag
(prop. 20009/10:115, sid. 134). I det ligger en
nligt granskn
ningsnämnddens meningg att
kraven när det gäller tillgängligheet för personer med fun
nktionsnedsäättning geneerellt sätt
bör var högre
h
för SV
VT och UR ään för de ko
ommersiella programförretagen.

4.5.1 Hö
örbarhet – tv
t och radio
o

Granskn
ningsnämndeen anser att SR, SVT occh UR får an
nses ha uppffyllt kravet om
o att
prioritera god hörbaarhet i 15 §, 13 § respekttive 12 § i säändningstillsstånden.
Reglering
Programföretagen skka prioriteraa god hörbarrhet, bland annat
a
genom
m att vid
utformniingen av sän
ndningarna bbeakta att baakgrundsljud
d kraftigt kann försämra
möjlighetten för personer med höörselnedsätttning att ta del
d av utbuddet (15 §, 13 §
respektivve 12 § i sänd
dningstillståånden).
Uppfyllelsee-SR
Arbetet med
m de ljudrrelaterade tilllgänglighetssfrågorna sk
ker utifrån bååde estetiskaa och
tekniska aspekter. De estetiska aaspekterna omfattar
o
hörbarhetsfrågoorna, såsom
m hur
olika ljudd blandas eller balanseraas mot varan
ndra. De tekniska aspektterna omfatttar hur
tekniska utrustningarr och system
m används fö
ör att åstadk
komma högssta möjliga tekniska
t
kvalitet och
o därmed tydlighet occh hörbarhett. Under 201
10 har SR:s ttidigare
hörbarheetsprojekt övvergått i orddinarie verksamhet, där varje
v
kanal ooch redaktio
on nu
driver deet aktiva hörbarhetsarbe tet vidare. SR
S exemplifiierar detta m
med bland an
nnat
uppgifterr om att man
n genomför regelbunden teknisk occh hörbarheetsrelaterad
återkopp
pling av geno
omförda prooduktioner, har
h utbildnin
ngar och tarr fram lokalaa
ljudpoliciies och gör förändringarr i programaarbetet. SR anger
a
också att bolaget har
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skapat en
n struktureraad hanteringg av lyssnarffrågor och syynpunkter avv
hörbarheetskaraktär. SR
S redovisar
ar även de rikktlinjer som används föör att främja
hörbarheeten i sändniingarna. Graanskningsnäämnden anseer att SR fårr anses ha up
ppfyllt
kravet om
m att prioritera god hörbbarhet i 15 § i sändningstillståndet.
Uppfyllelsee-SVT
År 2007 tillsattes enlligt SVT ett utvecklingsp
projekt med
d syfte att för
örbättra hörb
barheten
i program
mmen. Då gjjordes även en utrednin
ng som form
mulerade en hhörbarhetsp
policy
och försllag till ett an
ntal åtgärder som nu gen
nomförts. SV
VT uppger aatt policyn är
ä
implemen
nterad och att
a den tillsaammans med
d en handbo
ok utgör de rriktlinjer och
h
direktiv som
s
företageet har för attt hörbarheteen ska vara god.
g Vidare uppger SVT
T att
bolaget har
h en ljud-ccoach-organiisation för alla
a produktionsorter i laandet med uppdrag
u
att bevakka och främja ljud- och hhörbarhetsfr
frågorna i programarbeteet och medvverka i
utbildnin
ng och semin
narier. Teknniska specifikkationer för hörbarhetenn har tagits fram
f
och
de har distribuerats till
t alla avdellningar som arbetar mott externa prooducenter.
Granskniingsnämndeen anser att SSVT får ansses ha uppfyyllt kravet om
m att prioritera god
hörbarheet i 13 § i sän
ndningstillsttåndet.
Uppfyllelsee - UR
UR arbettar i sitt proggramarbete utifrån en policy
p
som beskriver läm
mplig hanteriing av
ljudinspeelning, mix och
o bearbetnning inom tvv-, radio- occh webbprodduktion för att
bereda saamtliga lyssn
nare och tittaare bästa mö
öjlighet till förståelse
f
avv utbudet. Po
olicyn
betonar enligt
e
UR fu
unktionsnedssatta målgruuppers krav på hörbarheet särskilt. UR
U
uppger också
o
att UR
R och SVT hhar ett löpande utbyte i frågor
f
kring hörbarhet i tv.
Granskniingsnämndeen anser att U
UR får ansees ha uppfylllt kravet om
m att prioriterra god
hörbarheet i 12 § i sän
ndningstillsttåndet.

4.5.2 Teckentolkning/syntolk
kning – tv

Nämndeen anser att SVT inte kaan anses ha uppfyllt
u
krav
vet om att teeckentolka program
p
i 13 § i sändningstillståndet.
Nämndeen anser mot bakgrund av sändninggstillståndetss utformningg att SVT fåår anses
ha uppfyyllt kravet om
m att syntolkka program i 13 § i sänd
dningstillstånndet.
UR får anses
a
ha upp
pfyllt kravenn om att teckkentolka och
h syntolka prrogram i 12 § i
sändninggstillståndet..
Reglering
För SVT
T och UR gälller att fler tteckentolkad
de program och
o försök m
med syntolkkning är
en rimligg utveckling mot målet aatt hela utbuudet görs tillggängligt för alla medborrgare
(13 § resp
pektive 12 § i sändningsstillstånden).
Uppfyllelsee - SVT
Stora dellar av det ord
dinarie valuttbudet såsom
m samtliga utfrågningar
u
r, den ekono
omiska
debatten,, duellen, slu
utdebatten ooch Agendas eftervalspro
ogram teckennspråkstolkaades.
Teckensp
pråkstolknin
ngen gjordess simultant och
o distribueerades via w
webben. Valvvakan
direkttolkkades dock i SVT24. SV
VT:s teckensspråksredakttion bevakadde också
Almedalssveckan 2010 genom attt direktsända samtliga partiledartal tteckenspråkkstolkade
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på webbeen. Livesänd
dningarna koompletterad
des med intervjuer och eexpertutlåtan
nden.
Andra prroduktioner som teckenntolkades un
nder 2010 vaar årets julkaalender Hotelll Gyllene
Knorren, Det
D kungliga bröllopet, Mellodifestivalens final och Andra chansen.. Nämnda prrogram
teckenspråkstolkadess och distribbuerades via webben. SV
VT har undeer hösten år 2010
utrett de tekniska förrutsättningarrna för synttolkning, och
h den 8 januuari år 2011 sändes
den förstta syntolknin
ngen tillsamm
mans med filmen
f
Låt den
de rätte komm
ma in i SVT1.
Granskniingsnämndeen konstaterrar att den teeckentolknin
ng som SVT
T redovisar, med
m
undantagg för Valvak
kan, enbart hhar distribuerats via web
bben. Enligt nämnden kan
k inte
insatser i princip uteslutande på webben ansses medföra att bolaget levt upp till kravet
om teckeentolkning. Nämnden
N
annser därför att SVT intee kan anses hha uppfyllt kravet
k
om att teeckentolka program
p
i 133 § i sändnin
ngstillståndett.
SVT:s reddogörelse fö
ör dess arbette med syntolkning är mycket
m
överssiktlig men mot
m
bakgrundd av sändnin
ngstillståndetts utformnin
ng anser näm
mnden att kr
kravet om attt
syntolka program i 13 § i sändnin
ingstillståndeet får anses vara
v uppfylllt.
Uppfyllelsee-UR
Under årr 2010 har UR
U fortsatt aatt teckentolkka olika produktioner föör barn och unga.
Sändninggarna är nyin
nspelningar där befintliggt programm
material kom
mpletterats med
m
teckentollkning. UR uppger
u
ävenn att bolagett under år 20
010 har fortssatt att synto
olka
program.. UR redovisar dock intte något närm
mare om pro
ogrammen ooch om hur
syntolkniingen eller teeckentolkninngen har disstribuerats och
o på vilka plattformar de har
funnits tiillgängliga. Gransknings
G
snämnden, som
s
utgår från att teckenntolkningen
n av olika
produktio
oner samt de
d försök meed syntolkning som gjorrts har distrib
ibuerats genom UR:s
ordinariee sändningarr, anser att U
UR får ansess ha uppfyllt kraven om att teckento
olka och
syntolka program i 12 § i sändnin
ingstillståndeet.

4.5.3 Tex
xtning – tv
v

Granskn
ningsämnden
n anser att SSVT får ansees ha uppfylllt kraven om
m textning avv
program
m i 13 § i sändningstillstååndet.
Nämndeen anser att UR:s
U textninngsverksamh
het har bidragit till det llångsiktiga målet
m
att
utbudet görs tillgänggligt för alla medborgaree i enlighet med
m 12 § i ssändningstilllståndet.
Reglering
För proggramföretageen gäller att behoven ho
os personer med funktioonsnedsättniing ska
beaktas. Ambitionsn
A
nivån när dett gäller möjliigheterna fö
ör personer m
med
funktionssnedsättningg att tillgodoogöra sig utb
budet ska hö
öjas och tillggängligheten
n
förbättraas i syfte att arbeta
a
mot ddet långsiktiiga målet att hela utbudeet görs tillgäängligt
för alla medborgare
m
(13 § respekktive 12 § i sändningstillstånden).
För SVT
T gäller att prrogramverkssamheten fö
ör döva ska ha
h minst sam
mma omfatttning
som under den föreggående tillstååndsperiodeen. Målet förr tillståndspeerioden ska vara att
alla progrram på sven
nska i SVT1,, SVT2 och SVT:s övrigga programtjjänster ska textas.
t
Textninggen ska hållaa en hög kvaalitet (13 § i sändningstil
s
llståndet).
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Uppfyllelsee - SVT
SVT:s texxtningsinsatts mäts i inn evarande tilllståndsperio
od utifrån allla program på
p
svenska i hela det sän
nda utbudett. Den nya definitionen
d
gör att de teextningsbaraa
programm
men ökade från
f 3 300 tiimmar enliggt 2009 års definition
d
tilll 16 548 timmar
enligt 20110 års definiition. Att dirrekttexta SV
VT:s regionaala nyheter äär mycket
svårgeno
omförbart occh kapacitetsskrävande. Den
D nya deffinitionen haar lett till attt andelen
textade program
p
sjun
nkit jämfört med 2009. År 2010 förrekom ocksåå enligt SVT
T en
större an
ndel direktsän
ndningar änn normalt. SV
VT:s kapacittet när det ggäller att textta
direktsän
nda program
m räckte inte till för att teexta alla de långa
l
sändniingar som skkulle ha
krävt direekttextning i samband m
med bland annat OS och
h Det kungligga bröllopet. SVT
S
uppger attt bolaget arrbetar för attt införa ett system
s
med taligenkännning för att öka
ö
mängden
n direkttextn
ning.
Granskniingsnämndeen anser att SSVT får ansses ha uppfyyllt kraven om
m textning av
a
program i 13 § i sänd
dningstillstånndet.
Uppfyllelsee - UR
UR uppgger att en sto
or andel av ttv-programm
men sänds i olika svenskktextade verrsioner.
Vidare up
ppges att allla program uutom dagtidssändningarrna i Kunskaapskanalen, det vill
säga UR Samtiden och
h språkproggram som säänds på andrra språk alterrnativt textaas på det
främman
nde språket, har svensk uundertext saamt att UR under
u
2010 hhar börjat teexta
program för målgrup
pper under 110 års ålder.
UR har in
nte något sp
pecifikt kravv på att textaa. Nämnden anser dock att UR:s
textningssverksamhett har bidragiit till det långgsiktiga målet att utbudeet görs tillgäängligt
för alla medborgare
m
i enlighet m
med 12 § i sän
ndningstillsttåndet.

4.6 MINO
ORITETSSP
PRÅK

Granskn
ningsnämnden anser att SR, SVT occh UR får an
nses ha uppffyllt kravet om
o att
beakta sp
pråkliga och
h etniska minnoriteters in
ntressen i 16 §, 14 § resppektive 14 § i
sändninggstillstånden
n.
Reglering
Enligt sändningstillsttånden ska SSR, SVT och
h UR beaktaa språkliga ooch etniska
minoritetters intressen. Verksamhheten ska vaara ett prioriiterat områdde. Tillgängliigheten
ska förbäättras. Minorritetsspråkenn samiska, finska,
fi
meänkieli och rom
mani chib skka inta
en särställlning. Progrramföretageen ska ha en dialog med de berörda grupperna. I fråga
om verkssamhet för språkliga
s
ochh etniska miinoriteter fårr bolagen sinnsemellan fö
ördela
ansvaret för olika slaags insatser ((16 §, 14 § reespektive 14
4 § i sändninngstillstånden).
Regeringgen har vidarre uttryckt aatt programfföretagen bö
ör ta hänsyn till att även jiddisch
har status som nation
nellt minorittetsspråk (prop. 2008/0
09:195).
Överenskkommelser mellan
m
SR, SSVT och UR
R rörande in
nsatser för sppråkliga och
h etniska
minoritetter samt perrsoner med ffunktionsneedsättning sk
ka enligt bola
lagens anslaggsvillkor
tillställas Kulturdepaartementet ooch granskniingsnämnden för radio ooch tv (9 §, 11 §
respektivve 11 § anslaagsvillkoren)).
Av bolaggens överensskommelse fför år 2010 framkommeer bland annnat att SR occh SVT
genomfö
ör ett redaktiionellt samarrbete mellan
n företagenss samisksprååkiga redaktiioner.
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Vidare har bolagen enats om att det är SR som huvudsakligen sänder och producerar
program på romani chib och att de stora invandrarspråken enligt överenskommelsen
görs av SR och UR.
I sin bedömning av public service-redovisningarna för år 2007 tog
granskningsnämnden fram vissa kriterier som kan ha betydelse för bedömningen av
om de nationella minoritetsspråken har intagit en särställning i förhållande till övriga
minoritetsspråk. Enligt nämndens mening har dessa kriterier, som följer nedan, alltjämt
betydelse för bedömningen. Ju fler av kriterierna som är uppfyllda, desto tydligare
särställning. Särställning ges genom att:









Sända fler timmar på de nationella minoritetsspråken än på andra
minoritetsspråk,
ha särskilda sändningstider,
ha regelbundna sändningstider,
uppmärksamma språket och språkgruppen på andra sätt än genom radio och
tv, exempelvis genom tillgänglighet och tjänster på webben eller via andra
distributionskanaler,
ha nyhetssändningar/och eller annan aktualitetsjournalistik,
uppmärksamma språkgruppens situation i Sverige,
ha sändningar som vänder sig till en bred publik inom språkgruppen, och på
annat sätt ge särskild uppmärksamhet, tid eller resurser.

Programföretagens public service-redovisningar visar att följande antal timmar
(förstasändningar och repriser sammantaget) har sänts under år 2010. I dessa siffror
ingår även utbudet för barn och unga.

Finska
Meänkieli
Samiska
Romani chib
Totalt

SR

SVT

UR

Totalt

22 018

239

11,5

22 268,5

1 688

11

2,7

1 701,7

10 646

90

6,4

10 742,4

851

8

3,2

862,2

35 203

348

23,8

35 574,8

Av SR:s och UR:s redovisningar framgår att även jiddisch har ingått i programutbudet.
SR uppger att sagor på jiddisch finns att ladda ner på bolagets webbplats. I UR:s
redovisning uppges att programföretaget sänt 4 timmar om jiddisch. SVT har i sin
komplettering till public service-redovisningen bekräftat att bolaget inte bedrivit
sändningsverksamhet för andra minoritetsspråk än de nationella.
4.6.1 Finska, meänkieli och samiska

SR bedriver sändningar på finska, meänkieli och samiska i hög utsträckning, på många
olika områden och med regelbundenhet. I redovisningen för år 2010 framhåller bolaget
bland annat att SR Sisuradio sänder dagligen i DAB, på webben och i FM. Exempel på
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program ges och SR uppger att sociala medier används för att fånga unga lyssnare. Om
sändningarna på meänkieli uppger SR bland annat att de har sin bas i nyheter,
aktualiteter, samhällsdebatt och kultur. Under året har Meänkieli-redaktionen satsat på
barnutbudet för de mindre barnen. Om Sameradion nämns bland annat att den
granskar och bevakar det samiska samhället inom alla samhällsgrupper och följer
utvecklingen inom andra urfolkssamhällen. Under året har Sameradion sänt en 24timmars unik webbradiokanal som även funnits tillgänglig via mobilen. SR uppger även
om Sameradion att SR tillsammans med SVT har etablerat en gemensam nyhetsservice
på webben. SVT har framförallt bedrivit sändningar i större omfattning och bredd på
finska och samiska. På meänkieli redovisas inga nyhetssändningar. I redovisningen för
år 2010 framhåller SVT bland annat att bolaget sänder finskspråkiga nyheter dagligen
och i redovisningen ges även exempel på olika program på finska. SVT:s samiska
sändningar uppges erbjuda nyheter dagligen genom Oddasat, som även har en
webbplats. Under rubriken Meänkieli, ger redovisningen exempel på program som sänts
på minoritetsspråket under året.
UR uppger att programmen för de nationella minoriteterna sänds med regelbundenhet
på särskilda sändningstider och att de kompletteras av material på UR.se och UR:s texttv sidor. I redovisningen framhålls vidare att bolaget har tagit initiativ till ett mer
organiserat kontaktarbete med de nationella minoriteterna. UR uppger att bolaget
under en tillståndsperiod sänder program på alla nationella minoritetsspråk men av
resursskäl prioriterar olika språk under olika år. Inga nyhetssändningar på
minoritetsspråken redovisas.
Uppfyllelse
Redan den totala mängden sändningstimmar på finska, meänkieli och samiska kan
enligt granskningsnämnden sägas visa på att vart och ett av språken har intagit en
särställning i bolagens samlade programverksamhet i förhållande till andra
minoritetsspråk. Detta i kombination med de övriga beskrivningar som görs i SR:s,
SVT:s och UR:s public service-redovisningar visar enligt nämnden att dessa
minoritetsspråk får anses inta en tydlig särställning i bolagens programverksamhet.
Nämnden anser sammanfattningsvis avseende finska, meänkieli och samiska att
bolagen får anses ha uppfyllt kravet i 16 §, 14 § respektive 14 § i sändningstillstånden.

4.6.2 Romani chib

Varken SR, SVT eller UR redovisar nyhetssändningar på romani chib. SR uppger dock
att bolaget från och med våren 2010 sänder nyhetsorienterade halvtimmesprogram på
minoritetsspråket dagligen och därutöver har specialsändningar. SVT framhåller i sin
redovisning att bolaget deltagit i ett samarbetsprojekt tillsammans med ett antal andra
public service-företag inom EBU i syfte att åstadkomma en programserie som belyser
romernas situation i olika europeiska länder. UR:s redovisning innehåller inte någon
information om sändningarna om eller på romani chib.
I kompletteringarna av redovisningarna har SR, SVT och UR svarat på frågan om de
tillsammans eller var och en för sig planerar satsningar för barn och ungdomar inom
romani chib. SR har svarat att bolaget fortsätter satsningen på Magiska skrinet - sagor på
romani chib och övriga nationella minoritetsspråk, som finns för lyssning och
nedladdning via webben. SVT uppger att det främst är SR och UR som kommer att
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satsa på program
p
förr barn och uungdomar påå romani chiib i enlighett med bolageens
överenskkommelse. UR
U uppger aatt bolaget haar ett fleråriggt perspektiv
iv i planeringgen av
insatser på
p romani ch
hib och att U
UR av resurrsskäl satsar på olika minnoritetsspråkk olika
år.
Uppfyllelsee
Granskniingsnämndeen lyfte undeer den tidigaare tillståndssperioden fråågan om ettt bolag
med hänvvisning till en
e överenskoommen ansvvarsfördelniing kan avstå
tå från sändn
ningar på
ett visst minoritetssp
m
pråk under een hel tillstån
ndsperiod. Nämnden
N
annser att
frågeställlningen fortffarande har relevans, blaand annat med
m avseendde på att SVT
T och
UR redovvisar relativtt få sändninggstimmar påå romani chiib. Gransknningsnämndeen, som
noterar att
a inget av bolagen
b
redoovisat nyheteer på roman
ni chib men aatt SR varje dag
sänder nyyhetsorienteerade samhäl
ällsprogram på
p minoritettsspråket, annser att romani chib
genom SR:s försorg får anses intta en särställlning i bolaggens program
mverksamheet.
Nämnden
n anser sam
mmanfattninggsvis avseen
nde romani chib
c att bolaagen får ansees ha
uppfyllt kravet
k
i 16 §,
§ 14 § respe ktive 14 § i sändningstilllstånden.

Granskniingsnämndeen har komm
menterat pro
ogramföretagens ansvarr för behoveen hos
barn och
h unga som tillhör
t
språkl
kliga och etniska minoritteter ovan i aavsnittet Baarn och
unga.

4.7 ÖVR
RIGT
4.7.1 Pro
ogramförettagens sido
overksamh
heter

Granskn
ningsnämndeen anser att SR, SVT occh UR inte kan
k anses haa uppfyllt kravet om
redovisn
ning av sidovverksamheteer i 8 §, 10 § respektive 9 § i anslagssvillkoren.
Reglering
För SR, SVT
S
och UR
R gäller att ssidoverksam
mheter ska bäära sina egnaa kostnader,,
särredoviisas och i övvrigt bedrivaas på ett kon
nkurrensneu
utralt sätt i föörhållande tiill andra
företag so
om tillhandaahåller motssvarande tjän
nster (3 § i respektive
r
annslagsvillkorr).
Sidoverkksamheter får inte ges enn sådan omffattning ellerr vara av en sådan karakktär att
de riskeraar att inkräkkta på kärnveerksamheten
n eller skadaa förtroendeet för radio och
o tv i
allmänheetens tjänst (8
( §, 10 § resspektive 9 § i anslagsvilllkoren).
Till publiic service-redovisningenn ska fogas en
e redovisniing av eventu
tuella
sidoverkssamheter som programfföretagen haar bedrivit (1
16 §, 17 § reespektive 20 § i
anslagsviillkoren).
Uppfyllelsee - SR, SVT
T och UR
Granskniingsnämndeen konstaterrar att samtliiga programföretag tar uupp
sidoverkssamheter i redovisningaarna. I SVT:s fall i en billaga, och i SSR:s och UR
R:s fall i
korta styccken under andra kapiteelrubriker. SVT
S
redovisar med exem
mpel de olikka delarna
av sina siidoverksamh
heter på ett detaljerat säätt. SR och UR
U har kortaare
sammanffattningar. Samtliga proggramföretagg redovisar enbart
e
överssiktligt de inttäkter
och kostn
nader som sidoverksam
s
mheterna medfört. Nämn
nden konstaaterar att dett inte i
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någon av redovisningarna förs en närmare diskussion om sidoverksamheternas
omfattning eller karaktär. Det finns inte heller några redovisningar av om
sidoverksamheterna bedrivits på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra
företag som tillhandahåller motsvarande tjänster.
Granskningsnämnden anser att kommande redovisningar bör innehålla tydligare
beskrivningar av sidoverksamheterna mot bakgrund av att de inte får ges en sådan
omfattning eller vara av en sådan karaktär att de riskerar att inkräkta på
kärnverksamheten eller skada förtroendet för radio och tv i allmänhetens tjänst.
Nämnden anser att bolagen inte kan anses ha uppfyllt kravet om redovisning av
sidoverksamheter i 8 §, 10 § respektive 9 § i anslagsvillkoren.

