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1 Uppdraget

1.1 Ge förslag på indikatorer för Myndigheten för radio och tv
I regleringsbrevet för år 2014 gavs myndigheten i uppdrag att, med utgångspunkt i de förslag som
lämnas i rapporten Mått och Mål – resultatindikatorer på medieområdet (Ku2012/1658/MFI),
föreslå resultatindikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen inom myndighetens
ansvarsområde.
De indikatorer som föreslås ska, utifrån de mediepolitiska målen och myndighetens uppdrag, mäta
effekter av verksamhetens resultat. Indikatorerna ska täcka såväl kvantitativa som kvalitativa
aspekter. Myndigheten ska även redovisa vilken information som behövs för att föreslagna
indikatorer ska kunna tas fram samt vilka tillkommande kostnader som kan vara förenade med
detta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj
2014.

1.2 Tidigare rapport
Rapporten Mått och Mål – resultatindikatorer på medieområdet var resultatet av ett uppdrag till
Myndigheten för radio och tv. Uppdraget bestod i att dels ta fram förslag till resultatindikatorer för
de fyra mediemyndigheterna, dels bedöma de föreslagna indikatorernas konsekvenser för
myndigheterna. Uppdraget genomfördes i samverkan med Presstödsnämnden, Statens medieråd
och Myndigheten för tillgängliga medier (vid tidpunkten för uppdraget Talboks- och punktskriftsbiblioteket) och redovisades i oktober 2012.
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2 Några huvudpunkter i rapporten från
2012

2.1 En indikator och dess nytta
En indikator används som mått på förändring. Den som tar fram en resultatindikator för sin
verksamhet avgör vad den mäter, exempelvis kvalitet, ökning, minskning, försämring, förbättring,
attitydförändring eller nytta.
Genom att använda mått som visar i vilken utsträckning ett delmål för myndigheten har uppnåtts,
kan myndigheten analysera om de valda åtgärderna var relevanta, gav den önskade effekten, var
tillräckliga och utförda på bästa sätt. En indikator bidrar på så vis till att mäta om verksamheten
styr åt det tänkta hållet. Den ger dock inte alltid en heltäckande bild, utan orsaken till en viss
förändring kan kräva information i tillägg till indikatorn.
Ett väl fungerande arbete med resultatindikatorer ger goda möjligheter att bedöma om
myndigheten arbetar i rätt riktning. Förutom att vara ett verktyg i den interna styrningen är
fördelen med att arbeta med resultatindikatorer också att det blir tydligt vad myndighetens
verksamhet bidrar till utifrån dess uppdrag och vilken utvecklingspotential som finns.
Resultatindikatorer tas med fördel fram av data som redan finns tillgänglig inom myndigheten. För
att kunna mäta vissa aspekter kan dock data behöva inhämtas externt, exempelvis genom att ställa
frågor till olika målgrupper i en enkät. Det kan också vara så att relevant data finns tillgänglig, inte
hos myndigheten själv, men väl hos andra myndigheter, institutioner eller aktörer på marknaden.
Flertalet av de indikatorer vi har valt visar effekten av en viss förändring. I några fall innehåller
indikatorn också mått på om uppgifter genomförts, närmast som ett nyckeltal. Valet beror på hur
delmålet är utformat.
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2.2 De mediepolitiska målen
Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och
tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna (prop. 2008/09:1 utg.omr. 17, bet.
2008/09:KrU1, rskr.2008/09:92).
De definitioner av de mediepolitiska målen som redovisas nedan har, med någon liten justering,
tagits fram av professor Lars Nord, Mittuniversitetet. Han fick i uppdrag av myndigheten att
analysera de politiska målen ur ett vetenskapligt perspektiv och redovisa hur begreppen används
inom medievetenskapen. Vår bedömning är att Lars Nords definitioner är lämpliga att använda i
arbetet med resultatindikatorer inom medieområdet.
De definitioner vi utgår från lyder enligt följande.
Med yttrandefrihet avses rätten för alla att fritt sprida information och åsikter i medierna och
rätten för alla att på lika villkor fritt ta del av, eller avstå från att ta del av, denna information och
dessa åsikter i medierna.
Med mångfald avses en variation av medier, eller publicistiska målsättningar hos ett fåtal
medier, som innebär att ett varierat utbud erbjuds som är möjligt att ta del av på lika villkor för
flera olika publikgrupper.
Med tillgänglighet avses det faktiska tillgängliggörandet av medieutbudet i olika kanaler som
når hela publiken, oavsett funktionsnedsättningar, med så få inskränkningar som möjligt, och
publikens faktiska tillgång till medier på lika villkor och med så få ekonomiska, geografiska och
sociala hinder som möjligt.
Med oberoende avses medier som står fria från inre och yttre påtryckningar vad gäller det
redaktionella innehållet och som på lika villkor erbjuder sin publik en balanserad och opartisk
rapportering utan hänsyn till inflytelserika samhälls- och företagsintressen.
Med att motverka skadliga inslag i massmedierna avses de åtgärder som genom förbud,
kritik, upplysning eller information minskar förekomsten av medieinnehåll som är eller kan antas
vara skadliga för merparten av mediekonsumenterna eller särskilt utsatta grupper av dessa.
Det kan i sammanhanget nämnas att Kulturdepartementet har tagit fram en promemoria med
förslag på ändring av det mål i mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i
massmedierna (Ku201/772/MFI). Förslaget är att målet ändras till att motverka skadlig
mediepåverkan.
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2.3 Operationalisering av målen
Riksdagens mål för mediepolitikområdet är vida. De har därför behövt brytas ner i mer konkreta
delmål för att bli mätbara och för att fungera som styrning. Vi har endast tagit fram delmål som
myndigheten kan påverka.
De konkreta eller operationaliserade mål som vi har lyft fram är inte uttömmande och speglar
därmed inte samtliga delar av myndighetens verksamhet. Det går att resonera kring fler delmål
som vart och ett eller tillsammans bidrar till de högre mediepolitiska målen. Vi har dock valt att
begränsa antalet delmål och fokusera på dem som vi anser tydligast styr mot de riksdagsbundna
målen. Delmålen anges under respektive faktaruta i kapitel 4 Att arbeta med resultatindikatorer –
resultatet så här långt.
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3 Förslagen och kostnadsberäkningen i
korthet

I rapporten Mått och Mål – Resultatindikatorer på medieområdet tog vi fram förslag på 15
indikatorer för Myndigheten för radio och tv. Vi har påbörjat arbetet med de flesta av dessa genom
insamlande av data och skapande av referensvärden.
I vissa fall ser vi anledning att slå ihop indikatorer som redovisades var för sig i rapporten år 2012.
Det handlar om de två olika indikatorer som angetts som Vägledning för programföretagen
respektive Kunskap hos programföretagen och allmänheten, och som förekommer för de tre
politikområdena att stödja yttrandefrihet, mediernas oberoende, och att motverka skadliga inslag.
Vi bedömer att de handlar om granskningsnämnden för radio och tv:s praxis, sett från olika
utgångspunkter, och att de sex indikatorerna i rapporten nu bör redovisas sammantaget som tre
indikatorer.
En annan förändring jämfört med rapporten från 2012 är att vi i nuläget föreslår att indikatorn
Täckningsgrad i radio och tv slopas som indikator för att mäta mot det mediepolitiska målet om
tillgänglighet. Vi bedömer att denna indikator för närvarande inte är aktuell. Vi ser nämligen
svårigheter med att mäta täckningsgrad när den exempelvis kan anges i ett tillståndsvillkor som
beroende av vad tillgänglig nätinfrastruktur och frekvensresurser medger, vilket är fallet för
sändningar i de nyligen beslutade tillstånden i marknätet. Indikatorn kan dock bli aktuell i
framtiden och då kommer vi att se till att relevanta mål och mätmetoder tas fram.
Vi föreslår att sammanlagt 11 indikatorer, som sammantaget täcker såväl kvantitativa som
kvalitativa aspekter, tas i bruk. Närmare information om mätmetoder och vilka aspekter som mäts
lämnas under rubriken 4 Att arbeta med resultatindikatorer - resultatet så här långt.
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3.1 Arbetet med indikatorer är påbörjat
Förslag till
resultatindikator

Med

Påbörjat

reservation

Ännu
inte
påbörjat

Yttrandefrihet 1.

Utnyttjat utrymme för radio

2.

Vägledning till och kunskap

X

och tv
X

hos programföretagen och
allmänheten
3.

Grundlagsskydd på internet

X

Mångfald 4.

Programtjänster i marksänd

X

tv och digital kommersiell
radio
5.

Programbredd i tv

6.

Ägarbredd i marksänd tv

X

X
X

och digital kommersiell
radio

Tillgänglighet 7.

Upplevd tillgänglighet i

X

radio och tv
8.

Standarder för radio och tv

X

Mediernas 9.

Allmänhetens uppfattning

X

oberoende

om radio- och tv-mediernas
oberoende
10. Vägledning till och kunskap

X

hos programföretagen och
allmänheten

Motverka 11. Vägledning till och kunskap
skadliga
inslag

X

hos programföretagen och
allmänheten

Tabell 1 visar de 11 indikatorer vi arbetar med eller avser att arbeta med

Tabellen ovan visar att vi föreslår 11 indikatorer och att myndigheten har påbörjat arbetet med 10
av dessa. Den indikator vi ännu inte påbörjat arbetet med är resultatindikator 1, Utnyttjat
utrymme för radio och tv (i rapporten från 2012 benämnd Stilleståndsdagar i radio och tv). Vi
behöver för denna indikator närmare utreda vilken metod vi ska använda för att få fram väsentlig
data. Indikatorn är relevant, inte minst mot bakgrund av den nyligen avslutade tillståndsgivningen
i marknätet och den kommande tillståndsgivningen för digital kommersiell radio.
I och med att tillståndsgivningen för digital kommersiell radio inte är genomförd finns det ännu
inte något att mäta eller referensvärden att skapa som gäller den sändningsformen. Detta påverkar
indikatorerna 1, 4, 6 och 7. Arbetet med denna aspekt av myndighetens arbete med att stödja
yttrandefriheten, mångfalden respektive tillgängligheten har därför inte inletts.
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Vissa utmaningar som vi har stött på medför att vi behöver utveckla mätmetoder och formerna för
kunskapsinhämtning. Detta redovisas i förekommande fall i anslutning till respektive indikator.

3.2 Kostnader för att ta fram de föreslagna indikatorerna

Yttrandefrihet 1.
2.

Resultatindikator

Kostnad

Utnyttjat utrymme för radio och tv

-

Vägledning till och kunskap hos

140 000

programföretagen och allmänheten
3.

Mångfald 4.

12 000

Grundlagsskydd på internet

-

Programtjänster i marksänd tv och digital

280 000

kommersiell radio

Kommentar
Enkät SOM-institutet,
Egen enkät

Rapport från ett
analysföretag

5.

Programbredd i tv

570 000*

6.

Ägarbredd i marksänd tv och digital

-

Forskningsstudie

kommersiell radio

Tillgänglighet 7.

Upplevd tillgänglighet i radio och tv

**

Panelundersökning

Standarder för radio och tv

-

Mediernas 9.

Allmänhetens uppfattning om radio- och tv-

***

Enkät SOM-institutet

oberoende

mediernas oberoende
***

Enkät SOM-institutet,

12 000

Egen enkät

***

Enkät SOM-institutet,

12 000

Egen enkät

med annan myndighet
8.

10. Vägledning till och kunskap hos
programföretagen och allmänheten

Motverka 11. Vägledning till och kunskap hos
skadliga inslag
programföretagen och allmänheten

Total

1 026 000

Tabell 2 visar beräknade kostnader för att ta fram indikatorerna.
*Uppgiften om programbredd hämtas ur rapporten Svenskt medieutbud som JMG tar fram årligen på
myndighetens uppdrag. Beloppet avser kostnaden för hela rapporten.
** Panelundersökningen har inte inneburit någon kostnad så här långt.
*** Kostnaden ryms inom de 140 000 kronorna som står angivet för resultatindikator 2.

Myndighetens deltagande med frågor om upplevd tillgänglighet i en panelundersökning har ännu
inte medfört någon kostnad. Deltagandet har skett i samarbete med Handisam. Vi har fått signaler
om att även Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet)
kommer att genomföra panelundersökningar där vi kostnadsfritt kan delta med uppföljningsfrågor
för att kunna mäta den upplevda tillgängligheten över tid.
Kostnaden för att ta fram resultatindikator 4 kan sannolikt bli lägre eftersom uppgifterna som
använts för referensvärden har ingått i en större rapport från analysföretaget Mediavision.
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Den sammanlagda årliga kostnaden för att ta fram de föreslagna indikatorerna är baserad på de
faktiska kostnaderna så här långt och beräknas uppgå till drygt 1 000 000 kronor. Hälften av
totalsumman avser dock kostnaden för hela rapporten Svenskt medieutbud som tas fram av
Göteborgs universitet på myndighetens uppdrag. I avsnittet nedan om resultatindikator 5:
Programbredd i tv framförs att så länge myndigheten finner skäl att ge ut rapporten bör indikatorn
användas, men att det inte vore rimligt för myndigheten att ta på sig den höga kostnaden enbart i
syfte att få fram uppgifter till resultatindikatorn.
I tabellen ovan, och i det följande, är inte kostnaden för egen personal medräknad. Vi anser att det
framtida arbetet med resultatindikatorerna bör utgöra en integrerad del av den ordinarie
verksamheten, likt uppföljningen som sker inför årsredovisningarna. Av det skälet har vi endast
tagit upp direkta kostnader som uppkommer när information behöver inhämtas externt. Så är fallet
i hälften av de föreslagna indikatorerna. Det går dock inte att helt bortse från att arbetet kommer
att medföra personalkostnader för myndigheten. Vi bedömer att framtagandet av data kommer att
innebära en arbetsinsats av myndighetens personal som motsvarar cirka 60 000 kronor per år.
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4 Att arbeta med indikatorerna - resultatet
så här långt

Vi har påbörjat arbetet med att upprätta kontakter med de aktörer som kan bistå med information,
att samla in data och att skapa referensvärden. Det har gett oss erfarenhet och kunskap som är
nyttig för det fortsatta arbetet. I de flesta fall har vi tagit fram referensvärden som blir intressanta
först när vi efter kommande uppföljningar kan mäta och jämföra över tid. I några fall ger dock
måtten redan i dag värdefull information och indikerar en viss riktning.
Vi har också i några fall kommit fram till att det finns behov av att arbeta vidare med mätmetoder
och pröva andra sätt att skaffa information och data i syfte att få ett så tillförlitligt underlag som
möjligt.
Eftersom vi har inlett arbetet, gjort iakttagelser och fått erfarenhet, väljer vi att redovisa det nu
aktuella uppdraget genom att beskriva var vi befinner oss i dag. Kommentarer till
referensvärdena/resultaten lämnas i anslutning till respektive resultatindikator.
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4.1 STÖDJA YTTRANDEFRIHET

Resultatindikator 1

1.1.1 Utnyttjat utrymme för radio och tv
Delmål:
Befintligt sändningsutrymme för tillståndspliktiga radio- och tvsändningar används.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja yttrandefrihet
Data:
Egen data (Källa: Myndigheten för radio och tv)
Kostnad:
Ingen

Bakgrund
Yttrandefriheten bygger på en frihet att i tal, skrift eller bild uttrycka tankar, åsikter och känslor,
såväl som en rätt att fritt kunna inhämta och ta emot sådana uttryck. Vi har därför formulerat ett
delmål som innebär att befintligt fysiskt utrymme för informationsspridning och inhämtning av
information utnyttjas maximalt. Det gäller specifikt sådant sändningsutrymme för radio och tv som
är begränsat och därför kräver tillstånd. Det är regeringen som beslutar vilket sändningsutrymme
som får användas för tv och digital kommersiell radio. De radiofrekvenser vars användning kräver
tillstånd anges i radio- och tv-lagen.
När det finns ledigt utrymme ska myndigheten låta intressenter ansöka om tillstånd. Att
möjligheten finns framgår genom annonsering och information på myndighetens webbplats.
Genom tillsynsinsatser kan också outnyttjade tillstånd återkallas och utlysas på nytt. Om det är fler
som ansöker om tillstånd än vad som ryms i det tillgängliga sändningsutrymmet sker ett
urvalsförfarande.
Sändningsmöjligheten för närradio är inte begränsad på samma sätt som för tv och kommersiell
radio. Om en närradiotillståndshavare upphör med sina sändningar, kan den tiden och det
utrymmet omedelbart användas av andra tillståndshavare på orten. Det är därför ett mer
självreglerande system och skälet för att vi inte föreslår att mått tas fram för att mäta utnyttjat
utrymme för närradio. För marksänd tv, däremot, liksom kommersiell radio uppstår ett ”tomrum”
när en tillståndshavare upphör med sina sändningar och utrymmet behöver lysas ut av
myndigheten på nytt för att utrymmet ska kunna utnyttjas.

11

För analog kommersiell radio kan måttet utgöra geografiska sändningsområden där analog
kommersiell radio inte sänds, men skulle kunna göra det. För digital kommersiell radio, som även
kommer att kunna ske rikstäckande, är förhållandena likartade de för marksänd tv. Där är med
andra ord tiden mellan ett tillstånds upphörande och den tid då en ny utlysning sker relevant. Olika
sändningsformer kräver alltså olika mätmetoder.
En förutsättning för måttet är att endast det utrymme/det område som vid tidpunkten för
mätningen är möjlig att lysa ut, tas med i beräkningen. Vad som är teoretiskt möjligt att lysa ut kan
skilja sig från vad som i praktiken är möjligt. Det gäller inte minst vad som är möjligt vid olika
givna tidpunkter. Av det skälet är det viktigt att inte enbart se till den förändring som indikatorn
pekar på, utan att också ta del av tilläggsinformation.
Att vi inte valt att föreslå antalet meddelade tillstånd som ett resultatmått är att kravet på tillstånd i
sig utgör en inskränkning i yttrandefriheten. I och med att utrymmet i etern är begränsat gäller att
för varje meddelat tillstånd kan det vara någon annan som stängs ute från möjligheten att sända.
Att mäta utnyttjat utrymme för marksänd tv
Tillståndsgivningen som gäller från och med den 1 april 2014 är avslutad. Myndigheten har i sin
tillståndsgivning sett till att de meddelade tillstånden sammantaget utnyttjar allt tillgängligt
sändningsutrymme som myndigheten disponerar enligt regeringens beslut. Utrymmet omfattar i
dag 45 nationella programplatser. Tillståndsgivningen innebär beslut om att 51 nationella, varav 12
får sända endast del av dygnet, och 6 regionala programtjänster har fått tillstånd av myndigheten
att sända i marknätet. Sex av de nationella programtjänsterna sänds med högupplöst bildkvalitet
(hd-tv) och övriga 45 med standardupplöst bildkvalitet (sd-tv). Tre programtjänster får fram till
den 31 mars 2017 parallellsändas i både sd- och hd-kvalitet. Detta kan sammantaget enligt vår
mening betraktas som ett maximalt utnyttjande av tillgängligt sändningsutrymme för marksänd tv.

Maximalt utnyttjande av tillgängligt utrymme

Regionala programtjänster

Nationella programtjänster

0

10

Standardupplöst (sd-tv)

20

30

40

50

60

Högupplöst (hd-tv)

Tabell 3 visar maximalt utnyttjande av tillgängligt utrymme sett till antalet programtjänster.
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Så länge sändningsutrymmet för marksänd tv är maximalt utnyttjat, är antalet dagar med ett
”tomrum” noll. Siffran 0 utgör därmed referensvärdet från vilket förändringar mäts över tid.
För det fall de tillstånd som nu har meddelats av någon anledning inte används, eller det av annat
skäl uppstår ledigt frekvensutrymme, kommer myndigheten att ta ställning till om och när det är
möjligt att lysa ut tillstånden på nytt. Det är tänkbart att följande upplägg då kan utgöra en
mätmetod för att se förändring över tid av utnyttjat utrymme.

Utgångsvärde

0 (noll)

(maximalt

dagar

utnyttjande)
1

2

3

4

5

6

Programtjänst

Datum då

Datum

Antal

Avdrag för det

Summa

som inte

tillståndet

för

dagar

antal dagar

antal dagar

används eller

slutade

utlysning

mellan

som fördröjt

(ju

ledigt

att gälla

av

kolumn

datumet för

närmare

frekvens-

eller då

utrymmet

2 och 3

utlysning på

siffran noll

utrymme

frekvens

grund av

desto högre

utrymmet

omständigheter

utnyttjande

blev

som ligger

av

ledigt

utanför

utrymme)

myndighetens
kontroll

Namn

Datum

Datum

Dagar

Dagar

Dagar

Namn

Datum

Datum

Dagar

Dagar

Dagar
Total

Tabell 4 utgör en möjlig men ännu inte prövad mätmetod. Tabellen visar det totala antalet dagar under en viss
period då myndigheten haft möjlighet att påverka tidpunkten för utlysning, men någon utlysning inte kommit
igång

Att mäta utnyttjat utrymme för kommersiell radio
Ett upplägg likartat det som föreslås ovan kan blir aktuellt när den nu pågående tillståndsgivningen
för digital kommersiell radio är slutförd. Likaså analog kommersiell radio skulle kunna bli föremål
för liknande mått.
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Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Vilka sändningsformer bör följas upp?
Mått och mätmetoder behöver utvecklas. I det arbetet ingår att ta ställning till vilka
sändningsformer som är relevanta att följa upp. Utöver de sändningsformer som nämnts ovan finns
lokala kabelsändarorganisationer som förordnas av myndigheten och ges tillgång till
sändningsutrymme motsvarande en kanal i kabelnät inom en kommun. Här är myndighetens
påverkansgrad dock inte lika uppenbar.
Vad kan myndigheten påverka?
En utmaning med indikatorn är att avgöra vad som ligger utanför myndighetens kontroll och vilken
inverkan det har haft på den tid som förflyter mellan ett tillstånds upphörande och då nytt tillstånd
lyses ut. Indikatorn kräver en utförlig dokumentation som ger nödvändig tilläggsinformation.
Användbarheten
Det är enligt vår bedömning i högsta grad relevant att följa i vilken utsträckning myndigheten
stödjer yttrandefrihet genom sin tillståndsgivning. Även om den tänkbara mätmetod som redovisas
ovan i tabell 4 bygger på antalet dagar, kommer indikatorn sannolikt att ge långt mer information
än så. Dokumentationen som indikatorn för med sig kommer nämligen i sig vara mycket värdefull
för att se hur förutsättningarna för tillståndsgivningen förändras över tid och vilka faktorer som har
betydelse för myndighetens möjlighet att lysa ut nya tillstånd.
Bör måttet även omfatta handläggningstiden för tillståndsprocessen?
Man kan diskutera om måttet även borde ingripa handläggningstiden för tillståndsprocessen. Vi
anser dock att det i och för sig vore intressant, men att handläggningstider generellt sett redovisas i
form av nyckeltal i myndighetens årsredovisning. Med vår föreslagna resultatindikator som mäter
tiden fram till det att tillståndsprocessen startar ges i stället svar på frågan i vilken grad
myndigheten ser till att tillståndsprocesser överhuvudtaget kommer igång. Detta anser vi utgör en
viktig indikation på om målet att stödja yttrandefrihet är uppfyllt.
Slutsats
Vår ambition är att påbörja arbetet med indikatorn och utveckla formerna för att mäta.
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Resultatindikator 2

1.1.2 Vägledning till och kunskap hos
programföretagen och allmänheten
Delmål:
Programföretagen och allmänheten har kunskap om
granskningsnämnden för radio och tv:s praxis.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja yttrandefrihet
Data:
1.

Egen data i fråga om vägledning (Källa: Myndigheten för
radio och tv)

2. Ny data i fråga om allmänhetens kunskap (Källa: SOMinstitutet)
3. Ny data i fråga om programföretagens kunskap (Källa: egen
enkät)
Kostnad:
1.

Ingen

2. Se resultatindikator 9 om allmänhetens uppfattning om
mediernas oberoende.
3. Cirka 12 000 kronor för en enkätundersökning

Bakgrund
Ett absolut krav för att uppfylla yttrandefrihetens villkor är att det i största möjliga utsträckning
råder en frånvaro av censur, auktorisation eller andra offentliga förhandskontroller av
medieinnehållet. Yttrandefriheten möter emellertid också krav på begränsningar i syfte att främja
särskilda skyddsvärda intressen. Särskilda tillståndsvillkor för innehållet i sändningar kan ställas
på programbolag med säte i Sverige. De tillståndsvillkor som sätts upp för innehållet i sändningar
och den tillsynsverksamhet som bedrivs genom granskningsnämnden för radio och tv:s
efterhandsgranskning av tv, radio, text-tv och beställ-tv utgör enligt vår mening sådana exempel
där yttrandefriheten har skyddsvärda gränser. Kunskap om nämndens praxis utgör därför ett
konkret delmål i syfte att nå det mediepolitiska målet att stödja yttrandefriheten.
För att värdera Myndigheten för radio och tv:s informationsinsatser i förhållande till
kunskapsnivån, bör mått som avser såväl graden av vägledning som graden av kunskap tas fram.
Det är då relevant att mäta såväl kunskapen hos programföretagen som hos allmänheten. Det
skulle kunna vara så att kunskapen ökar hos programföretag och allmänhet trots minskade
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informationsinsatser. Eller tvärtom, att kunskapsnivån sjunker trots ett ökat antal insatser.
Sambanden över tid är intressanta att värdera.

Vägledning
Det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv övervakar innehållet i radiooch tv-sändningar. Genom den praxis nämndens avgöranden skapar ges programföretagen
riktlinjer för sin programverksamhet. Det föreslagna måttet tar sikte på samtliga vägledande beslut,
såväl de beslut som innebär att programföretag har överträtt de regler och villkor som gäller för
sändningsverksamheten, som beslut som innebär att det granskade innehållet är förenligt med
reglerna. Många praxisskapande beslut ger större vägledning och vice versa.
Beslutstyp

2012

2013

Friande

383

486

Kritiserande

10

13

Fällande

74

53
467

Total

552

Tabell 5a visar det totala antalet beslut i ärenden där granskning skett

Beslutstyp

2012

2013

Friande

86

99

Kritiserande

10

13

Fällande

69

50

Total

165

162

Tabell 5b visar antalet beslut vid granskningsnämndens sammanträde

Kommentar till framtagna referensvärden
Indikatorn visar att antalet beslut som meddelas av granskningsnämnden vid sammanträde ligger
på en stabil nivå. Beslut av en ensam ordförande har ökat i antal mellan år 2013 och år 2012 med
18 procent. Myndigheten anser att det i första hand bör vara den stabila nivån kring 160 beslut av
granskningsnämnden vid sammanträde vilken framgår av tabell 5b som bör vara den referensnivå
man utgår från vid mätning av förändring över tid. Dessa beslut har nämligen en större principiell
tyngd, innehåller särskilda yttranden från programföretagen och fattas av hela nämnden.

Att mäta kunskap
I arbetet med resultatindikatorn har vi fått vissa avgörande insikter och förståelse för den
komplexitet det innebär att mäta kunskap.
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Att ställa kunskapsfrågor till allmänheten
Kunskapsnivån hos allmänheten om granskningsnämnden för radio och tv:s praxis kan mätas
genom att ställa frågor till allmänheten. Det kan ske i en riktad enkät och/eller i en webbenkät.
Arbetet med resultatindikatorer har dock visat att det är svårt att ställa direkta kunskapsfrågor till
allmänheten. Vi har haft en dialog med SOM-insitutet, som är experter på att ställa frågor i
enkätform, och blivit varse att direkta kunskapsfrågor kan göra att den tillfrågade tar reda på svaret
och därmed inte svarar helt sanningsenligt. SOM-institutets erfarenhet är vidare att den tillfrågade
kan reagera så negativt att de avstår från att svara på frågan, i värsta fall på hela enkäten. Av det
skälet behöver frågor ställas på ett sätt så att respondenterna inte uppfattar frågan som en
kunskapsfråga.
Att ställa kunskapsfrågor till programföretagen
Att ställa direkta kunskapsfrågor till programföretagen innebär andra utmaningar. Viljan att vara
tillsynsmyndigheten till lags kan göra att svaren riskerar att inte bli helt i överensstämmelse med
verkligheten. Vår erfarenhet efter att ha genomfört en enkätundersökning riktad till
programföretag inom olika sändningsformer, och som fått låg eller mycket låg svarsfrekvens, visar
att det är svårt att få ett statistiskt säkerställt underlag. Att på ett relevant sätt ställa kunskapsfrågor
till programföretagen är därför något som vi behöver utveckla ytterligare och hitta formerna för.
Andra tänkbara sätt att inhämta information om kunskapsnivå
Ytterligare ett mått på kunskapsnivå skulle kunna vara att mäta fällningar i granskningsnämnden
som avser upprepade förseelser av en och samma aktör. På så vis kan en bild ges av vilka och hur
många programföretag som inte rättat sig efter granskningsnämndens beslut. Det förhållandet att
nämndens beslut leder till upprepade fällningar betyder dock inte nödvändigtvis att
programföretaget i fråga inte har kunskap om nämndens praxis. Ett resultat av ett sådant mått
skulle därför behöva tolkas med sådan försiktighet att vi har valt att inte använda det som ett
referensvärde.

Kunskap hos allmänheten
Vi har deltagit i SOM-institutets riksundersökning som omfattar ett urval av 3 000 personer mellan
16 och 85 år. Enkäten har besvarats av cirka 1 650 personer. Mot bakgrund av vad som redovisats

ovan om svårigheten att ställa kunskapsfrågor till allmänheten har vi i diskussioner med SOMinstitutet kommit fram till att frågor behöver ställas på ett annat sätt. Vi har därför valt en modell
som innebär att frågeställningen handlar om hur respondenten har tagit del av praxis, det vill säga
att utgångspunkten är att respondenten har kunskapen. Frågeställningen och resultatet är följande.
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Granskningsnämnden för radio och tv granskar i efterhand om innehållet i radio och tv följer de
regler som gäller för sändningarna. Om du tänker tillbaka på de senaste 12 månaderna, hur ofta
har du gjort något av följande?

Alternativ

Frekvens

Antal svar

Svar i procent

Läst om granskningsnämndens beslut i
tidningar eller på internet

Nej, ingen gång

1099

66,50 %

Ja, någon gång

524

31,70 %

Ja, flera gånger

29

1,80 %

Total

1652

100,00 %

Nej, ingen gång

919

56,30 %

Ja, någon gång

630

38,60 %

Ja, flera gånger

82

5,00 %

Total

1631

100,00 %

Nej, ingen gång

1582

96,50 %

Ja, någon gång

31

1,90 %

Ja, flera gånger

27

1,60 %

Total

1640

100,00 %

Nej, ingen gång

1590

96,70 %

Ja, någon gång

24

1,50 %

Ja, flera gånger

30

1,80 %

Total

1644

100,00 %

Hört/sett programföretag själva berätta att
de fällts av granskningsnämnden

Besökt granskningsnämndens hemsida

Själv anmält radio- eller tv-program till
granskningsnämnden

Tabell 6 visar utfallet år 2014 på en fråga i en rikstäckande enkät om kunskap om granskningsnämndens
beslut

Kommentar till de framtagna referensvärdena
Tabellen visar att andelen som besökt granskningsnämndens webbplats eller själv gjort en anmälan
är mycket liten. Andelen som har hört ett offentliggörande av granskningsnämndens fällande beslut
eller läst om nämndens avgöranden är dock högre. Dessa två sistnämnda värdena blir mycket
intressanta att följa i mätningen av kunskapen hos allmänheten om nämndens praxis eftersom
svaren tyder på att de svaranden direkt tagit del av innehållet i nämndens beslut.
SOM-institutet har samkört svaren på ovanstående fråga med svar på andra frågor om medievanor
med mera som finns i samma enkät. Genom samkörningen med svar som avser följande faktorer
kan vissa slutsatser dras.
•

Kön

•

Ålder

•

Utbildning

•

Intresse för politik i allmänhet

•

Boendeområde

•

Nyhetsvanor
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En iakttagelse som kan göras av denna samkörning är att de svaranden som läst om
granskningsnämndens beslut eller hört eller sett programföretag offentliggöra nämndens beslut i
högre grad tillhör äldre personer som är ganska eller mycket intresserade av politik i allmänhet.

Kunskap hos programföretagen
Vi har genomfört enkätundersökningar via e-post med hjälp av verktyget Netigate.
Undersökningarna har riktats mot tillståndshavare inom närradio, marksänd tv, lokal tv och analog
kommersiell radio.

Kunskap hos tillståndshavare inom närradio
Svarsfrekvensen är 25 procent (134 svaranden av 535 tillfrågade), vilket inte gör resultatet
statistiskt säkerställt. Vi gör dock bedömningen att svaren ger en tillräcklig indikation som för detta
ändamål kan tjäna som utgångspunkt för jämförelser av data över tid.
Diagram A: Hur ofta tar din verksamhet del av beslut från granskningsnämnden som gäller andras
programverksamheter?

Diagram B: Hur stor är kunskapen i din verksamhet om nämndens praxis?
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Kunskap hos tillståndshavare inom marksänd tv – andra än public service
Svarsfrekvensen är 32 procent (6 svaranden av 19 tillfrågade), vilket inte gör resultatet statistiskt
säkerställt. Vi gör dock bedömningen att svaren ger en tillräcklig indikation som för detta ändamål
kan tjäna som utgångspunkt för jämförelser av data över tid.

Diagram C: Hur ofta tar din verksamhet del av beslut från granskningsnämnden som gäller andras
programverksamheter?

Diagram D: Hur stor är kunskapen i din verksamhet om nämndens praxis?
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Kunskap hos aktörer inom lokal-tv
Svarsfrekvensen är 33 procent (27 svaranden av 81 tillfrågade), vilket inte gör resultatet statistiskt
säkerställt. Vi gör dock bedömningen att svaren ger en tillräcklig indikation som för detta ändamål
kan tjäna som utgångspunkt för jämförelser av data över tid.

Diagram E: Hur ofta tar din verksamhet del av beslut från granskningsnämnden som gäller andras
programverksamheter?

Diagram F: Hur stor är kunskapen i din verksamhet om nämndens praxis?

Kunskap hos tillståndshavare inom analog kommersiell radio
Vi riktade en enkät också till tillståndshavare inom analog kommersiell radio. Svarsfrekvensen var
dock så låg att datainsamlingen inte är möjlig att använda.
Kunskap inom public service (SVT, SR, UR)
Sedan flera år tillbaka svarar public service-bolagen sammanlagt för 80 procent av
granskningsnämndens ärenden. Vi tycker oss därmed kunna utgå från att dessa bolags kunskap om
nämndens praxis är större än kunskapen hos aktörer som mer sällan är föremål för nämndens
granskning. Dessa tre bolag har inte ingått i de undersökningar som lett till resultaten ovan. Vi
kommer att närmare utveckla formerna för att mäta kunskapen hos public service-bolagen.
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Kommentar till de framtagna referensvärdena
Resultatet av enkäterna till tillståndshavarna för närradio, lokal-tv och tv-sändningar i marknätet
visar att tillståndshavarna i liten utsträckning löpande tar del av beslut som gäller andra
programföretag eller sändningsformer. Den visar alltså att tillståndshavarna, enligt vår
uppfattning, inte får, eller skaffar sig, en heltäckande bild av praxis.
Ett annat intressant resultat att följa över tid är det som fås genom frågan: Hur stor är kunskapen i
din verksamhet om nämndens praxis? Svaren utgör en självskattning på en femgradig skala. De
visar att den självskattade kunskapsnivån sammantaget inom sändningsformen lokal-tv är låg, att
den inom närradio är låg till medel, samt att den inom marksänd tv ligger på ett medelvärde.

Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Värdefull information om var insatser behövs
Värdet som vi har lyft fram för att visa på vilken vägledning vi som myndighet genom
granskningsnämnden för radio och tv:s beslut ger till aktörerna i synnerhet, men även allmänheten,
är sådana som vi själva känner väl till. Det handlar om vilka insatser, åtgärder, prestationer
nämnden respektive myndigheten utfört under året. De informationsinsatser som kommer i fråga
när det gäller information till programföretagen är främst publicering av beslut på webben, andra
informationstexter på webben om regelverk och praxis, publikationer och studiebesök. När det
gäller information till allmänheten genomförs vid sidan av sådana insatser även föreläsningar vid
universitet och högskolor.
Det som dock gör vägledning relevant för indikatorn är att det sätts i relation till den kunskap som
aktörerna respektive allmänheten har och hur den kan förändras över tid. Indikatorn ger därför
värdefull information om var insatserna behöver fokuseras och på vilket sätt. Den kommer att
vägleda oss i valet av olika informationskanaler och i urvalet av information. Vi ser mot denna
bakgrund indikatorn som relevant och styrande för kommande informationsinsatser.
Utmaningar
En svårighet med indikatorn är att få tillräcklig svarsfrekvens i de enkäter som genomförs för att få
information om kunskap hos aktörerna. Här behöver vi pröva ytterligare metoder för att uppnå ett
mer tillförlitligt underlag. Vidare tvingar utmaningen vi redovisat ovan, om vad det innebär att
ställa kunskapsfrågor till allmänheten, oss att också utveckla våra frågeformuleringar.
Slutsats
Vi anser att nyttan med indikatorn överväger såväl de två utmaningarna som beskrivits ovan - om
svårigheterna med att få en tillräcklig svarsfrekvens och att ställa kunskapsfrågor till allmänheten som de kostnader vi uppskattar att indikatorn för med sig. Vi föreslår mot denna bakgrund att vi
använder Indikator 2: Vägledning till och kunskap hos programföretagen och allmänheten som
ett mått på i vilken utsträckning myndighetens verksamhet stödjer yttrandefriheten.
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Resultatindikator 3

1.1.3 Grundlagsskydd på internet
Delmål:
Grundlagsskydd präglar verksamhet på internet.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja yttrandefrihet
Data:
Egen data (Källa: Myndigheten för radio och tv)
Kostnad:
Ingen

Bakgrund
Den fysiska eller juridiska person som publicerar på internet kan få grundlagsskydd genom att
ansöka om ett utgivningsbevis hos Myndigheten för radio och tv. Ju fler sådana utgivningsbevis
som utfärdas desto fler omfattas av reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen om bland annat förbud
mot censur och efterforskning av källor.

Utfärdade

2010

2011

2012

2013

88

110

78

106

utgivningsbevis
Tabell 7 visar antalet utgivningsbevis som utfärdats av Myndigheten för radio och tv under åren 2010-2013.

Gällande

2010

2011

2012

2013

680

756

843

883

utgivningsbevis
Tabell 8 visar antalet utgivningsbevis som var gällande vid utgången av respektive år.

Det genomsnittliga antalet utfärdade utgivningsbevis per år under de senaste fyra åren, det vill säga
under perioden 2010-2013, utgör cirka 96 stycken. Detta bör utgöra referenstalet utifrån vilket det
kan bedömas om myndigheten i högre eller lägre grad främjar yttrandefrihet genom utfärdade av
utgivningsbevis. En ökning eller minskning av antalet gällande utgivningsbevis visar likaså i vilken
grad myndigheten har bidragit till målet. Antalet gällande utgivningsbevis år 2013 (883 stycken)
bör utgöra referenstalet utifrån vilket det bedöms om målet att stödja yttrandefriheten är uppfyllt.
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Kommentar till de framtagna referensvärdena
Indikatorn visar att myndigheten stödjer yttrandefrihet både genom ett ökat antal gällande
utgivningsbevis under år 2013 än tidigare jämförelseår, och genom att det meddelats ett högre
antal nya utgivningsbevis än medeltalet 96.
Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Den som förfogar över en sådan databas som avses i yttrandefrihetsgrundlagen väljer själv om
verksamheten ska omfattas av grundlagen. En indikator visar därför endast främjandet av
yttrandefrihet i de fall en ansökan om utgivningsbevis gjorts. Därmed kan såväl myndighetens
möjlighet att påverka målet som indikatorns användbarhet diskuteras. I övrigt medför indikatorn
inga uppenbara utmaningar, inte heller någon kostnad för myndigheten.
Slutsats
Vi föreslår att vi använder Indikator 3: Grundlagsskydd på internet som ett mått på i vilken
utsträckning myndighetens verksamhet stödjer yttrandefriheten.
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4.2 STÖDJA MÅNGFALD

Resultatindikator 4

1.1.4 Programtjänster i marksänd tv och digital
kommersiell radio
Delmål:
Det finns en bredd och variation i programtjänster på radio- och tvområdet.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja mångfald
Data:
Egen data (Källa: Myndigheten för radio och tv)
Ny data (Källa: Mediavision)
Kostnad:
Kostnaden för en rapport från analysföretaget uppgår till 280 000
kronor

Bakgrund
Inom ramen för Myndigheten för radio och tv:s tillståndsgivning för marksänd tv och digital
kommersiell radio beaktas programbolagens avsikt att tillhandahålla olika typer av
programtjänster. Genom en bredd och variation i dessa tjänster nås en mångfald. Den föreslagna
resultatindikatorn avser att mäta fördelningen av programtjänster mellan olika kategorier.
Exempel på sådana kategorier i marknätet är tjänster med ett bredare och mer allmänt inriktat
innehåll (blandprogram) och tjänster med en särskild inriktning såsom fakta, film och sport. I fråga
om digital kommersiell radio kan kategorierna bestå av exempelvis pratradio, olika musikstilar,
sport och nyheter.
Tillståndsgivningen för digital kommersiell radio har dock inte slutförts och någon indikator har
därför inte tagits fram på detta område.
Målsättningen är att nå en så stor spridning över kategorierna som möjligt, med utgångspunkt i vad
programbolagen är villiga att erbjuda i sina programförklaringar. Samtidigt bör utbudet, och i detta
fall mångfalden, rimligen i hög grad spegla publikens behov. Det följer också av de bestämmelser
som finns i radio- och tv-lagen, bland annat om att det vid fördelningen av tillstånd särskilt ska
beaktas att sändningsutrymmet ska kunna tas i anspråk för olika programtjänster så att
sändningarna kommer att tillgodose olika intressen och smakriktningar.
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Utbud
Kategori

2013

2013

2014

2014

Antalet

Andel i

Antalet

Andel i

programtjänster

procent

programtjänster

procent

10

21 %

12

24 %

Blandprogram
Nyheter

2

4%

4

8%

Musik

3

6%

1

2%

Barn

4

9%

5

10 %

Fiktion/film

13

28 %

10

20 %

Sport

7

15 %

7

14 %

Fakta

8

17 %

11

22 %

47

100 %

51

100 %

Tabell 9 visar antalet rikssända programtjänster som innehade (år 2013) respektive fått (från och med den 1
april 2014) tillstånd i marknätet, per huvudsaklig kategori. I programkategorin Blandprogram ingår
underhållningsprogram.
Källa: Egen data hos Myndigheten för radio och tv, baserad på programbolagens egna kategoriindelningar.

Efterfrågan
Kategori

2008

2012

Förändring

Tittartidsandel

Tittartidsandel

Procentuell förändring

(procent)

(procent)

mellan åren 2008 och 2012

Blandmagasin

8

6

- 18

Nyheter

12

9

-19

Underhållning

15

17

+13

Musik

*

*

-62

Barn

*

*

+4

Fiktion/film

34

34

+1

Sport

12

12

-6

Fakta

18

21

+18

100 (99)

100 (98)

*andelen är så liten att uppgiften inte kan läsas ut i det material vi fått.
Tabell 10 visar tittande per programkategori, andel av total tid år 2008 respektive 2012 i såväl marknätet som
via andra plattformar. Tabellen visar också förändringen i tittartidsandel mellan åren 2008 och 2012.
Källa: Mediavision
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Utbud och efterfrågan
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Utbud

Efterfrågan

Källa: En sammanställning av Myndigheten för radio och tv av uppgifter dels från myndigheten själv (utbud),
dels från Mediavision (efterfrågan).
Tabell 11 visar utbudet i procent år 2013 såsom det presenterats i tabell 9, och efterfrågan i procent i form av
tittartidsandel år 2012 såsom det presenterats i tabell 10. Kategorin Underhållning som redovisas i tabell 10
utgör dock inte någon egen kategori i myndighetens tillståndsgivning. I stället ingår i tillståndsgivningen
underhållningsprogram i relativt stor omfattning i kategorin Blandprogram. Av det skälet redovisas
tittartidsandelarna avseende Underhållning i kategorin Blandprogram.

Kommentar till de framtagna referensvärdena
Tabell 9 innehåller endast programtjänster som har fått tillstånd av Myndigheten för radio och tv. I
den tabellen ingår således inte public service-bolagen. Tabell 10 däremot innehåller
tittartidsandelar för alla de programtjänster som Mediavision anger som så kallade loggkanaler,
vari public service ingår. Även om efterfrågan speglar ett faktiskt tittande som är vidare än det
utbud som Myndigheten för radio och tv kan påverka, är enligt vår bedömning tittartidsandelarna
av stort intresse genom att de kan ge en indikation på i vilken mån fördelningen av programtjänster
har förankring i tittarnas val.
Ytterligare en viktig aspekt som behöver tas i beaktande när tabellerna används, är att utbudet
speglar huvudsakliga kategorier utifrån vilka tillstånden har meddelats. Det innebär att
programtjänsterna kan innehålla också andra typer av program. Inte heller detta förhållande
hindrar dock, enligt vår mening, en jämförelse av utbud och efterfrågan på det som sker här för det
nu aktuella ändamålet.
Vi kan bland annat konstatera följande för år 2013.
• Fiktion/film och Blandprogram (med en övervikt för Fiktion/film) svarade för störst andel
programtjänster i utbudet.
•

Fiktion/film är också den kategori som svarar för den största tittartidsandelen.
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Intresset för att se Nyheter är förhållandevis större än vad utbudet i de kommersiella

•

programtjänster som myndigheten ger tillstånd för erbjuder. Samma förhållande gäller
Fiktion/film, Fakta och i viss mån Blandprogram. När det gäller efterfrågan av
Blandprogram förefaller det, mot bakgrund av redovisningen av tittartidsandelar i tabell 10,
att vara specifikt underhållningsprogram som efterfrågas.
I fråga om kategorierna Barn, Musik och i viss mån Sport är förhållandet det omvända.

•

En slutsats utifrån tillgängliga uppgifter under år 2013 är att utbudet huvudsakligen tillgodoser
efterfrågan. I vissa programkategorier möter dock inte utbudet efterfrågan fullt ut. Antalet sökande
och vilka programkategorier de sökande erbjuder har naturligtvis betydelse för myndighetens
möjlighet att möta efterfrågan.
Att programkategorin underhållning redovisas inom kategorin Blandprogram i tabell 11 beror på
att underhållningsprogram inte är en egen programkategori i myndighetens tillståndsgivning. I
stället ingår i tillståndsgivningen underhållningsprogram i relativt stor omfattning i kategorin
Blandprogram.
Vi kan bland annat konstatera följande för år 2014.
• Det har skett en förskjutning i utbudet på så vis att andelen Blandprogram – och därmed
underhållningsprogram – har ökat.
•

Utbudet av Nyheter och Fakta har ökat.

•

Utbudet av Fiktion/film har minskat förhållandevis mycket, en kategori som hade den
högsta tittartidsandelen år 2013.

I avsaknad av uppgift om tittartidsandelar uppmätta senare än år 2012 är det för tidigt att dra
slutsatser om förändring över tid. Det kommer att bli spännande att ta del av kommande
tittartidsandelar för att följa om myndigheten för radio och tv:s tillståndsgivning i marknätet år
2014 i högre eller lägre grad tillgodoser publikens behov.
Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Jämförbarheten mellan utbud och efterfrågan
Det kan diskuteras om det överhuvudtaget är rättvisande att jämföra data på det sätt som gjorts
ovan, det vill säga om värdena för utbud och efterfrågan representerar så olika typer av uppgifter
att de inte kan eller bör ställas mot varandra. Enligt vår uppfattning ligger dock värdena tillräckligt
nära varandra för att jämförelser ska vara relevanta och informativa.
Faktiskt tittande är det som mäts
Det säger sig självt att en efterfrågan som mäts utifrån faktiskt tittande endast kan spegla sådana
kategorier som erbjuds tittarna. Genom den begränsningen fångas inte andra eventuella
preferenser hos publiken upp. Om målet vore att få en total överblick som fullt ut utvärderar
publikens önskemål, då skulle helt andra studier behöva göras. Någon sådan översyn har vi inte
bedömt vara nödvändig.
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Absolut överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan är inte målet
Målet för myndigheten bör inte heller vara att skapa en absolut överensstämmelse mellan utbud
och efterfrågan. Följden av en sådan exakt överensstämmelse skulle bland annat bli att
myndigheten inte skulle kunna värna små och nischade aktörers möjlighet att ta sig in på
marknaden. Det ansvar som myndigheten har att även se till små och nya aktörers intresse vid sin
tillståndsgivning kan och i vissa fall bör väga tyngre än tittartidsandelar i valet mellan olika
programtjänster och programkategorier. Vidare riskerar en absolut överensstämmelse mellan
utbud och efterfrågan att inte ta hänsyn till trender och indikatorer på ett framtida förändrat
tittande.
Användbarheten
Med dessa reservationer framförda, bedömer vi att indikatorn har ett stort värde och är användbar
vid myndighetens tillståndsgivning. Den ger värdefull information bland annat om förändringar i
konsumtionsmönster som bör beaktas vid tillståndsgivningen. Även mellan tillståndsgivnings–
tillfällena kommer indikatorn kunna spegla förändringar i utbud och efterfrågan. Sådana
förändringar kan i fråga om utbudet komma till stånd under pågående tillståndsperiod genom
överlåtelser och ändrade tillståndsvillkor på begäran av tillståndshavaren och efter godkännande av
myndigheten.
Slutsats
Vi anser att nyttan med indikatorn överväger såväl utmaningarna beskrivna ovan som de kostnader
vi uppskattar att indikatorn för med sig. Vi föreslår mot denna bakgrund att vi använder Indikator
4: Programtjänster i marksänd tv och digital kommersiell radio som ett mått på i vilken
utsträckning myndighetens verksamhet stödjer mångfald.
Mått i fråga om digital kommersiell radio kan dock tas fram först efter avslutad tillståndsgivning.
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Resultatindikator 5

1.1.5 Programbredd i tv
Delmål:
Det finns en bredd och variation i programutbudet.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja mångfald
Data:
Rapport beställd av Myndigheten för radio och tv (Källa: Institutionen
för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs
universitet, JMG)
Kostnad:
Uppgiften till resultatindikatorn hämtas ur rapporten Svenskt
Medieutbud som kostar myndigheten ca 570 000 kronor årligen att
låta ta fram.

Bakgrund
Radio- och tv-lagen och villkor i sändningstillstånden för public service-bolagen reglerar innehållet
i dessa bolags sändningar. Ett sätt att mäta bredden och variationen i utbudet är att ta fram
breddindex och fördelningen mellan informations- respektive underhållningsinriktat innehåll. En
sådan mätning kräver djuplodande utbudsstudier. I dag har Institutionen för journalistik, medier
och kommunikation vid Göteborgs universitet, JMG, under ledning av professor Kent Asp i
uppdrag av Myndigheten för radio och tv att årligen göra sådana vetenskapliga analyser.
Mångfalden i programutbudet fastställs genom att ju fler typer av program som en programtjänst
uppvisar i sitt utbud, desto större bredd. I JMG:s tidigare studier har 147 olika typer av program
utgjort den mängd som antagits vara teoretiskt relevant att urskilja i ett mångfaldsperspektiv.
Dessa har fördelats inom informationsinriktade program, underhållningsinriktade program och
sportprogram. Breddindex anger, också det enligt JMG:s utbudsstudier, förhållandet mellan det
totala antalet programtyper och det antal typer av program som finns i den studerade programtjänstens utbud.
Public service
Myndigheten för radio och tv meddelar inte tillstånd för public service-bolagen och påverkar
därmed inte direkt mångfalden i programutbudet i dessa programtjänster. Genom regeringens
beslut om särskilda tillståndsvillkor för public service-bolagens gäller dock bland annat ett krav på
mångsidigt programutbud på flera områden. Mot den bakgrunden är vår utgångspunkt att det
skapas en relativt stor programbredd i såväl det informations- som underhållningsinriktade
innehållet.
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Övriga aktörer i marknätet
När det gäller övriga aktörer och deras programtjänster sker tillståndsgivningen hos Myndigheten
för radio och tv. Ett intressant mått är därför att se om myndighetens tillståndsgivning i marknätet
för de större programtjänsterna, vid sidan av nischkanalerna, bidrar till ytterligare mångfald i
programutbudet. Aktörerna förväntas inte själva ha ett generellt mångfaldsperspektiv i sina
programtjänster, utan måttet syftar på att se om den fördelning av programtjänster som
myndigheten beslutar om inom olika huvudsakliga kategorier sammantaget bidrar till mångfald.
Diagram G. Programbredd 2013

Källa: Svenskt Medieutbud 2013, professor Kent Asp, JMG, på uppdrag av Myndigheten för radio och tv
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Diagram H. Programbredd 2012

Källa: Svenskt Medieutbud 2012, professor Kent Asp, JMG, på uppdrag av Myndigheten för radio och tv

Kommentar till referensvärdena
Diagrammen visar mångfalden i programutbudet år 2012 respektive 2013 för de största tvkanalerna riktade till publiken i Sverige. Public service-kanalerna SVT1, SVT2 och SVT24 svarar för
en relativt stor mångfald inom det informationsinriktade utbudet och inom det
underhållningsinriktade programutbudet. Ett undantag är Kunskapskanalen som en är bred
faktakanal med få underhållningsprogram.
Indikatorn visar att de programtjänster vars tillstånd i marknätet meddelats av Myndigheten för
radio och tv och som ingår i JMG:s analys – TV3, TV4, Sjuan, Kanal 5, TV6 och TV8 – har en annan
mångfaldsprofil än public service. TV4 uppvisar en bredd i underhållningsutbudet som ligger
mellan SVT1 och SVT2, medan faktautbudet har en klart mindre bredd. De övriga har ett relativt
brett och i det närmaste helt underhållningsinriktat programutbud som saknar bredd i sitt
faktautbud. Resultatet visar alltså att de programtjänster som myndigheten har gett tillstånd bidrar
till en större mångfald inom det underhållningsinriktade utbudet. Myndighetens tillståndsgivning
avseende de programtjänster som ingår i diagrammen bidrar inte på samma sätt till en generell
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ökad mångfald. Med året 2013 som utgångspunkt för kommande mätningar och analyser av de
största programtjänsterna som fått tillstånd i marknätet från och med den 1 april 2014, kan
indikatorn komma att visa förändringar och intressanta resultat.
Tillståndsgivningen för digital kommersiell radio har inte slutförts och några indikatorer har
därmed inte tagits fram på detta område.
Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Endast de största programtjänsterna ingår i måttet
Vi utgår från data som JMG tar fram under ledning av professor Kent Asp på vårt uppdrag. Den
innefattar de största programtjänsterna i marknätet. Det innebär motsatsvis att de minsta
programtjänsterna som myndigheten ger tillstånd för inte är medtagna i mätningen av
programbredd. Flera av dessa skulle rimligen ha, i vart fall sett till sina respektive huvudkategorier,
ett smalt och informationsinriktat utbud, vilket i sin tur bidrar till mångfalden.
Hög kostnad
Till skillnad från förhållandet som gäller programkategorierna som tas upp i anslutning till
Indikator 4: Programtjänster i marksänd tv, kan myndigheten inte i någon större omfattning
påverka programbredden. Det beror på att programföretagen själva beslutar om det närmare
innehållet i sina sändningar, i enlighet med den redaktionella självständigheten. Indikatorn kan
därför ses som intressant, men inte särskilt påverkansbar. Kostnaden för att få fram värdena om
programbredd är dessutom hög. Programbreddsvärdena bygger på en mängd data som tas fram
inom rapporten Svenskt medieutbud och som kostar myndigheten cirka 570 000 kronor årligen att
ta fram. Om myndigheten väljer att inte längre ge ett rapportuppdrag om medieutbud, skulle
kostnaden enbart för att arbeta med resultatindikatorn svårligen kunna motiveras.
Slutsats
Så länge myndigheten finner skäl att ge ut rapporten Svenskt medieutbud, så som sker i dag, bör
indikatorn användas eftersom den ger en bild av bredd och mångfald i utbudet som myndighetens
tillståndsgivning har lett till i fråga om de största programtjänsterna. Att myndigheten skulle ta på
sig kostnaden enbart i syfte att få fram uppgift i arbetet med resultatindikatorn vore dock inte
rimligt. Indikatorn bör därför inte göras obligatorisk.
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Resultatindikator 6

1.1.6 Ägarbredd i marksänd tv och digital
kommersiell radio
Delmål:
Det finns en bredd och variation i ägande på radio- och tv-området.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja mångfald
Data:
Egen data (Källa: Myndigheten för radio och tv)
Kostnad:
Ingen

Bakgrund
Frågan om ägarskap aktualiseras vid Myndigheten för radio och tv:s tillståndsgivning för marksänd
tv och digital kommersiell radio. Den första tillståndsgivningen för digital kommersiell radio har
dock ännu inte slutförts och några indikatorer har därmed inte tagits fram på detta område. När
det gäller marksänd tv bör den senaste tillståndsgivningen i april 2014 tjäna som utgångspunkt.
Tillståndsgivningen har utgått från de bestämmelser som anges i radio- och tv-lagen, där ett av de
kriterier som särskilt ska beaktas vid fördelningen av tillstånd är att sändningsutrymmet ska kunna
tas i anspråk av flera av varandra oberoende programföretag.
Diagram I: visar antalet nationella programtjänster per programföretag som fått tillstånd i marknätet år 2014

Antal programtjänster per programföretag 2014
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Källa: Egen data från Myndigheten för radio och tv.
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Kommentar till de nu gällande ägarförhållandena
Av diagrammet framgår att 13 programföretag innehar vardera ett (1) tillstånd för tv-sändningar i
marknätet. TV4 AB har flest programtjänster, 7 stycken, tätt följt av Viasat Broadcasting UK Ltd (6
stycken) och C More Entertainment AB (5 stycken).
Totalt är det 24 programföretag som innehar tillstånd för 51 nationella programtjänster.
Flera av programföretagen ingår i större ägargrupper. Det är därför intressant att se hur
programtjänsterna fördelas även utifrån det perspektivet, se nedan.
Diagram J: visar antalet nationella programtjänster per ägargrupp som fått tillstånd i marknätet år 2014

Källa: Egen data från Myndigheten för radio och tv

Kommentar till de nu rådande ägargrupperna
Även sett till större ägargrupper är TV4 AB den största aktören. Tillsammans med C More
Entertainment AB ingår TV4 AB i ägarkoncernen Bonnier AB med sammanlagt 12 tillstånd för tvsändningar i marknätet. Det motsvarar 24 procent av de meddelade tillstånden för nationella
programtjänster. Näst flest tillstånd har ägarkoncernen Discovery med 18 procent. De två största
ägarkoncernerna svarar således för 41 procent av alla tillstånd.
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Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Den befintliga ägarbredden
I den nyligen slutförda tillståndsgivningen i marknätet har tillstånden fördelats utifrån de
bestämmelser som anges i radio- och tv-lagen. Därigenom har myndigheten vid ett givet tillfälle
fördelat tillstånden bland annat med utgångspunkt i att tillstånden ska innehas av programföretag
som är oberoende av varandra. Den befintliga ägarbredden i marksänd tv utgör mot den
bakgrunden referensvärdet för bredd och variation i ägandet.
En god överblick
Det är av stort värde för myndigheten att ha en god överblick som visar om ägarbredden minskar
eller ökar till följd av överlåtelser, ändrade ägarandelar, återkallade tillstånd eller utlysningar.
Dessa förändringar i vår omvärld har betydelse och kommer att vara en styrande faktor vid
myndighetens kommande beslut om tillstånd.
Snabba ägarförändringar
En utmaning är att ägarförändringar kan ske snabbt och de kan ske på flera olika
organisationsnivåer i en koncern eller ägargrupp. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka
förändringar som bör ges betydelse för bedömningen av vad som faktiskt påverkar ägarbredden.
Slutsats
Vi föreslår att vi använder Indikator 6: Ägarbredd i marksänd tv och digital kommersiell radio
som ett mått på i vilken utsträckning myndighetens verksamhet stödjer mångfald.
Mått i fråga om digital kommersiell radio kan dock tas fram först efter avslutad tillståndsgivning.
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4.3 STÖDJA TILLGÄNGLIGHET

Resultatindikator 7

1.1.7 Upplevd tillgänglighet i radio och tv
Delmål:
Utbudet inom radio och tv tillgängliggörs för personer med
funktionsnedsättning.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja tillgänglighet
Data:
Panelundersökning i samarbete med den tidigare myndigheten
Handisam/Myndigheten för delaktighet
Kostnad:
Den första panelundersökningen har varit kostnadsfri för
Myndigheten för radio och tv. Vi har fått signaler om att även
kommande samarbeten med Myndigheten för delaktig kommer att
vara kostnadsfria för vår myndighet.

Bakgrund
Myndigheten för radio och tv ställer krav på programföretag att tillgängliggöra sina
programtjänster för personer med funktionsnedsättning genom olika tekniker. Dessa krav ska
enligt vår bedömning i största möjliga utsträckning styras av användarnas behov. Myndighetens
möjlighet att påverka målet om att den upplevda tillgängligheten ska vara god, är att utveckla
arbetet med att ställa relevanta krav utifrån användarnas behov.
För att bäst kunna besvara frågan om vad som tillgodoser användarnas behov behöver användarna
själva tillfrågas. Vi har sett det som en god idé att arbeta med en panel bestående av representanter
för olika grupper med funktionsnedsättningar och som kan värdera och gradera olika befintliga
tillgänglighetstjänster.
Tillståndsgivningen för digital kommersiell radio har inte slutförts och några indikatorer har
därmed inte tagits fram på detta område.
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Vi har genomfört en panelundersökning
I ett samarbete med den tidigare myndigheten Handisam har myndigheten deltagit med frågor i en
panelundersökning om tillgänglighet till tv-program. Panelen har bestått av 1 500 personer med en
eller flera funktionsnedsättningar enligt följande.
•

Synnedsättning/blind/dövblind

27 %

•

Hörselnedsättning/döv

35 %

•

Rörelsenedsättning

30 %

•

Neuropsykiatriska-/psykiska funktionsnedsättningar

21 %

•

Lindrig utvecklingsstörning

•

Lässvårigheter/skrivsvårigheter/svårigheter att tala

11 %

•

Annat (el-allergi, reumatiska ledsjukdomar, allergi)

20 %

2%

Cirka 20 frågor, varav några så kallade öppna frågor, har ställts till paneldeltagarna. Frågorna ger
bland annat svar på i vilken utsträckning tillgänglighetsteknikerna textning, uppläst text,
teckenspråkstolkning och syntolkning används samt i vilken grad deltagarna är nöjda eller
missnöjda med dessa tjänster. Svaren ger värdefull information om hur myndigheten kan arbeta
vidare med kravställande när det gäller specifika tillgänglighetstekniker.
Nedan visas ett utdrag ur enkätundersökningen med de värden som är mest intressanta att följa för
det nu aktuella syftet. De första tre frågorna som redovisas nedan visar att panelen är en viktig
grupp att hämta kunskap och lärdomar av, inte bara för de personliga erfarenheterna av olika
funktionsnedsättningar, utan även för att svaren visar på en hög konsumtion av tv-program som
visas på traditionell tv.
Fråga: Hur mycket tittar du på tv en vanlig dag?
Antal

Procent

Jag tittar inte på tv

97

6%

Mindre än 1 timme

246

16 %

Mellan 1 och 2 timmar

453

30 %

Mellan 2 och 3 timmar

401

27 %

Mer än 3 timmar

315

21 %

Total

1512

100 %

Tabell 12 visar att närmare 80 procent av respondenterna tittar på tv minst 1 timme per dag.
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Fråga: Hur tittar du på tv? Respondenten kan välja flera svarsalternativ
Antal

Procent

På en vanlig tv

1361

96 %

På datorn

603

43 %

I mobilen

166

12 %

I en surfplatta

170

12 %

Annat sätt

33

2%

Total

1418

165 %

Tabell 13 visar att nästan alla tar del av tv-program via vanlig tv.
Fråga: Har du behov av något av följande när du tittar på tv? Respondenten kan välja flera
svarsalternativ
Antal

Procent

Ja, att program på svenska textas

518

37 %

Ja, program på teckenspråk

51

4%

Ja, att program teckenspråktolkas

42

3%

Ja, att program syntolkas

88

6%

Ja, att textremsan blir uppläst

134

10 %

Nej

694

49 %

Annat,

150

11 %

Total

1404

119 %

Tabell 14 visar att textning är den viktigaste tillgänglighetstekniken för de svarande.

Fråga: Hur upplever du att det brukar fungera när du ser på tv?
Antal

Procent

Mycket bra

478

34 %

Ganska bra

743

53 %

Ganska dåligt

163

12 %

Mycket dåligt

27

2%

Total

1411

100 %

Tabell 15 visar att få tycker att det fungerar dåligt att se på tv.
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Fråga: Påverkar tillgängligheten valet av kanal som du tittar på?
Antal

Procent

Ja

401

57 %

Nej

237

33 %

Vet ej

71

10 %

Total

709

100 %

Tabell 16 visar att tillgängligheten påverkar valet av kanal för de flesta svaranden
Fråga: Har du märkt några förändringar i tillgänglighetstjänsterna för tv under det senaste året?
Antal

Procent

Ja, det har blivit bättre för mig

200

28 %

Ja, men det har varken blivit bättre eller sämre för mig

200

28 %

Ja, det har blivit sämre för mig

37

5%

Nej

271

38 %

Total

708

100 %

Tabell 17 visar att en knapp tredjedel anser att det blivit en förbättring senaste året, men att de allra flesta inte
upplever någon förbättring.

Kommentar till de framtagna referensvärdena
Indikatorn om upplevd tillgänglighet visar bland annat att myndigheten bör ställa höga krav på
textning, som är den teknik som flest har behov av. Det har också framkommit att
tillgängliggörande tekniker är viktigt och påverkar valet av kanal.
Resultatet i tabell 17 om förändringar under senaste året, kommer särskilt att följas upp. För att
myndigheten ska kunna sägas stödja tillgängligheten – i meningen att driva utvecklingen mot ett
alltmer tillgängligt medielandskap – bör andelen som upplever förbättringar öka.

Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Subjektiva värderingar
Ett mått som bygger på enskilda personers subjektiva värderingar är inte helt problemfritt. Det kan
exempelvis vara svårt att mäta över tid eftersom sammansättningen av personer i en panel inte är
konstant. Det kan också vara så att olika personer uppfattar frågor på olika sätt och att svaren
därför inte i alla delar är jämförbara. Det riskmomentet måste dock ställas mot det faktum att det
är svårt att på annat sätt få reda på om utbudet tillgodoser målgruppens behov.
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Nyttan med en dialog
Vår bedömning är att de osäkerheter som alltid kan uppkomma då underlag tas fram genom
intervjuer, enkäter eller panelundersökningar uppvägs av den nytta som indikatorn ger genom en
dialog direkt med de relevanta målgrupperna. Utan en sådan dialog kan inte de kvalitativa
aspekterna fångas upp. Det innebär att det behövs ett mått som anger i vilken grad de krav som
myndigheten ställer bidrar till faktisk tillgänglighet.
Slutsats
Vi föreslår en indikator med ett tydligt medborgarperspektiv och att vi använder Indikator 7:
Upplevd tillgänglighet i radio och tv som ett mått på i vilken utsträckning myndighetens
verksamhet stödjer det mediepolitiska målet om tillgänglighet.
Mått i fråga om digital kommersiell radio och tillgänglighet kan dock tas fram först efter avslutad
tillståndsgivning.
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Resultatindikator 8

1.1.8 Standarder för radio och tv
Delmål:
Inom EU fastställda gemensamma standarder för sändning och
mottagning av radio och tv tillämpas.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja tillgänglighet
Data:
Stickprovsgranskning (Källa: Myndigheten för radio och tv)
Kostnad:
Ingen

Bakgrund
Myndigheten för radio och tv meddelar, utifrån EU-krav, föreskrifter om standarder för sändning
av radio- och tv-signaler. Kontrollen av att föreskrifterna följs utförs genom kontakter med
branschen och intressenter samt årliga stickprov. Ett eventuellt ökat antal klagomål kan
intensifiera stickprovskontrollen. Utfallet av stickprov och tillsyn efter eventuella klagomål ska visa
att regelverket följs. Det bästa värdet är 100 procent efterlevnad hos grossister och detaljister.
Under år 2014 har en stickprovskontroll genomförts på myndighetens eget initiativ. Myndigheten
har inte tagit emot något klagomål från allmänheten som har att göra med standarder för radio
eller tv under innevarande år, och inte heller under år 2013.
Kommentar till de framtagna referensvärdena
En genomförd stickprovskontroll under 2014 avseende tv-sändningar visade att regelverket fullt ut
följs. Resultatet indikerar således att de inom EU fastställda standarderna tillämpas för tv och att
myndighetens föreskriftsarbete stödjer tillgängligheten.
Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Indikatorn ger svar på om myndighetens föreskrifter fungerar på sätt som avsett, nämligen att
marknaden anpassar sig till vissa givna standarder så att allmänheten kan ta del av sändningar. Så
länge myndigheten inte får klagomål om att marknaden inte tillämpar fastställda standarder, kan
indikatorn förefalla mindre användbar. Vi anser dock att det är av tillräckligt intresse att följa detta
över tid och se om det sker några förändringar som borde leda till insatser från myndighetens sida.
Slutsats
Vi föreslår att indikator 8: Standarder för radio och tv används som ett led i uppföljningen av om
myndigheten stöder tillgänglighet till sändningar.
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4.4 STÖDJA MEDIERNAS OBEROENDE

Resultatindikator 9

1.1.9 Allmänhetens uppfattning om radio- och tvmediernas oberoende
Delmål:
Programföretagen är oberoende från staten och andra intressen
samt från otillbörlig påverkan av annonsörer och andra finansiärer.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja mediernas oberoende
Data:
Enkät (Källa: SOM-institutet)
Kostnad:
Kostnaden för deltagande med två frågor i riks-SOM är totalt cirka
140 000 kronor.

Bakgrund
Det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv övervakar att innehållet i
sändningar bland annat är förenligt med kravet på opartiskhet i fråga om public service, och med
förbudet mot otillbörligt kommersiellt gynnande för samtliga svenska programföretag. Kravet på
opartiskhet för public service är centralt för att tillförsäkra att dessa medier står fria från stat och
andra maktcentra och inte tar ställning i kontroversiella frågor. Ett oberoende från otillbörlig
ekonomisk påverkan, genom annonsörer eller andra finansiärer, ligger enligt vår uppfattning också
inom målet för mediernas oberoende.
För att mäta uppfattningen hos publiken om i vilken grad den uppfattar oberoendet i radio och tv,
behöver frågor ställas direkt till allmänheten. Vi har deltagit i SOM-institutets riksundersökning
som omfattar ett urval av 3 000 personer mellan 16 och 85 år. Den aktuella enkäten har besvarats
av cirka 1 650 personer. I enkäten har vi deltagit med en fråga om vilket inflytande olika grupper
har över innehållet i svensk radio och tv. Grupperna är följande.
•

Journalisterna

•

Mediernas ägare

•

Politikerna

•

Staten

•

De stora intresseorganisationerna
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•

Annonsörerna

•

Näringslivet

•

Allmänheten

De tillfrågade har kunnat svar på en skala från Mycket stort till mycket litet, alternativt svaret Ingen
uppfattning. Utfallet blev i årets enkät följande.

Enligt din mening, vilket inflytande har följande grupper över innehållet i svensk radio och tv?
Grupper
Journalisterna

Grad av inflytande

Antal
svar

Mycket stort inflytande
Ganska stort inflytande

515
725

31,50 %
44,30 %

Varken stort eller litet inflytande

137

8,40 %

Ganska litet inflytande

37

2,30 %

Mycket litet inflytande
Ingen uppfattning

14
207

0,90 %
12,70 %

1635

100,00 %

Mycket stort inflytande

500

30,80 %

Ganska stort inflytande

570

35,10 %

Varken stort eller litet inflytande

192

11,80 %

Ganska litet inflytande

40

2,50 %

Mycket litet inflytande

25

1,50 %

298

18,30 %

Total
Mediernas ägare

Svar i
procent

Ingen uppfattning

100,00 %
Politikerna

Mycket stort inflytande
Ganska stort inflytande

95
399

5,80 %
24,50 %

Varken stort eller litet inflytande

540

33,10 %

Ganska litet inflytande

198

12,10 %

Mycket litet inflytande

100

6,10 %

Ingen uppfattning

298

18,30 %
100,00 %

Staten

Mycket stort inflytande
Ganska stort inflytande

103
339

6,30 %
20,90 %

Varken stort eller litet inflytande

502

30,90 %

Ganska litet inflytande

195

12,00 %

Mycket litet inflytande

141

8,70 %

Ingen uppfattning

344

21,20 %
100,00 %

De stora intresseorganisationerna

Mycket stort inflytande
Ganska stort inflytande

89
444

5,50 %
27,60 %

Varken stort eller litet inflytande

458

28,40 %

Ganska litet inflytande

158

9,80 %
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Mycket litet inflytande

Annonsörerna

68

4,20 %

Ingen uppfattning

394

24,50 %

Mycket stort inflytande
Ganska stort inflytande

249
620

15,40 %
38,30 %

Varken stort eller litet inflytande

296

18,30 %

Ganska litet inflytande

115

7,10 %

Mycket litet inflytande

50

3,10 %

288

17,80 %

Ingen uppfattning

100,00 %
Näringslivet

Mycket stort inflytande

110

6,80 %

Ganska stort inflytande

485

29,80 %

Varken stort eller litet inflytande

478

29,40 %

Ganska litet inflytande

138

8,50 %

Mycket litet inflytande

65

4,00 %

350

21,50 %

Ingen uppfattning

100,00 %
Allmänheten

Mycket stort inflytande
Ganska stort inflytande

59
240

3,60 %
14,70 %

Varken stort eller litet inflytande

467

28,70 %

Ganska litet inflytande

316

19,40 %

Mycket litet inflytande

253

15,50 %

Ingen uppfattning

293

18,00 %
100,00 %

Tabell 18 visar utfallet år 2014 på en fråga i en rikstäckande enkät om allmänhetens uppfattning om
mediernas oberoende

Kommentar till de framtagna referensvärdena
Av tabell 18 kan utläsas att de flesta svarande anser att det främst är journalister och mediernas
ägare som har inflytande över innehållet i svensk radio och tv. Annonsörer anses emellertid också
ha ett stort inflytande, liksom näringslivet.
SOM-institutet har samkört svaren på ovanstående fråga med svar på andra frågor om medievanor
med mera i samma enkät. Genom samkörning med följande faktorer kan vissa slutsatser dras.
•

Kön

•

Ålder

•

Utbildning

•

Intresse för politik i allmänhet

•

Ideologisk orientering (vänster-höger-skala)

•

Boendeområde

•

Mellanmänsklig tillit

•

Förtroende för radio och tv

•

Nyhetsvanor
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En iakttagelse som kan göras av denna samkörning är att den förhållandevis stora andelen
svarande med uppfattningen om att annonsörer och näringslivet har ett ganska stort inflytande på
innehållet i program inte kan sägas ha exempelvis låg eller hög mellanmänsklig tillit eller stort eller
litet förtroende för radio och tv, eller stort eller litet politiskt intresse eller ideologisk orientering.
Tvärtom är uppfattningen jämnt fördelad på de faktorer som tagits upp ovan. En annan betraktelse
är att den grupp som anser att journalisterna har mycket stort eller ganska stort inflytande över
programinnehållet i hög grad tar del av nyheter i radio- och tv-program i både public service och på
den kommersiella sidan. Detta kan jämföras med att de svaranden som anser att politikerna, staten
eller allmänheten har ett stort inflytande, har medievanor som i avsevärt lägre grad inbegriper
nyhetssändningar.
Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Anmälarna och allmänheten
Myndigheten får redan genom anmälningar mot innehållet i sändningar en uppfattning om vad
publiken reagerar på. Genom anmälningarna kan myndigheten bland annat konstatera att kravet
på opartiskhet är den bestämmelse som anmälarna främst anser kommer i fråga. Anmälarna utgör
emellertid inte med säkerhet ett tvärsnitt ur befolkningen. Det kan vara så att anmälarna snarare
får anses representera en grupp aktiva samhällsmedborgare som väljer att vända sig till en statlig
myndighet med synpunkter och klagomål. Vi bedömer att den årliga riksenkät som SOM-institutet
genomför på ett annat sätt speglar befolkningen i stort. Av det skälet utgör de svar som
riksundersökningen ger ett betydelsefullt bidrag till myndighetens bild av hur allmänheten
uppfattar oberoendet i radio och tv.
Grupper som påverkar innehållet
Indikatorn visar vilka av de i enkäten definierade grupperna som allmänheten uppfattar påverkar
innehållet i radio och tv mest. De grupper som är särskilt intressanta för myndigheten är de som är
direkt knutna till kravet på opartiskhet och bestämmelsen om otillbörligt kommersiellt gynnande.
Det är huvudsakligen Staten, Politikerna och Annonsörerna. Genom den samkörning som SOMinstitutet gör av flera svar från enkäten får vi en bild exempelvis av om de som är skeptiska till
radio- och tv-mediernas oberoende generellt sett har en låg tillit eller om det är just innehållet i
radio och tv som de anser påverkas av utomstående grupper. I och med att granskningsnämnden
för radio och tv har i uppgift att värna vissa allmänna intressen, har det relevans att ta reda på om
allmänhetens inställning till oberoendet förändras över tid.
Ett mått som bygger på enskilda personers subjektiva värderingar är, som nämnts ovan, inte helt
problemfritt. Vi får emellertid förlita oss på den samlade kunskap och erfarenhet som SOMinstitutet har och som borgar för att resultaten blir så tillförlitligt och jämförbart över tid som är
möjligt att få fram.
Slutsats
Vi föreslår indikator 9 som ett mått på i vilken utsträckning myndighetens verksamhet ur ett tydligt
medborgarperspektiv stödjer det mediepolitiska målet om mediernas oberoende.
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Resultatindikator 10

1.1.10 Vägledning till och kunskap hos
programföretagen och allmänheten
Delmål:
Programföretagen och allmänheten har kunskap om
granskningsnämnden för radio och tv:s praxis.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att stödja mediernas oberoende
Data:
1.

Egen data i fråga om vägledning (Källa: Myndigheten för
radio och tv)

2. Ny data i fråga om allmänhetens kunskap (Källa: SOMinstitutet)
3. Ny data i fråga om programföretagens kunskap (Källa: egen
enkät)
Kostnad:
1.

Ingen

2. Se resultatindikator 9 om allmänhetens uppfattning om
mediernas oberoende
3. Cirka 12 000 kronor för en enkätundersökning

Bakgrund
Det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv övervakar innehållet i radiooch tv-sändningar. Genom den praxis nämndens avgöranden skapar ges programföretagen
riktlinjer för sin programverksamhet. Det föreslagna måttet tar sikte på fällande beslut som kan ha
att göra med synen på programföretagens oberoende.

Vägledning
Programföretagen är oberoende från såväl staten som från olika intressen
Kravet på opartiskhet i ett programföretags sändningstillstånd är centralt för att tillförsäkra att
medierna står fria från stat och andra maktcentra och inte tar ställning i kontroversiella frågor.
Detta krav träffar i dagsläget de tre programföretag som verkar i allmänhetens tjänst, nämligen
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Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Genom granskningsnämndens övervakning av att kravet på opartiskhet efterlevs, säkerställs att bolagen inte tar
ställning i kontroversiella frågor, behandlar kontroversiella ämnen ensidigt eller på annat sätt
agerar partiskt i sin programverksamhet. Inom ramen för kravet på opartiskhet är bolagen också
fria att kritiskt granska makten och att kommentera och debattera aktuella frågor.
För andra leverantörer av medietjänster än public service-bolagen ställs inte något krav på
opartiskhet och det råder för dessa därmed en frihet att rapportera på ett kritiskt, okritiskt eller
partiskt sätt.
Programföretagen är oberoende från otillbörlig påverkan av annonsörer och andra finansiärer
Ett oberoende från otillbörlig ekonomisk påverkan, genom annonsörer eller andra finansiärer,
ligger enligt vår uppfattning inom målet för mediernas oberoende. Det lagstadgade förbudet mot
otillbörligt kommersiellt gynnande i det redaktionella materialet gäller för all radio, tv, text-tv och
beställ-tv och övervakas av granskningsnämnden för radio och tv. Även otillåten sponsring kan
påverka synen på oberoende från utomstående finansiärer.
Vägledande beslut av granskningsnämnden
Följande tabeller visar fällande beslut som berör frågan om oberoende från staten och andra
intressen eller otillbörlig påverkan av annonsörer och andra finansiärer.

Fällningsgrund
2012

2013

Opartiskhet

16

13

Sponsring

6

3

Otillbörligt gynnande

4

6

Tabell 19 visar antalet fällande beslut i anmälningsärenden

Fällningsgrund
2012

2013

Opartiskhet

-

-

Sponsring

8

6

Otillbörligt gynnande

10

3

Tabell 20 visar antalet fällande beslut i initiativärenden

Kommentar till framtagna referensvärden
Många praxisskapande beslut ger större vägledning och vice versa. Det totala antalet frianden och
fällanden under åren 2012 och 2013 framgår i anslutning till redovisningen av resultatindikator 2.
Granskningsnämnden för radio och tv är beroende av anmälningar för att kunna skapa vägledande
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praxis i fråga om kravet på opartiskhet. Att enbart ta fram praxis efter granskningsnämndens eller
myndighetens egna initiativ till sådan granskning skulle kunna uppfattas som partiskt i sig, vilket
skulle kunna skada förtroendet för myndigheten och granskningsnämnden. När det gäller
sponsring och otillbörligt gynnande av kommersiella intressen föreligger inte den risken på samma
sätt.

Kunskap hos allmänheten
Den riksundersökning i SOM-institutets regi som vi deltagit i och som redovisas i anslutning till
resultatindikator 2, utgör även ett mått i förhållande till denna indikator.

Kunskap hos programföretagen
I anslutning till resultatindikator 2 ovan redovisas ett delresultat av de enkätundersökningar som
har genomförts via e-post och som riktats mot tillståndshavare inom närradio, marksänd tv, lokal
tv och analog kommersiell radio. Utöver de mått som redovisas vid resultatindikator 2 är responsen
på följande påstående av intresse för att mäta kunskapsförändring i fråga om mediernas oberoende
i allmänhet, och fråga om otillbörlig kommersiell påverkan i synnerhet. Svarsfrekvensen i
enkäterna är låg, vilket redovisats närmare i anslutning till indikator 2, och resultatet är därför inte
statistiskt säkerställt. Den totala svarsfrekvensen i enkäten riktad till tillståndshavare inom
närradio var 25 procent (134 svarande av 535 tillfrågade), i enkäten för marksänd tv var den 32
procent (6 svaranden av 19 tillfrågade) och för lokal-tv var den 33 procent (27 svaranden av 81
tillfrågade). Trots detta, bedömer vi att svaren ger en tillräcklig indikation som för detta ändamål
kan tjäna som utgångspunkt för jämförelser över tid.
Påståendet i enkäten lyder: Det går lätt att få klarhet i hur granskningsnämnden bedömer ärenden
om otillbörligt kommersiellt gynnande.

Kunskap hos tillståndshavare inom närradio
Stämmer
inte alls

Stämmer
delvis

Stämmer
helt

Vet inte

6%

30 %

17 %

47 %

Tabell 21 visar hur svarsalternativen för närradio år 2013 fördelar sig procentuellt på påståendet: Det går lätt
att få klarhet i hur granskningsnämnden bedömer ärenden om otillbörligt kommersiellt gynnande.

Kunskap hos tillståndshavare inom marksänd tv – andra än public service
Stämmer
inte alls

Stämmer
delvis

Stämmer
helt

Vet inte

0%

67 %

33 %

0%
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Tabell 22 visar hur svarsalternativen för tillståndshavare i marknätet år 2013 fördelar sig procentuellt på
påståendet: Det går lätt att få klarhet i hur granskningsnämnden bedömer ärenden om otillbörligt kommersiellt
gynnande.

Kunskap hos aktörer inom lokal-tv
Stämmer
inte alls

Stämmer
delvis

Stämmer
helt

Vet inte

13 %

30 %

13 %

43 %

Tabell 23 visar hur svarsalternativen för lokal-tv år 2013 fördelar sig procentuellt på påståendet: Det går lätt att
få klarhet i hur granskningsnämnden bedömer ärenden om otillbörligt kommersiellt gynnande.

Kunskap hos tillståndshavare inom analog kommersiell radio
Svarsfrekvensen från tillståndshavare inom analog kommersiell radio var så låg att datainsamlingen
inte är möjlig att använda.
Kunskap inom public service (SVT, SR, UR)
Som nämnts i anslutning till indikator 2, har public service-bolagen inte ingått i de undersökningar
som lett till resultaten ovan. Vi kommer att närmare utveckla formerna för att mäta kunskapen hos
public service-bolagen. Då kommer också resultat i fråga om kunskap om kravet på opartiskhet att
kunna tas fram.
Kommentar till de framtagna referensvärdena
Resultatet av enkäterna indikerar att en övervägande del av tillståndshavarna inom lokal-tv inte har
kunskap om praxis i fråga om otillbörligt gynnande, eller hur de ska få klarhet i hur praxis ser ut.
Samma förhållande råder hos tillståndshavare inom närradio. För tillståndshavare som bedriver
sändningar i marknätet är kunskapsnivån högre.
Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Informationsinsatser
Indikatorn ger värdefull information om var insatserna behöver fokuseras och på vilket sätt. Den
kommer att vägleda myndigheten i valet av olika informationskanaler och i urvalet av information.
Vi ser mot denna bakgrund indikatorn som relevant och styrande för kommande
informationsinsatser.
Utveckla mätmetoderna
Som redovisats ovan i anslutning till indikator 2 är det en svårighet att få tillräcklig svarsfrekvens i
enkäterna. Här behöver vi pröva ytterligare metoder för att uppnå ett mer tillförlitligt underlag.
Den utmaning vi redovisat om vad det innebär att ställa kunskapsfrågor till allmänheten tvingar oss
också att utveckla våra frågeformuleringar. Vi kommer härutöver att närmare utveckla formerna
för att mäta kunskapen hos public service-bolagen.
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Slutsats
Vi anser att nyttan med indikatorn överväger såväl de två utmaningarna beskrivna ovan som de
kostnader vi uppskattar att indikatorn för med sig. Vi föreslår mot denna bakgrund att vi använder
Indikator 10: Vägledning till och kunskap hos programföretagen och allmänheten som ett mått på
i vilken utsträckning myndighetens verksamhet stödjer mediernas oberoende.
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4.5 MOTVERKA SKADLIGA INSLAG I MASSMEDIERNA

Resultatindikator 11

1.1.11 Vägledning till och kunskap hos
programföretagen och allmänheten
Delmål:
Sändningar av våldsinslag och pornografi förekommer inte på
sådant sätt att barn kan ta del av dessa i tv och beställ-tv.
Uppmaningar till olagliga eller farliga och olämpliga beteenden
förekommer inte i radio- och tv-sändningar.
Programföretagen och allmänheten har kunskap om
granskningsnämnden för radio och tv:s praxis.
Bidrar till det riksdagsbundna målet:
Att motverka skadliga inslag i massmedierna
Data:
1.

Egen data i fråga om vägledning (Källa: Myndigheten för
radio och tv)

2. Ny data i fråga om allmänhetens kunskap (Källa: SOMinstitutet)
3. Ny data i fråga om programföretagens kunskap (Källa: egen
enkät)
Kostnad:
1.

Ingen

2. Se resultatindikator 9 om allmänhetens uppfattning om
mediernas oberoende.
3. Cirka 12 000 kronor för en enkätundersökning

Vägledning
Det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv övervakar innehållet i radiooch tv-sändningar. Genom den praxis nämndens avgöranden skapar ges programföretagen
riktlinjer för sin programverksamhet.
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Sändningar av våldsinslag och pornografi förekommer inte på sådant sätt att barn kan ta del av
dessa i tv och beställ-tv
Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom efterhandsgranskning att det inte
förekommer sändningar av våldsinslag och pornografi på ett sådant sätt att barn kan ta del av dessa
i tv eller beställ-tv. Den granskningen utgår dels från radio- och tv-lagens bestämmelse om
ingående våldsskildringar och pornografi, dels från bestämmelsen i sändningstillstånd om hänsyn
till radions respektive televisionens särskilda genomslagskraft.
Radio- och tv-lagens bestämmelse om våldsskildringar och pornografi har stöd i EU-direktiv som
stadgar att medlemsstaterna ska säkerställa att tv-sändningar inte inkluderar program som
allvarligt kan skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos minderåriga, särskilt
program som innehåller pornografi eller meningslöst våld. Överträdelse av bestämmelsen i radiooch tv-lagen kan leda till ett fällande beslut av granskningsnämnden i fråga om utebliven varning.
För det fall sändningen äger rum på en tid när det finns risk att barn tar del av innehållet ska
granskningsnämnden anmäla förhållandet till Justitiekanslern.
Bestämmelsen om mediets genomslagskraft träffar våldsskildringar och avancerade sexuella
framställningar som inte är så påträngande som de som nämnts ovan, men som ändå inte bör
sändas då det finns risk att barn tar del av innehållet. Nämnden granskar också inslag som kan
tänkas uppmuntra barn att ta efter farliga beteenden. Nämnden kontrollerar vidare att det inte
förekommer uppmuntran till användning eller förhärligande av droger i sändningar som står i strid
med bestämmelsen om mediets särskilda genomslagskraft. Dit hör också sändningar med
exempelvis uppmaningar till brott eller farliga beteenden i barnprogram. I tabellerna nedan anges
de ärenden som gäller annat än våldsskildringar vid prövningsgrunden ”Mediets genomslagskraft –
annat”.
I det följande görs en uppdelning mellan ärenden som startat efter anmälan från allmänheten å ena
sidan, och ärenden som myndigheten startat på eget initiativ å andra.
Prövningsgrund

2012

2013

Fällning

Friande

Fällning

Friande

Mediets genomslagskraft – våld

5

3

1

8

Mediets genomslagskraft – annat

4

28

-

25

Radio- och tv-lagens bestämmelse

2

1

-

-

11

32

1

33

om varning för ingående
våldsskildringar och pornografi
Total
Tabell 24 visar antalet beslut i anmälningsärenden.
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Prövningsgrund

2012

2013

Fällning

Friande

Fällning

Friande

Mediets genomslagskraft – våld

4

-

3

-

Mediets genomslagskraft – annat

-

-

-

-

Radio- och tv-lagens bestämmelse om

-

-

-

-

1

-

1

-

5

-

4

-

varning för ingående våldsskildringar
och pornografi
Anmälan till Justitiekanslern
Total
Tabell 25 visar antalet beslut i initiativärenden

Kommentar till de framtagna referensvärdena
Det totala antalet frianden och fällanden under åren 2012 och 2013 framgår ovan i anslutning till
redovisningen av resultatindikatorn 2 om vägledning för programföretagen.
Indikatorn visar att antalet fällningar som avser skydd av barn minskar och att antalet
initiativärenden är mycket lågt. En slutsats som man kan dra är att det mesta som anmäls ur en
skydd av barn-aspekt inte utgör någon överträdelse av regelverket. Antalet anmälningar inom detta
område är dock relativt lågt, vilket motiverar att egna initiativ till granskning tas.
Resultatindikatorn visar alltså att myndigheten på eget initiativ i större utsträckning kan bidra till
att ge vägledning till programföretagen om var gränsen går.

Kunskap hos allmänheten
Den riksundersökning i SOM-institutets regi som vi deltagit i och som redovisas ovan i anslutning
till resultatindikator 2, utgör även ett mått i förhållande till denna indikator.

Kunskap hos programföretagen
När det gäller programföretagens kunskap är det endast resultatet av kunskap hos tillståndshavare
som bedriver tv-verksamhet som har relevans för frågan. Det beror på att sändningsverksamhet
inom närradio och kommersiell radio saknar en reglering som tar särskild hänsyn till skydd av
barn.
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I anslutning till resultatindikator 2 redovisas ett delresultat av enkätundersökningar som har
genomförts via webben och som riktats mot tillståndshavare inom marksänd tv och lokal tv.
Svarsfrekvensen i enkäterna är låg, vilket redovisats närmare i anslutning till indikator 2, och
resultatet är därför inte statistiskt säkerställt. Den totala svarsfrekvensen i enkäten riktad till
tillståndshavare inom marksänd tv var 32 procent (6 svaranden av 19 tillfrågade) och för lokal-tv
var den 33 procent (27 svaranden av 81 tillfrågade). Trots detta, bedömer vi att svaren ger en
tillräcklig indikation som för detta ändamål kan tjäna som utgångspunkt för jämförelser över tid.
Utöver de mått som redovisas vid resultatindikator 2 är responsen på följande påståenden av
intresse för att mäta kunskapsförändring i fråga om skadliga inslag.

Kunskap hos tillståndshavare inom marksänd tv – andra än public service

Det går lätt att få klarhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
delvis

Stämmer
helt

Vet
inte

0%

50 %

33 %

17 %

17 %

33 %

33 %

17 %

i hur
granskningsnämnden
bedömer ärenden om
våldsskildringar
Det går lätt att få klarhet
i hur
granskningsnämnden
bedömer en fråga om
uppmaning till olagliga
eller farliga beteenden
Tabell 26 visar hur svarsalternativen för tillståndshavare i marknätet år 2013 fördelar sig procentuellt på
påståendena: Det går lätt att få klarhet i hur granskningsnämnden bedömer ärenden om våldsskildringar
respektive uppmaningar till olagliga eller farliga beteenden.

Kunskap hos aktörer inom lokal-tv

Det går lätt att få

Stämmer inte
alls

Stämmer
delvis

Stämmer
helt

Vet inte

9%

35 %

13 %

43 %

klarhet i hur
granskningsnämnden
bedömer ärenden om
våldsskildringar
Tabell 27 visar hur svarsalternativen för lokal-tv år 2013 fördelar sig procentuellt på påståendet: Det går lätt att
få klarhet i hur granskningsnämnden bedömer ärenden om våldsskildringar
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Kunskap inom public service (SVT, SR, UR)
Som nämnts i anslutning till indikator 2, har public service-bolagen inte ingått i de undersökningar
som lett till resultaten ovan. Vi kommer att närmare utveckla formerna för att mäta kunskapen hos
public service-bolagen.

Kommentar till de framtagna referensvärdena
Resultatet av enkäterna indikerar att en övervägande del av tillståndshavarna inom lokal-tv inte har
kunskap om praxis i fråga om våldsskildringar, eller hur de ska få klarhet i hur praxis ser ut. För
tillståndshavare som bedriver sändningar i marknätet är kunskapsnivån högre.
Hur användbar är indikatorn och vilka utmaningar ger den?
Informationsinsatser
Indikatorn ger värdefull information om var insatserna behöver fokuseras och på vilket sätt. Den
kommer att vägleda oss i valet av olika informationskanaler och i urvalet av information. Vi ser mot
denna bakgrund indikatorn som relevant och styrande för kommande informationsinsatser.
Svårigheter med svarsfrekvens och kunskapsfrågor till allmänheten
Som redovisats ovan i anslutning till indikator 2 innebär det en svårighet att få tillräcklig
svarsfrekvens i enkäterna. Här behöver vi pröva ytterligare metoder för att uppnå ett mer
tillförlitligt underlag. Den utmaning vi redovisat om vad det innebär att ställa kunskapsfrågor till
allmänheten tvingar oss också att utveckla våra frågeformuleringar.
Beställ-tv
Det finns skäl att utveckla myndighetens arbete med resultatindikatorer till att också mäta
kunskapen hos medieleverantörer som bedriver beställ-tv-verksamhet, vilket är en sändningsform
som träffas av radio- och tv-lagens krav på att program som innehåller ingående våldsskildringar av
verklighetstrogen karaktär eller pornografiska bilder inte får tillhandahållas på ett sådant sätt att
det finns betydande risk att barn kan se programmen.
Slutsats
Vi anser att indikatorn fyller en viktig funktion och föreslår därför att vi använder Indikator 11:
Vägledning till och kunskap hos programföretagen och allmänheten som ett mått på i vilken
utsträckning myndighetens verksamhet motverkar skadliga inslag i massmedierna.
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