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Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har i uppdrag att verka för yttrandefrihet, mångfald 

och tillgänglighet inom press, radio och tv samt att följa och analysera utvecklingen inom 

medieområdet.  

MPRT har tagit del av listan och föreslår en justering av ordföljden vad avser exempel på typer av 

samhällsviktig verksamhet i raden för Nyheter och samhällskommunikation under Område information 

och kommunikation. Vi föreslår att public service lyfts fram enligt följande:  

 

 

 

Området information och kommunikation   
 MPRT:s förslag  Lydelsen i remissen 
Viktiga 
samhällsfunktioner: 

Exempel på typer av samhällsviktig 
verksamhet som upprätthåller eller 
säkerställer funktionen:  

Exempel på typer av samhällsviktig 
verksamhet som upprätthåller eller 
säkerställer funktionen: 

Nyheter och 
samhällsinformation 

Public service och annan journalistisk- 
och redaktionell verksamhet inklusive 
teknik för produktion och publicering 
av nyheter, granskande journalistik 
och samhällsinformation. 
Infrastruktur för distribution av 
nyheter, granskande journalistik och 
samhällsinformation oavsett 
plattform.  

Så som journalistisk- och 
redaktionell verksamhet inklusive 
teknik för produktion och 
publicering av nyheter, public 
service, granskande journalistik eller 
samhällsinformation. Infrastruktur 
för distribution av nyheter, 
granskande journalistik och 
samhällsinformation oavsett 
plattform. 
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Att vi särskilt betonar public service som en samhällsviktig verksamhet beror på att ps-företagen 

har flera uppdrag som är viktiga för att säkerställa att nyheter och samhällsinformation når ut till 

befolkningen. 

Företagen har ett täckningskrav. De ska sända radio och tv till hela landet vilket innebär att minst 

99,8 procent av den fast bosatta befolkningen kan ta emot sändningarna.  

Företagen har innehållsvillkor gällande nyheter och samhällsinformation. SR och SVT har i 

uppdrag att bedriva nyhetsverksamhet utifrån flera olika hänsynstaganden, bland annat geografi 

och spegling. Ps-företagen ska också sända program på olika språk och för särskilda målgrupper 

och sänder exempelvis nyheter på lätt svenska.  

Vidare har public service ett beredskaps- och säkerhetsuppdrag och en särskild roll i samband 

med fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. SR och SVT har bland annat i uppdrag att 

sända meddelanden som är av vikt för allmänheten om en myndighet begär det och utgör en del 

av totalförsvaret.  

 

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Maria Bergerlind Dierauer. Omvärldsanalytikern 

Marie Swanström har varit föredragande.  
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