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VD har
ordet
Verksamhetsåret 2010 har varit ett viktigt
nyhetsår med ett riksdagsval som ritade om
Sveriges politiska karta och med vinterolympiad i Kanada. Sveriges Radio kunde fira sitt
85-årsjubileum med de största publicistiska
satsningarna i Sveriges Radios historia. Till följd
av en välskött ekonomi, tidigare besparingar,
högre uppräkning under 2010 av våra intäkter
och ett försiktigt löneavtal har vi under två år,
med början 2010, kunnat satsa extra, både i
FM och på webben. Vi har tre nya korrespondenter – Sydeuropakorrespondent, kulturkorrespondent och en ungkorrespondent. Vi
har mångfaldsreportrar på varje lokal kanal. Vi
har nya program om kultur i både P1 och P4.
Vi har kunnat satsa på sverigesradio.se.
Ett stort antal stora processer som har
pågått under längre tid slutfördes under 2010.
En ny organisation sjösattes vid årsskiftet
2010/2011. Vi har fortfarande ingen regional
nivå för programverksamheten i Sveriges
Radio, men väl numera en områdesnivå.
Program görs alltfort endera centralt eller
lokalt. Men mycket av administration och stöd
hanteras på en samordningsnivå mellan det
lokala och det centrala. Det ger oss möjlighet
att flytta ner mängder av beslut från central
nivå i Stockholm. Det ger oss möjlighet att
arbeta mer rationellt.
Arbetet med en ny webbsajt slutfördes.
Ny form, ny struktur och ny teknik innebar en
ordentlig modernisering och uppgradering av
sverigesradio.se.
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Det mycket gamla varumärket ”SR” ersattes
av ”Sveriges Radio”. Förändringen är stor men
samtidigt bevaras kontinuiteten genom att det
gamla varumärket SR, med dess mycket speciella form, integrerats i det nya varumärket.
Vi har slutfört arbetet med Sveriges Radios
framtidsutredning och vi har publicerat den
interaktiva webboken ”Journalistik 3.0 –
medieormen ömsar skinn”. Vi har parallellt
och samordnat med detta skapat underlag
för den avsiktsförklaring som offentliggörs i
månadsskiftet februari-mars 2011. Där finns
vår strategi för hela 2010-talet.
Vi har förmått behålla vår position bland
lyssnarna. Sveriges Radio noterade ett tapp av
lyssnare för några år sedan. Det tillhör historien. I beaktande av den omvälvning mediemarknaden undergår kan det te sig förvånande
att Sveriges Radio inte påverkas mer. Vi
fortsätter också att vara det medieföretag
som möter störst förtroende av alla medieföretag
i Sverige.

Mats Svegfors
verkställande direktör

Sveriges Radio
noterade ett
tapp av lyssnare
för några år
sedan. Det tillhör historien.
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JOURNALISTIK 3.0 och FRAMTIDSUTREDNINGEN

sveriges radio
gör sig redo
för framtiden
Hur ser medielandskapet ut 2020?
2010 blev året då Sveriges Radio som aldrig förr analyserade och debatterade en alltmer föränderlig omvärld. Syftet: att förstå utvecklingen och
hur public service-radio på bästa sätt ska tjäna allmänheten i framtiden.
Två exempel på hur SR gått till väga är den omfattande Framtidsutredningen
samt webbprojektet Journalistik 3.0 – ”Medieormen ömsar skinn”. En
webbok om medier, författad av vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö –
men där alla bjudits in att medverka till bokens slutgiltiga utformning.

Medieormen, En
debatt om demokrati,
journalistik, teknik
och medievanor

Ett tydligt exempel på Sveriges Radios nya
förhållningssätt till omvärlden och den egna
verkligheten är projektet Journalistik 3.0 –
”Medieormen ömsar skinn”, en bok på webben
om medier, författad av vd Mats Svegfors
och vice vd Cilla Benkö. En bok – men inte en
färdigskriven bok, utan en med utrymme för
läsarnas synpunkter och åsikter om den allt
snabbare medieutvecklingen.
Bakgrunden till ”Medieormen”, som webboksprojektet populärt kommit att kallas, är de
snabba förändringarna inom medievärlden och
frågan om hur public service bäst kan utvecklas
och tjäna allmänheten i en värld där traditionella medier är på tillbakagång, när allt mer
av såväl debatt som nyhetsförmedling sker i
sociala medier.
Boken omfattar bland annat en grundlig
genomgång av medieutvecklingen historiskt,
och även internationella utblickar som under-

byggnad för slutdiskussionerna. Det finns
förstås också länkar till Framtidsutredningen.
I november lades boken ut på www.
sverigesradio.se/medieormen, med en inbjudan
till alla intresserade att delta med synpunkter
och åsikter, i syfte att skapa en fruktbar debatt.
Diskussionen har varit flitig på sidan, men också
på twitter och i bloggosfären. Intresset är ihållande. Synpunkterna arbetas sedan successivt in
i bokens olika kapitel.
Diskussionen inom Medieormen gäller inte
främst Sveriges Radio och dess roll och framtid
utan hela medievärlden. En debatt om demokrati, journalistik, teknik och medievanor.
”Det handlar om att tidens orm ömsar
skinn”, skriver Mats Svegfors, ett citat hämtat
från sociologen Hans L Zetterberg men är ett
uttryck också använt av Mikael Wiehe i en låt på
albumet Sevilla i slutet av 1990-talet.

FAKTA: Journalistik 3.0, “Medieormen ömsar skinn”
24 500 sidvisningar hade projektets webbsida under de första två månaderna.
Antalet unika besökare i genomsnitt per vecka under samma period var cirka 1 000.
http://sverigesradio.se/medieormen
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Framtidsutredningen
Hösten 2009 tillsattes en särskild framtidsutredning för att göra en bred analys av den
miljö som Sveriges Radio verkar i. Hur kommer
människor att konsumera media om 5–10 år?
Bland frågorna som skulle diskuteras fanns
bl a vilken teknisk utveckling vi kan förvänta
oss. Går vi mot ett ännu friare och lössläppt
mediesamhälle eller är det ökad kontroll och
skarpare lagar som kommer att gälla?
Inom ramen för utredningen har fler än
hundratal djupintervjuer genomförts, främst
med ledande personer inom medier, kultur,
samhällsliv, telekombranschen samt webb- och
mobilområdet i Sverige och internationellt. De
som intervjuades var dels etablerade röster
i debatten i Sverige och andra länder, dels
uppstickare – sådana som kan komma att bli
framtidens tongivande personer. Sveriges
Radios medarbetare har också bidragit med
tankar och idéer om vilka förändringar som
väntar för medieföretagen.
Som första medieföretag i Sverige valde
Sveriges Radio också att ta hjälp av publiken
i försöken att beskriva framtidens medielandskap. I linje med de framtidstrender som
utkristalliserade sig i utredningen valde
företaget att steg för steg publicera Framtidsutredningen. Denna öppenhet gav även
externa personer möjlighet att tycka till och på
så vis bidra till utredningsarbetet och att göra
texterna så skarpa som möjligt.
Under hösten var nästan hela företagets
personal inbjudna till workshops där Framtidsutredningens resultat diskuterats och vidareutvecklats.

En av de viktigaste iakttagelserna som lyfts
fram i Framtidsutredningen är att den som kan
erbjuda relevant innehåll på enklast och billigast
möjliga sätt har mycket att vinna.
Publiken väljer bort de besvärliga lösningarna till förmån för dem som är billigare och
enklare att använda. Tålamodet blir mindre
och konkurrensen ökar.
När, var, hur och vad jag vill har varit ett
annat centralt tema. Mediekonsumtionen blir
mer individuell, medieinnehållet ska vara
lättillgängligt.
Utredningen pekar också på att internet
kommer att finnas överallt, att mobila enheter
kommer att göra det möjligt för de allra flesta
att ständigt vara uppkopplade och ha tillgång
till information och nya sorters tjänster.
Framtidsutredningen utgör en av grunderna
för Sveriges Radios agerande och planering
inför framtiden. Framförallt gäller det avvägningarna inför nästa sändningstillstånd
(2014–2018). En analysgrupp som studerat
utredningens slutsatser har som uppgift att
ta fram underlag till den avsiktsförklaring som
Sveriges Radio lämnar till Kulturdepartementet
under våren 2011 och som gäller företagets
hållning och synsätt till ett antal komplicerade
frågor på public service-radioområdet, bl a
digitalradions utbyggnad, avgiftsfinansieringens framtid och det s k 55-procentsvillkoret
om riksproduktion utanför Stockholm.
Framtidsutredningen, både som sådan och
processen med att arbeta fram den, har rönt
mycket stort intresse utanför Sveriges Radio
och utredningsledaren Hanna Stjärne har
berättat om arbetet och resultaten i olika externa
sammanhang, bl a på andra medieföretag.

"Framtidsutredningen har haft som
ambition att försöka identifiera underliggande drivkrafter som påverkar medierna,
samhällsarenan och i förlängningen demokratin. Varje drivkraft möts också av en
motkraft, men bedömningen har varit att de
drivkrafter som beskrivs i rapporten kommer
att vara starkare."
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Framtidsutredningen
kommer att utgöra
en av grunderna för
Sveriges Radios agerande och planering
inför framtiden
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LYSSNING OCH FÖRTROENDE

Sveriges radio
fortsatt
störst
Sveriges Radio behöll greppet över radiopubliken 2010 och ökningen
av andelen radiolyssnare fortsatte totalt. Sveriges Radio är också fortsatt det massmedium som landets befolkning har störst förtroende för.
Högst rankade massmedium
I Förtroendebarometern 2010 som kom i
november uppgav 76 procent av de tillfrågade
att de hade stort förtroende för Sveriges
Radio. Företaget håller därmed ställningen
som det massmedieföretag som befolkningen
i Sverige litar mest på. Sveriges Television
når nästan lika höga förtroendesiffror men
flera andra stora medieföretag (bl a DN och
Aftonbladet) har fått minskat förtroendet de
senaste åren.
Förtroendebarometern genomförs av
MedieAkademin/TNS Sifo AB och bygger på
1000 nätenkäter.
Står starkt i generellt minskat
lyssnande
Varje dag lyssnar cirka fyra miljoner människor
på Sveriges Radio i minst fem minuter. Inget
annat svenskt medieföretag har större publik.
Varje vecka lyssnar sex miljoner människor i
Sverige på Sveriges Radio vid något tillfälle.
En nedåtgående trend i det totala radiolyssnandet (kommersiell och public service radio)
har setts under en rad år och den fortsatte
under 2010. Dock drabbade nu minskningen
framförallt de kommersiella radiokanalerna
medan Sveriges Radios publik i princip var
oförändrad. Sveriges Radio hade sitt publikmässigt mörkaste år hittills 2008, men under
2009 skedde en återhämtning och 2010 blev
en bekräftelse på att Sveriges Radios publik
ligger kvar på en högre nivå.
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Den kommersiella radions tillbakagång gör att
Sveriges Radios andel av den samlade radiopubliken har ökat. Den kommersiella radion är
dock fortfarande större i åldrarna 9–34 år.
Under 2010 är det särskilt glädjande att
notera att bland unga vuxna (20–34 år) har
antalet Sveriges Radio-lyssnare inte minskat
ytterligare. Lyssnandet i denna grupp minskade
kraftigt under de närmast föregående åren, sannolikt som en följd av förändrade medievanor,
bland annat att nya musiktjänster (t ex Spotify)
på webb och i mobil blivit mycket populära.
De senaste årens snabba tekniska utveckling har alltså skapat förutsättningar för ett helt
nytt utbud av medier och andra tjänster som
konkurrerar med radion om publikens tid och
uppmärksamhet. Det har tagit sig uttryck i ett
minskat radiolyssnande, men också i att de
som lyssnar, lyssnar allt kortare tid. Allra mest
sjunker lyssnandet bland tonåringar och unga
vuxna. Trots att Sveriges Radio behållit sin
publik i de unga åldersgrupperna under 2010,
är radiomediets räckvidd i gruppen 20–34 år
nu nere på 64,8 procent. Det ska jämföras
med 74,8 procent i gruppen 35-49 år och
78,7 procent i gruppen 50-64 år.
Sett i ett 20-årsperspektiv är förstås
Sveriges Radio det radiobolag som förlorat
flest lyssnare, eftersom den privata radion kom
in som ny konkurrent på marknaden 1993.
Men under de senaste åren, när konkurrensen
kommer från ”nya medier”, är det i stället den
privata radion som förlorar mest. Det gäller
även bland yngre lyssnare.

Varje vecka lyssnar
sex miljoner
människor i Sverige
på Sveriges Radio vid
något tillfälle
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nådde 2010 dagligen cirka en
miljon invånare (drygt 12 procent av
befolkningen) och publiksiffran är
i princip oförändrad jämfört med 2009. Glädjande är att P1 under 2010 hade en positiv
utveckling bland unga vuxna och medelålders
under 50 år, grupper som radion totalt har
svårt att nå.
nådde 2010 varje vecka drygt
700 000 personer (8,9 procent
av befolkningen). Publiksiffran är
i princip oförändrad jämfört med 2009. P2lyssningen i Stockholm ökar dock sedan några
år tillbaka och är nästan dubbelt så stor som i
övriga landet.
är Sveriges största enskilda
radiokanal i gruppen 20–34 år. I
denna kanals huvudmålgrupp är
dygnsräckvidden drygt 21 procent. Sett i hela
befolkningen når kanalen nästan 11 procent
varje dygn. Publiksiffran är i princip oförändrad
sedan 2009. Morgonlyssnandet på P3 ökade
dock något 2010. ”Morgonpasset” har nästan
14 procent av publiken en genomsnittlig vardag.
har varje dag över 2,5 miljoner
lyssnare totalt. Det motsvarar
cirka 31,5 procent av alla mellan 9
och 79 år. Publiksiffran är i princip oförändrad
sedan 2009.
De starkaste P4-kanalerna på lokal sändningstid är Gotland, Skaraborg, Dalarna, Jämtland och Värmland – i dessa områden lyssnar
över 40 procent av befolkningen varje dag på P4.

Lyssning via webben
Lyssning av direktsänd radio via internet ingår i
de ovan redovisade siffrorna. Webblyssningens bidrag till det totala radiolyssnandet är fortfarande
relativt begränsat – 2010 lyssnade varje vecka
drygt 15 procent av befolkningen på direktsänd
radio på detta sätt någon gång under en vecka,
och det är i princip oförändrat sen 2009.

1000 000
lyssnare per dag

8,9 %

av befolkningen per vecka

21%

av målgruppen per dag

2 500 000
lyssnare varje dag
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Lyssnandet i storstäderna är en utmaning för radion generellt. I Stockholm, Göteborg och Malmö
är radiolyssnandet lägre än i landet i övrigt och
publiken minskar också snabbare i storstäderna.
I Stockholm har Sveriges Radio sin lägsta
räckvidd men klarade förra året konkurrensen
bra och behöll sin räckvidd trots att radiolyssnandet totalt gick ned. I huvudstaden är P1
starkare och P3 svagare än i landet i övrigt. P4
Stockholm lyckas hålla sin position bra och ligger kring 20 procent. I Göteborg minskar dock
både P1, P3 och P4 medan Sveriges Radios
publikutveckling i Malmö är stabilare – där ökar
P1 och P3 något medan P4 har en ungefär
oförändrad publik 2010 jämfört med 2009.

VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010

VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010

sverigesradio.se

Ny organisation klar

samarbete GER
ÖKAD styrka
och kreativitet
Sveriges Radio 2010 har inte minst präglats av arbetet med att finna en
organisation med ökad fokus på kreativitet, utveckling och kvalitet.
Tidigare har det inte funnits något tydligt utvecklat samarbete mellan
företagets olika kanaler och redaktioner, men detta ändras nu i och med
införandet av en ny områdesorganisation. Syftet är att vässa Sveriges
Radios journalistik och program inför framtiden.
Den nya organisationen som arbetades
fram och beslutades under 2010 innebär att
företaget mer eller mindre görs om i grunden.
Omorganiseringen är inte föranledd av krav
på besparingar och rationaliseringar utan är en
ren utvecklingsåtgärd för att finna nya vägar
att göra angelägna och intressanta program.
Områdesindelningen ska få kanaler och
redaktioner som tidigare inte haft något
utvecklat samarbete med varann att börja
prata, och tillsammans utveckla spännande och
engagerande innehåll för publiken.
Tidigare var programdirektören närmaste
chef för cirka 45 personer, samtliga chefer för
olika kanaler och redaktioner. Behovet av en
nivå mellan ledningen och de producerande
enheterna var uppenbart. Därför skapas indelningen i nio områden, varav sex är geografiskt
betingade och tre mer ämnesmässiga (Ekot,
Musik och Kultur).
Områdena ska möjliggöra till exempel
ökad rörlighet och ökade möjligheter för
anställda till vidareutveckling och kompetenshöjning. Varje område blir en relativt stor enhet
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med många anställda och betydande budget
med möjlighet till ett mer utvecklat idéarbete
där fler personer är inblandade. Den nya
organisationen ska också möjliggöra att nya
programsatsningar kan beslutas på ett tidigare
stadium, och att därmed mer tid för slipning
på programidén kommer att finnas mellan den
formella beställningen och sändningsstarten.
Sveriges Radio har omorganiserats flera
gånger på senare år och flera av förändringarna som gjordes under 00-talet har visat sig
vara mindre lyckade. En av ledstjärnorna i den
nya organisationen är att beslut ska fattas på
rätt nivå och utan onödig byråkrati. Under de
senaste åren har även t ex mindre inköpsbeslut
på exempelvis produktionsorter ute i landet
behövt förankras centralt innan de kunnat
genomföras, men de nya områdena medger
en rimligare och snabbare administration av
t ex olika inköp och upphandlingar. Sveriges
Radios nya områdesorganisation trädde i kraft
1 januari 2011.

En av ledstjärnorna
i den nya organisationen är att beslut
ska fattas på rätt
nivå och utan
onödig byråkrati
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nya
identiteter
stärker
varumärket
Efter en lång tids förberedelser har Sveriges Radio nu fått en ny
visuell identitet. Det klassiska SR-märket finns kvar som en del i en
ny och modern logotyp där hela företagsnamnet Sveriges Radio
används i företagets profilering och kommunikation med omvärlden.
Samtidigt fortsatte arbetet med alla Sveriges Radios identiter och
2009 hade P3 premiär för sin ljudande identitet. Under 2010 utvecklades detta även för P4 tillsammans med kanalens publik.

Sveriges Radio talar
på ett tydligt sätt
om att det handlar
om ett svenskt
företag vars kärnverksamhet är radio
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1957 byttes företagsnamnet Radiotjänst till
Sveriges Radio och SR blev snabbt ett av
Sveriges mest välkända varumärken, inte minst
genom den då nya televisionens genomslag.
Vid införandet av en ny grafisk profil 1998
justerades märket något men det är först 2010
som det ursprungliga, mer än 50-åriga varumärket, förändrats mer märkbart. Den nya logotypen består av hela namnet Sveriges Radio.
Den nya visuella identiteten är framtagen
med sikte på den digitala medievärlden och
behovet att där t ex inte förväxlas med andra
företag eller organisationer i Sverige och andra
länder. Sveriges Radio talar på ett tydligt sätt
om att det handlar om ett svenskt företag vars
kärnverksamhet är radio.
Men i den nya medievärlden är det även
för ett radioföretag mycket viktigt att även
vara visuellt tydlig och därför har SR:s fyra
stora rikstäckande FM-kanaler P1, P2, P3 och
P4 egna logotyper och färger.

Den nya visuella identiteten introduceras stegvis
och syns idag i fler och fler sammanhang. Det
kan vara på allt från inspelningsbussar och
bilar, mikrofonskydd och kuvert till webben
och övrig kommunikation från företaget.
Att förmedla och förena modernitet och
trovärdighet var Sveriges Radios uppdrag till
designbyrån Happy Forsman & Bodenfors
som skapat den nya profilen. SR finns visserligen
kvar som förkortning av företagsnamnet men
det är Sveriges Radio som nu konsekvent
används både i all visuell kommunikation och
i radioprogrammen. Som en konsekvens av
den nya profilen ändrades även företagets
webbadress under våren 2010 till
sverigesradio.se.
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Delning och feedback i fokus

NY WEBB &
NYA APPAR
2010 firade Sveriges Radio 15 år på webben. Samtidigt lanserades
en moderniserad sajt, sverigesradio.se, som tar tillvara de senaste
årens utveckling, inte minst vad gäller delning av material. Och den
nya webben blev utsedd till Sveriges bästa mediesajt 2010!
Den tidigare SR-webben släpptes 2005 och
det var nu tid att göra något nytt, på grund av
den tekniska utvecklingens nya möjligheter.
Och, inte minst dessutom efter varumärkesbeslutet om att det företagsnamn som ska
användas i kommunikation och profilering är
Sveriges Radio och inte SR. Följaktligen byttes
också domännamn under året. Den nya visuella
profilen för företaget började stegvis implementeras på den nya webben och det arbetet
fortsätter under 2011.
De för användarna mest uppenbara förbättringarna är den nya spelaren som bl a ger
möjlighet att lägga flera program eller inslag
i kö för lyssning, och lyssnaren kan därmed
få något av en egen radiokanal. En annan ny
funktion är delning – besökare kan snabbt
skapa länkar till Sveriges Radio-material t ex
på sin egen Facebook-sida, vilket kan generera
ytterligare lyssning. En tredje nyhet är utökade
möjligheter för besökarna att kommentera,
fråga och diskutera.

Ett par av utgångspunkterna för den allmänna
utformningen av den nya webben var att sätta
radioprogrammen främst och att göra det så
enkelt som möjligt att hitta innehåll.
Under 2010 lanserades även nya appar för
mobiler, såväl för iPhone som Android-operativsystemen. Dessa är mycket användarvänliga
och har snabbt blivit mycket populära för lyssning av Sveriges Radio-program, direkt eller i
efterhand.
En välkommen nyhet under året var också
en ny webbplats för de yngsta barnen – tidigare var det samma barnsida som mötte alla
barn mellan 3 och 12 år. Sveriges
Radio producerar en enorm mängd material, både i form av ljud, text och bild. Totalt
omfattar sajten cirka sex miljoner sidor och
varje dag adderas 400 nya ljudklipp till sajtinnehållet.

utökade möjligheter
för besökarna
att kommentera,
fråga och diskutera

• Sveriges Radio Digitala Medier har cirka 40 medarbetare varav 20 arbetar redaktionellt 		
(med bl a förstasidan och de olika kanalernas huvudsidor) och övriga med koncept
och programmering.
• Inom Sveriges Radio finns nästan 1 000 personer som har möjlighet att publicera material
på företagets webb, genom publiceringsverktyget Isidor.
• Antal unika besökare per vecka på sverigesradio.se är ca 860 000.
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bolagsstyrningsrapport
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Sveriges Radios styrelse har beslutat att följa
svensk kod för bolagsstyrning (Koden).
Allmänheten finansierar Sveriges Radios
verksamhet genom radio- och tv-avgiften. Det
är därför viktigt att Sveriges Radio styrs på ett
sätt som innebär att bolagets medel används
på ett rationellt sätt och i överensstämmelse
med givna förutsättningar. Av samma skäl är
det också viktigt att allmänheten får möjlighet
till god insyn i hur bolaget styrs.

Koden tillämpas enligt principen ”följa eller
förklara” vilket innebär att ett bolag kan avvika
från enskilda regler i Koden om en förklaring
till avvikelsen anges.

Avvikelser från Koden

På följande punkter avviker Sveriges Radios styrning från de regler som finns i Koden:
Kodregel	Beskrivning	Avvikelse	Anledning
2.3, 2.6, 2.7

Val och arvodering av
styrelse och revisor

Valberedningens
ledamöter är inte
oberoende i förhållande
till Sveriges Radio.
Valberedningen lämnar
inget motiverat yttrande
beträffande sitt förslag
till styrelse på Sveriges
Radios webbplats.
Valberedningen lämnar
ingen redogörelse på
årsstämma där styrelseeller revisorsval ska
äga rum.

Val och arvodering
av styrelse och
revisorer bereds av
Förvaltningsstiftelsen,
vilken fungerar
som bolagets
valberedning. Dess
verksamhet regleras av
stiftelseförordnandet.

7.6

Styrelsens arbetsformer

Delårsrapporten
granskas inte av
bolagets revisorer.

Enligt Aktiebolagslagen
är bolaget inte skyldigt
att avge delårsrapport.

Valberedningen beslutar
inte om ersättningar
till samtliga ledande
befattningshavare.
Styrelsen fattar beslut
om ersättning till vd
och vvd. Vd fattar
beslut om ersättning till
underställda direktörer.
Valberedningen
beslutar om ersättning
till årsstämmovalda
ledamöter.

Enligt styrelsens
arbetsordning beslutar
vd ersättningen till
underställda direktörer
tillsatta av styrelsen.

9.2

Ersättningar till ledande
befattningshavare

Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av bolagets revisorer.
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Så styrs Sveriges Radio
Sveriges Radios verksamhet styrs av regler
som läggs fast av riksdag och regering. Med
stöd av Radio- och tv-lagen utformar regeringen det sändningstillstånd som bestämmer
ramarna för verksamheten. Årligen utfärdar
sedan regeringen anslagsvillkor vars funktion
är att ange förutsättningar av väsentligen
teknisk/administrativ karaktär.
Sveriges Radio AB ägs formellt av Förvaltningsstiftelsen. Ledningen av Sveriges Radio
utövas via årsstämman av styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och koden.
Sedan 2009 utgörs Sveriges Radios verkställande ledning av verkställande direktör
och vice verkställande direktör, som båda har
utsetts av styrelsen. Vd har det fulla ansvaret
enligt aktiebolagslagen. I övrigt delar vd och
vvd på ansvaret för att leda verksamheten.
Sedan 2009 är Sveriges Radios verksamhet
organiserad i fyra enheter: Programenheten,
Enheten för administration och teknik,
Enheten för analys och kommunikation samt
Personalenheten. Direktionen utgörs, förutom
vd och vvd, av de fyra enhetscheferna samt
den biträdande programdirektören.
Under 2010 beslutade ledningen om en
ny organisation av Programenheten, som
gäller från och med 1 januari 2011. Syftet
med den nya organisationen är dels att
skapa förutsättningar för samarbete och
därmed kraftsamling och utveckling av programverksamheten, dels att decentralisera
beslutsfattande. Inom de tre andra enheterna
har verksamheterna anpassats till Programenhetens nya organisation. Den nya organisationen ska dessutom bidra till att operativa
beslut kan fattas närmare produktionen.
Inom Programenheten organiseras de producerande verksamheterna inom områden. De
lokala kanalerna är indelade i sex geografiska
områden. Genreredaktionerna i Stockholm samlas också i områden. Ledningarna för respektive
område har ett samlat planerings- och samordningsansvar för hela områdets verksamhet.
Inför planeringen av verksamheten
2010 införde Sveriges Radio en ny styr- och
planeringsprocess. Syftet är en mer överblick
bar och tydlig styrning för att klara uppdraget
och samtidigt öka flexibilitet och handlingsfrihet, för att till exempel kunna genomföra
förändringar snabbare.
Sveriges Radio har fastställt nio strategiska
mål för tillståndsperioden, 2010–2013. Grunden för dessa är företagsledningens bedöm-

ning av hur verksamheten ska utformas och
utvecklas för att nå företagets vision och för
att de krav som ställs på Sveriges Radio ska
uppfyllas. De nio långsiktiga målen utgår från
tre övergripande områden – publiken, medarbetarna och ekonomin.
Publiken
Sveriges Radios ledning har valt ut fem
områden där satsningar ska göras under
tillståndsperioden, för att bidra till att de långsiktiga målen uppnås.
Som komplement till de långsiktiga publikmålen och de publicistiska satsningarna,
fastställs årligen två–tre prioriteringar, som är
vägledande för programverksamheten.
Under 2010 har en övergripande årscykel för
Sveriges Radios planerings- och uppföljnings
arbete fastställts. En grundläggande del i
årscykeln är det utbudsstrategiska arbetet,
inklusive programbeställningsprocessen.
När prioriteringarna för kommande verksamhetsår har fastställts i slutet av februari, inleds
arbetet med programbeställningar. Utbudsavdelningen ansvarar då för analyser av
tidigare utbud, för att hämta in nya idéer, för
samverkansmöten och för att överenskommelser om uppdrag diskuteras både internt och
med externa produktionsbolag.
Beställningsprocessen avslutas i september
då beställning och ansvar för genomförande
lämnas över från utbudsavdelningen till
kanaler, redaktioner och externa producenter.
Medarbetarna
Sveriges Radios personalpolitik är en förutsättning för att de långsiktiga medarbetarmålen ska uppnås. Personalpolitikens innehåll
kan sammanfattas i fem kategorier – attrahera,
rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal. Arbete sker inom en rad områden: hälsooch arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling,
mångfald, rekrytering och miljöarbete.
Mot bakgrund av Sveriges Radios åldersstruktur är kompetensväxling ett nyckelord i
styrningen. Nyckelkompetenser hos medarbetare som går i pension måste identifieras för
att kompetensväxling ska ske. Samtidigt måste
vakanta utrymmen användas strategiskt för
riktade verksamhetsförändringar.
Ekonomin
En tydlig ekonomistyrning är av avgörande betydelse för att Sveriges Radio ska upprätthålla
en ekonomi i balans och samtidigt skapa den
flexibilitet och handlingsfrihet som fastställts i
de strategiska målen.
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För att åstadkomma detta prioriterar Sveriges
Radio resurserna; vissa delar av verksamheten
ska ha oförändrade resurser under lång tid
medan andra delar prioriteras ner.
Detta leder till ökade krav på prognosarbetet. Ett område som kräver detaljerad uppföljning är personalkostnaderna som är den
minst rörliga delen av kostnadsmassan. Utöver
det följs kostnadsutvecklingen i förhållande till
externa indikatorer, till exempel konsument
prisindex.
Den ekonomiska handlingsfriheten innebär
att Sveriges Radios ledning har möjlighet att göra
nya satsningar i takt med omvärldsförändringar.
Sveriges Radios årscykel för
planering och uppföljning
Vd och vvd formulerar årliga riktlinjer för
samtliga enheter grundade på de krav som
ställs i sändningstillståndet, på de långsiktiga
målen, årliga prioriteringar och företagsledningens bedömning av hur verksamheten bör
utvecklas.
När riktlinjerna för kommande verksamhetsår har antagits och resurser fördelats till
enheterna ska respektive enhet formulera
aktivitetsplaner för hur de nio målen ska nås
samt göra budget för verksamheten.
Enheternas planer konsolideras till Sveriges
Radios verksamhetsplan där man kan avläsa
hur Sveriges Radios arbete för att nå målen
bedrivs.
Under verksamhetsåret får företagsledningen ekonomiska prognoser månadsvis.
Tertialuppföljningarna (per april, augusti
och december) är mer omfattande. Då följs
aktivitetsplaner upp tillsammans med exempelvis särskilda satsningar, sändningstid,
ekonomi, personal och externa indikatorer.

Årsstämman
Årsstämman är bolagets högsta beslutande
organ där ägarna utövar sin ägarmakt genom
att bl a välja styrelse och revisorer, besluta
om ansvarsfrihet för styrelse och vd, fastställa resultat- och balansräkningen, besluta
om resultatdisposition och eventuellt lämna
styrelsen direktiv för verksamheten. Sveriges
Radio avviker i från normalfallet då beslut om
ändringar i bolagsordningen måste godkännas av regeringen innan de träder i kraft. Då
Sveriges Radio ingår i en koncern med endast
en ägare förekommer det även att ägaren
lämnar direktiv av koncernpolicykaraktär direkt
till koncernbolagen utanför stämman.
På Sveriges Radios årsstämma den 26
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mars 2010 i Stockholm deltog Förvaltningsstiftelsens ordförande som företrädare för
ägaren, flertalet styrelseledamöter, verkställande direktören, vice verkställande direktören,
berörda medarbetare samt revisorer.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman fastställer de stämmovalda
ledamöternas arvoden. Till styrelsens ordförande utgår fast arvode med 95 000 kronor.
Till vice ordförande utgår ett fast arvode
med 70 000 kronor. Till övriga ledamöter och
suppleanter utgår ett fast arvode med 40 000
kronor samt arvode för varje bevistat helt sammanträde med 1 500 kronor.
Enligt Sveriges Radios beslut får ordinarie
arbetstagarledamöter och suppleanter för
sådana ledamöter arvode med 1 200 kronor
respektive 850 kronor för varje bevistat helt
sammanträde.

Valberedning
Sveriges Radios ägare, Förvaltningsstiftelsen
för Sveriges Radio AB, Sveriges Television
AB och Sveriges Utbildningsradio AB, utgör
bolagets valberedning.
Ledamöter i Förvaltningsstiftelsens
styrelse
Direktören Sven-Christer Nilsson, ordförande
F.d. riksdagsledamoten Åke Gustavsson,
v. ordförande
F.d. rektorn Birgit Hansson
Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark
(t.o.m. december 2010)
F.d. ordföranden i kultur- och fritidsnämnden
Margareta Johansson
Riksdagsledamoten Mats Johansson
(fr.o.m. december 2010)
F.d. kommunalrådet Niclas Malmberg
F.d. regionrådet Johnny Nilsson
Skribenten Karin Perers
Riksdagsledamoten Helene Petersson
Riksdagsledamoten Margareta Pålsson
F.d. riksdagsledamoten Inger Strömbom
Förbundsordföranden Karl-Petter Thorwaldsson
F.d. landshövdingen Jan-Erik Wikström

Styrelsens sammansättning och arbete
Sammansättning
Sveriges Radios styrelse består av elva ordinarie ledamöter. Ordförande och sju ledamöter
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utses av aktieägaren på årsstämman. Enligt
bolagsordningen är bolagets verkställande
direktör ledamot av styrelsen. Två arbetstagarledamöter med suppleanter utses enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda. Uppgift för var och en av styrelsens ledamöter om ålder samt huvudsaklig
utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag
i bolaget och andra väsentliga uppdrag och
vilket år ledamoten invaldes i styrelsen framgår
av årsredovisningen. Se sid. 62–64.

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd
arbetsordning som reglerar styrelsens
inbördes arbetsfördelning, beslutsordning
inom bolaget, styrelsens mötesordning samt
ordförandens och vd:s arbetsuppgifter. Styrelsens arbete följer en fast procedur ägnad
att säkerställa styrelsens behov av information och en lämplig arbetsfördelning mellan
styrelsen och vd. Under räkenskapsåret 2010
avhöll styrelsen åtta sammanträden, vilket är
ett sammanträde mindre än föregående år.
Styrelsens arbete följer en årlig sammanträdesplan för beslut och information.
Planen styrs i övrigt av den arbetsordning
styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. De på styrelsen
ankommande kontrollfrågorna handhas av
styrelsen i dess helhet. Dessutom rapporterar
bolagets revisorer till styrelsen varje år personligen sina iakttagelser från granskningen och
sina bedömningar av bolagets interna kontroll.
Vid denna rapportering deltar inte vd, vvd
eller några tjänstemän.
Enligt arbetsordningen fattar styrelsen
bland annat beslut om programutvecklingens
inriktning, direktiv för och fastställande av
långsiktiga planer, ekonomisk planering på
lång sikt (bland annat budgetunderlag), direktiv för samt fastställande av årliga verksamhetsplaner, policyer, årsredovisning och public
service-redovisning, lednings- och huvudorganisation, tillsättande av verkställande direktör och vice verkställande direktör, tillsättande
och entledigande av samtliga direktörer på
förslag av verkställande direktören, arbetsordning och programregler, principiellt viktiga
yttranden och remisser samt mål och riktlinjer
för affärsverksamheter.
Styrelsens ordförande har med hjälp
av extern konsult utvärderat styrelsens och
verkställande direktörens arbete och redovisat
utvärderingarna för Förvaltningsstiftelsens
styrelse.

Styrelsens sammansättning samt närvaro
under sammanträden 2010
Utsedda av regeringen	Antal
		
sammanträden
		
(totalt 8)
Ove Joanson, ordförande
1
t.o.m. mars 2010		
Lennart Nolte, suppleant
1
t.o.m. mars 2010		
Utsedda av årsstämman
Tommy Adamsson

8

Fredrik Ahlkvist
fr.o.m. mars 2010

6

Minoo Akhtarzand

7, varav 1 delvis

John Brattmyhr, ordinarie
8		
t.o.m. mars 2010, vice
ordförande fr.o.m. mars 2010
Agneta Dreber, ordförande 7
fr.o.m. mars 2010
Jeanette Gustafsdotter,
vice ordförande t.o.m.
mars 2010

0

Birgitta Johansson-Hedberg 8, varav 2 delvis
Mariette Manktelow
fr.o.m. mars 2010

6

Soraya Post, suppleant
t.o.m. mars 2010, ordinarie
fr.o.m. mars 2010

5

Verkställande direktör
Mats Svegfors,
styrelseledamot enligt
bolagsordningen

8		

Av personalorganisationerna
utsedda ledamöter
Anna Bubenko,
Journalistförbundet

8

Kjell Cladin, Unionen

8

Ola Gäverth,
Journalistförbundet,
suppleant

8 varav 1 delvis

Peggy Hamberg,
Unionen, suppleant

6, varav 1 delvis
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För vissa specialgranskningar kan också externa insatser göras. Beslutet omprövas årligen.

Kommittéer
Styrelsen har inte inrättat några kommittéer
eller utskott. Frågor som enligt koden kan
handläggas i utskott handläggs av hela
styrelsen vid ordinarie styrelsemöte.

Externa revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC),
utsågs 1998 till revisionsbolag i Sveriges
Radio. Årsstämman har år 2008 för tiden
till slutet av 2012 års årsstämma till revisor i
bolaget utsett PwC till revisionsbolag med
auktoriserad revisor Anna Hesselman som
huvudansvarig revisor.
Enligt bolagsordningen behöver det inte
finnas suppleant för revisorn om denna är ett
revisionsbolag.
Regeringen har år 2009 för tiden till slutet
av 2012 års årsstämma utsett auktoriserad
revisor Nicklas Kullberg till revisor och auktoriserad revisor Carina Åkesson till revisorssuppleant.
Riksrevisionen beslöt från årsstämman 2010
att avförordna auktoriserade revisorn Staffan
Nyström som revisor och auktoriserade revisorn
Per Redemo som revisorssuppleant
Revisorerna granskar årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning
av företaget. Revisorerna rapporterar resultatet
av sin granskning till aktieägaren i revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman.
Därutöver lämnar revisorerna redogörelser till
företagsledningen, vilka i sammandrag också
delges styrelsen. Revisorerna deltar årligen på
ett styrelsemöte. Vd, vvd och tjänstemän deltar
inte under denna punkt på styrelsemötet.
Revisorernas arvode för andra uppdrag än
revision har under de tre senaste åren uppgått
till 1 747 159 kronor, varav 1 310 034 kronor
avser räkenskapsåret 2010, 177 875 kronor
avser räkenskapsåret 2009 och 259 250 kronor
avser räkenskapsåret 2008.

Vd och direktion
Vd leder verksamheten i enlighet med
aktiebolagslagen och den antagna arbetsordningen för styrelsen jämte instruktioner
för arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören samt för ekonomisk
rapportering, tillika arbetsinstruktioner för vd.
Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad
samt tillse att styrelsen har nödvändiga och så
fullständiga beslutsunderlag som möjligt.
Vd och vvd har ett gemensamt ansvar och
utgör tillsammans Sveriges Radios ledning.
Direktionsarbetet har moderniserats och handlingarna läggs i en gemensam databas.
Direktionen har möten varje vecka där aktuella ärenden föredras för vd:s beslut. Mötesprotokoll förs. Sveriges Radios direktion består
av sju personer, varav tre är kvinnor. Under
året var en man (direktionsadministratören)
adjungerad till direktionen.
Styrelsen har ansvaret för att det finns ett
effektivt system för internkontroll och riskhantering. Till vd har delegerats ansvaret att skapa
goda förutsättningar för att arbeta med dessa
frågor. Såväl direktion som chefer på olika
nivåer i företaget har detta ansvar inom sina
respektive områden. Befogenheter och ansvar
är definierade i policyer, riktlinjer, ansvarsbeskrivningar samt instruktioner för attesträtter.
Uppgift för verkställande direktören och
vice verkställande direktör om ålder samt
huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
väsentliga uppdrag utanför bolaget och väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som
Sveriges Radio har betydande affärsförbindelser med framgår av årsredovisningen. Se sid. 65.

Intern kontroll

Principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare

En särskild rapport över den interna kontrollen
har tillställts Förvaltningsstiftelsen i egenskap
av enda aktieägaren.
Någon internrevisionsfunktion finns idag
inte upprättad inom Sveriges Radio. Styrelsen
har prövat frågan och beslutat att befintliga
strukturer för uppföljning och utvärdering av
den interna kontrollen ger ett tillfredsställande
underlag för styrelsens utvärdering av den
interna kontrollen.

Årsstämman godkände 2010 styrelsens förslag
till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören och vice verkställande
direktören samt följande personer: administrativa och tekniska direktören, programdirektören, biträdande programdirektören,
personaldirektören och analys- och kommunikationsdirektören.
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Regeringens riktlinjer rörande anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag
med statligt ägande ska gälla med följande
preciseringar. Styrelsen fastställer verkställande
direktörens och vice verkställande direktörens
löner och andra anställningsförmåner.
Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören.
Lönen skall vara marknadsmässig, konkurrenskraftig (ej löneledande), individuell, rimlig,
ändamålsenlig, takbestämd, transparant redovisad och bygga på befattningens krav. Rörliga
lönedelar skall inte förekomma och inte heller
bonus- eller incitamentsprogram.
Förutom betald radio- och tv-avgift
förekommer inte icke-monetära förmåner.
Särskilda pensionsutfästelser utöver normala
avtalspensioner ska inte förekomma för
ledande befattningshavare, förutom för verkställande direktören, där Sveriges Radio årligen betalar en pensionspremie motsvarande
tre inkomstbasbelopp. Särskilda avtal om
avgångsvederlag ska inte förekomma förutom
för vice verkställande direktören. Om Sveriges
Radio säger upp avtalet med vice verkställande direktören utgår utöver uppsägningslönen även avgångsvederlag motsvarande tolv
månadslöner. Vid ny anställning eller annan
förvärvsverksamhet ska ersättningen från
Sveriges Radio reduceras med ett belopp som
motsvarar den nya inkomsten under den tid då
uppsägningslön och avgångsvederlag utgår.
Avtalet för avgångsvederlag för nuvarande
vice verkställande direktören avser kortare
tid än vad som gäller enligt regeringens ovan
angivna riktlinjer.
Principerna överensstämmer, efter vissa
förtydliganden, med de principer som gällt
tidigare.
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Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden
Sveriges Radio AB är ett helägt dotterbolag till
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB,
Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Förvaltningsstiftelsen).
Förvaltningsstiftelsen, organisationsnummer 802404-6982, med säte i Stockholm, är
moderstiftelse i public service-koncernen som
utöver Sveriges Radio AB även äger programföretagen Sveriges Television AB (SVT) och
Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Förvaltningsstiftelsens uppgift är att främja programföretagens självständighet. Koncernredovisning för public service-koncernen upprättas av
Förvaltningsstiftelsen.
Programföretagen äger tillsammans
Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) och Sveriges
Radio Förvaltnings AB (SRF). Sveriges Radio
äger 34 procent av aktierna i RIKAB och 34,4
procent av aktierna i SRF.
SRF äger fastigheter som programföretagen utnyttjar i sin verksamhet samt handhar
vissa gemensamma servicefunktioner, till
exempel arkiv, bibliotek och ekonomi- och
personaladministration. SRF bedriver även
företagshälsovård.
Sveriges Radio äger till 100 procent tre
vilande dotterbolag, Sveriges Lokalradio AB,
Sveriges Riksradio AB och Sveriges Radio och
TV Teknisk Utveckling AB.
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Information om
verksamheten
Sveriges Radio bedriver radioverksamhet i enlighet med det av regeringen givna sändningstillståndet. Verksamheten finansieras av radiooch tv-avgifter som samlas in av RIKAB.
Årets verksamhet har byggt på det sändningstillstånd som regeringen gett för perioden 2010–2013, samt de anslagsvillkor som
förelagts företaget inför året.
Sveriges Radio sänder i fyra rikstäckande
kanaler, i 28 lokala kanaler samt i Sveriges Radios utlandssändningar via webben. Sveriges
Radio erbjuder också ett kompletterande
utbud över det digitala nätet och över internet.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
och efter räkenskapsårets
utgång
Under året har varumärket ”Sveriges
Radio”ersatt det tidigare varumärket ”SR”.
Kontinuiteten har bevarats genom att ”SR” har
integrerats i det nya varumärket.
Under året beslutades om en ny organisation av Programenheten från 1 januari 2011.
Syftet med den nya organisationen är att skapa
förutsättningar för samarbete och därmed
kraftsamling och utveckling inom programverksamheten.
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Fem år i sammandrag

Ekonomi och finansiering

Belopp i mkr
Erhållna avgiftsmedel
Avgår: överfört till Rikab och SRF
Summa

2010

2009

2008

2007

2006

2 521,2

2 442,0

2 393,1

2 345,1

2 303,1

-170,3

-160,6

-162,2

-165,0

-157,7

2 350,9

2 281,4

2 230,9

2 180,1

2 145,4

60,4

67,0

63,3

67,4

58,5

2 411,3

2 348,4

2 294,2

2 247,5

2 203,9

Övriga inkomster
Totalt

Kostnader					
-904,3

-850,4

-826,2

-705,8

-742,0

-1 142,3

-1 120,2

-1 048,8

-1 161,3

-1 126,8

-280,4

-256,4

-284,2

-336,2

-337,4

-2 327,0

-2 227,0

-2 159,2

-2 203,3

-2 206,2

-87,9

-49,8

-49,4

-29,7

68,1

Räntenetto

3,4

3,4

21,9

16,3

9,1

Skatt

-1,2

-1,1

-3,2

-1,5

-3,3

Årets totala underskott (-) / överskott (+)

-1,3

73,9

104,3

29,3

-64,6

Förändring av periodiserade avgiftsmedel

1,9

-73,6

-103,7

-29,1

64,8

Resultat enligt årsredovisningens
resultaträkning

0,6

0,3

0,6

0,2

0,2

Vid årets början periodiserade avgiftsmedel 369,8

296,2

192,5

163,4

228,2

-1,9

73,6

103,7

29,1

-64,8

Vid årets slut periodiserade avgiftsmedel

367,9

369,8

296,2

192,5

163,4

Balansomslutning

867,2

821,8

799,1

713,7

655,8

220 098

220 932

217 152

206 480

-

11,0

10,3

10,1

10,7

-

1 826

1 805

1 794

1 745

1 888

4,2

3,1

3,8

12,9

3,5

121

122

121

118

66

Marknadsandel (=andel av det samlade
radiolyssnandet) i procent

68

67

63

63

63

Daglig räckvidd (=hört något,
genomsnittligt dygn) i procent
av hela befolkningen 4)

49

47

46

50

51

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Sändningskostnader
Summa
Avskrivningar

Förändring av periodiserade avgiftsmedel

Sändningstid i timmar

1)

Kostnad per sänd timme i tkr
Medelantal årsanställda 2)
Personalomsättning i procent
Sändningstid per anställd i timmar

1)

1) Inför tillståndsperioden 2010–2013 gjorde Sveriges Radio en
översyn av hur sändningstiden tydligare skulle beskrivas. Varje
kanal redovisas endast en gång oavsett på hur många plattformar utbudet tillgängliggörs samtidigt/parallellt. Motsvarande
siffror för perioden 2007–2009 har ändrats för att erhålla
jämförbarhet. För år 2006 saknas relevanta jämförelsesiffror då
webbsändningarna exkluderades sändningstiden.
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Sveriges Radio avviker från den kommersiella
radiomarknaden genom att det övergripande
målet, att ge avkastning på aktieägarnas kapital,
inte ingår i de krav som ägaren ställer.
I ekonomiska termer innebär detta att
verksamheten drivs utan vinstintresse och att
avgiftsmedel som erhållits under räkenskapsåret ska täcka kostnaderna för verksamheten.
Sveriges Radio ska inom den tillgängliga ekonomiska ramen göra de prioriteringar som
krävs för att uppfylla målen med verksamheten.
Verksamheten ska bedrivas rationellt.
Utvecklingen av verksamheten ska bland
annat syfta till ökad effektivitet och förbättrad
produktivitet. Hanteringen av de finansiella
riskerna sköts enligt principer som fastställts av
styrelsen. Enligt dessa principer minimeras de
risker som identifierats inom likviditetsförvaltningen.
Verksamheten finansieras huvudsakligen
genom den särskilda avgift som uttas för innehav av tv-mottagare. Storleken av denna radiooch tv-avgift bestäms av riksdagen. Radio- och
tv-avgifterna inkasseras och förvaltas av
RIKAB. Månatligen rekvireras en tolftedel av
årsanslaget.
Erhållna avgiftsmedel om 2 521,2 mkr,
vilket motsvarar 37,5 procent av public servicekoncernens totala intäkter, är avsedda att
täcka såväl drift- som investeringsutgifter. Efter
medelsavstående till RIKAB och SRF återstår
2 350,9 mkr. Utöver detta har bolaget utnyttjat
periodiserade avgiftsmedel från tidigare år uppgående till 1,9 mkr. Bolaget har även externa
rörelseintäkter uppgående till 60,4 mkr (se not
3). Bolagets totala intäkter uppgår till 2 413,2
mkr, vilket är en ökning med 138,4 mkr jämfört
med 2009.
Rörelsens kostnader uppgick till 2 394,2 mkr,
vilket är en ökning med 111,2 mkr jämfört
med 2009. Av balansräkningen framgår att
balansomslutningen ökat med 45,4 mkr.

Sidoverksamhet

2) Vid beräkning av medelantalet anställda exkluderas samtliga
tjänstlediga samt projekt- och mångfaldsanställda (medverkandeanställda).
3) Personalomsättningen exklusive omställningsprogrammet
uppgick till 4,4 procent för 2007.
4) Uppgiften är hämtat från SIFO:s sista radiomätning 2010.

Sveriges Radios medelstilldelning ska användas till företagets kärnverksamhet, det vill säga
radioverksamhet i allmänhetens tjänst. Medlen
skall också i förekommande fall användas till
kompletterande verksamhet, det vill säga
verksamhet som syftar till att utveckla kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för
allmänheten att tillgodogöra sig denna.
Utöver detta bedriver Sveriges Radio viss

sidoverksamhet. Sveriges Radio har definierat
sin sidoverksamhet till att omfatta uthyrning av
Berwaldhallen, studior i Radiohuset, försäljning
av program samt produkter för marknadsföringsändamål.
Sidoverksamheter till Sveriges Radios
sändningsverksamhet skall bära sina kostnader
och i övrigt bedrivas på ett konkurrensneutralt
sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster.
Sidoverksamhet skall, enligt anslagsvillkoren, redovisas i en egen resultat- och balansräkning. Redovisning enligt den s.k. Transparenslagen upprättas också.
Sidoverksamhetens resultat- och balansräkning framgår av not 4.

Investeringar i teknik
Investeringsverksamheten har fortsatt präglats
av den strategiska uppgiften att medverka i
omvandlingen av Sveriges Radio från traditionellt ljudradioföretag till ett modernt multimedieföretag. Arbetet har inriktats på utveckling
av produktionsteknik, arbetsmetoder och rationalisering. Planeringen och genomförandet
har skett med utgångspunkt från styrelsens
inriktningsbeslut och vd:s riktlinjer 2010.
Enhetlig telefoni
Sveriges Radio har tagit ett steg mot visionen
”en telefon per anställd”. I det koncerngemensamma arbetet med enhetlig telefoniplattform har avtal tecknats om leverans av telefoni
som tjänst. Det innebär att bolagen nu lämnar
egna fastinstallerade växelsystem och terminaler. Leveransstart är planerad till våren 2011
med utrullning fram till sommaren 2011.
Server och lagring
Under hösten 2010 har merparten av servermiljön i Radiohuset i Stockholm virtualiserats,
d.v.s. att en dataserver ersätter flera andra,
men uppfattas ändå som flera servrar av
användarna. Målet har varit både att öka flexibiliteten och att sänka kostnader för anskaffning och drift. På lokala kanaler har föråldrade
ljudlager bytts mot nya mer effektiva lager.
Dessutom kommer Sveriges Radios ljudredigeringssystem Digas att kunna konsolideras till
Radiohuset i Stockholm och konfigureras om
utifrån den nya områdesorganisationen. Ljudlager har anskaffats och driftsatts under sista
kvartalet 2010 och första kvartalet 2011.
SR-Infra-II
Arbetet med Sveriges Radios nya kommunika-
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tionsplattform har gått enligt plan. Under
oktober 2010 avslutades införandet av det nya
datanätet (LAN) i Radiohuset i Stockholm. Vid
årsskiftet 2010/2011 ska ett nytt ortssammanbindande nät (WAN) levereras av Teracom.
Därefter sker en successiv infasning och det
äldre nätet tas ur drift under våren 2011. Delar
av utrustningen för detta anskaffades under
december 2010.

Övriga upplysningar av
icke-finansiell karaktär
Personal
Medelåldern för tillsvidareanställda kvinnor
uppgår till 47 (47) år och motsvarande för
männen till 50 (49) år. Beträffande visstidsanställd personal är medelåldern 32 (32)
respektive 33 (34) år.
Personalhändelser
Under 2010 beslutade ledningen om en ny
organisation av Programenheten, som gäller
från och med 1 januari 2011. Syftet med den
nya organisationen är att skapa förutsättningar
för samarbete och därmed kraftsamla och
utveckla inom programverksamheten. Den
nya organisationen ska dessutom bidra till att
operativa beslut kan fattas närmare produktionen.
Inom Programenheten organiseras de
producerande verksamheterna inom områden.
Totalt har åtta områdeschefer rekryterats,
varav sex internt. Detta har tillsammans med
andra förändringar inom kanalchefsgruppen inneburit att programenheten haft nio
vakanta kanal- och redaktionschefstjänster.
Vid årsskiftet var sex av dessa chefstjänster
rekryterade.
Under året beslutade ledningen om en
reducering i antalet språk som SR International sänder på. Beslutet resulterade i att ett
tiotal medarbetare blev föremål för ett internt
omställningsarbete. Resultatet av detta arbete
har bl.a. lett till att ett antal medarbetare fått
andra arbetsuppgifter medan övriga medarbetare har slutat efter en gemensam avgångslösning. Samtidigt som en neddragning skett,
har en förstärkning gjorts för kvarvarande
språkgrupper såsom romanichib-, arabiskaoch somaliska redaktionerna.
Under året startade ett kompetensförsörjningsprojekt med syfte att ta fram effektivare
metoder inom områdena rekrytering, kompetensutveckling och avveckling. Kompetensförsörjning handlar om att ha rätt person på
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rätt plats vid rätt tidpunkt för att kunna möta
de arbetsuppgifter och mål som Sveriges
Radio har, både på kort och på lång sikt. Den
strategiska kompetensförsörjningen omfattar
hela kedjan från att attrahera och rekrytera
medarbetare till att utveckla, behålla och växla
kompetens.
Kompetensutveckling
Under året fokuserades kompetensutvecklingen på aktiviteter kopplade till nya eller
ändrade kompetenskrav inom verksamheten.
Exempel på genomförda aktiviteter var en
fortsatt satsning på nyhetsutbildningar och
utbildningar inom det mobila arbetssättet. Ett
annat prioriterat område under året var att
identifiera och överföra nyckelkompetenser
från medarbetare som går i pension de närmaste åren.
Satsningen på befintliga chefer och arbetsledare fortsatte under året. Utbildningsprogrammet omfattade kurser inom arbetsrätt,
arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Ett
chefsförsörjningsprogram påbörjades för att
identifiera och utbilda framtida chefer.
Arbetsmiljö och hälsa
Resultatet av den årliga medarbetarundersökningen visar att arbetsklimatet har förbättrats. I årets undersökning har NMI (nöjd medarbetar index) ökat till 63 procent. En höjning
jämfört med tidigare år.
Förtroendet för Sveriges Radios högsta
ledning ökar, likaså antalet medarbetare som
kan tänka sig att rekommendera Sveriges
Radio som arbetsgivare. Dessutom ökar antalet
medarbetare vilka haft årligt medarbetarsamtal
med sin chef. Andelen medarbetare har ökat
till 68 procent, 2010, från 59 procent, 2009.
Undersökningen visar också de utvecklingsområden som företaget behöver arbeta
vidare med. Dessa områden är återkoppling,
uppföljning mot individuella mål, återhämtning, balans mellan arbetsliv och fritid samt
mångfald och jämställdhet.
Företagshälsovårdens arbete har utvärderats under året. Utvärderingen gick ut
på att Sveriges Radios chefer fick bedöma
hur deras samarbete fungerade med företagshälsovården samt vilket stöd de hade av
företagshälsovården både i sitt främjande hälsoarbete och i rehabiliteringsärenden. En strategisk fråga för Sveriges Radio är att chefer och
medarbetare ska kunna arbeta tillsammans för
ett hälsosamt arbetsliv varför en kontinuerlig
utveckling av det interna hälsoarbetet måste ske.
I slutet av året gav Personalenheten ut en
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handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete
i vilken de årliga aktiviteterna och arbetsmiljöansvaret beskrivs. Syftet med handboken
är att processen för arbetsmiljöarbete ska
bli likvärdigt i företaget, samt att strategiska
beslut grundas på lokal kartläggning av det
som behöver utvecklas.
Mångfald
Tillsammans med övriga public service-bolag
bedriver Sveriges Radio ett kompetensutvecklingsprojekt inom likabehandling i radio och
tv (Zebra-projektet). Projektet startade under
2009 och fortsatte under 2010 med bland
annat seminariedagar, en kampanjvecka och
utbildningar. Ett antal chefer, arbetsledare och
medarbetare har utbildats till Zebra-coacher.
Dessa ska sedan inom sina respektive arbetsgrupper driva diskussionen om och utvecklingen av mångfaldsfrågorna. Projektet
kommer att avslutas i december 2011.
Under 2010 fastställde ledningen en ny
mångfaldspolicy, ”Olikheter i samspel är en
tillgång”.
Miljö
Sveriges Radio har under året kartlagt företagets utsläpp av växthusgaser. Tjänsteresor med
flyg utgör den största delen av Sveriges Radios
klimatpåverkan. Därefter följer uppvärmning
av lokaler. Ett internt miljöråd arbetar vidare
med att stödja klimatsmarta lösningar som
minskar Sveriges Radios miljöpåverkan.

Risker i verksamheten
Sveriges Radios ägarform och finansiering
är också avsedd att vara en förutsättning
för oberoende och därmed minimering av
riskerna för otillbörligt redaktionellt beroende
av ekonomiska, politiska och andra maktsfärer. Sveriges Radio är det medieföretag som
allmänheten har högst förtroende för, enligt
den årliga Förtroendebarometern som görs
av Medieakademin vid Göteborgs Universitet.
Detta är en stor tillgång. Förtroendet skapas
främst genom programverksamhetens kvalitet
och redaktionella oberoende. Brister i något
avseende bidrar till försämrade förutsättningar
för Sveriges Radio. Därför ansvarar ledningen
för att regler och policyer är väl förankrade
och uppföljning sker. Sveriges Radio har en
ekonomisk buffert genom att en andel av årets
tilldelade medel och periodiserade avgiftsmedel från föregående år inte har intecknats till
någon specifik verksamhet.

Styrelsearbete
Arbetsordningen för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen
och verkställande direktören och för ekonomisk rapportering tillika arbetsinstruktion för
verkställande direktören, utgör grunden för
styrelsens arbete och reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande
direktören. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om direktiv för och
fastställande av långsiktiga planer, ekonomisk
planering på lång sikt (bland annat budgetunderlag), direktiv för samt fastställande av
årliga verksamhetsplaner, årsredovisning,
public service-redovisning, policyer, lednings- och huvudorganisation, tillsättande av
verkställande direktör och vice verkställande
direktör, tillsättande och entledigande av
samtliga direktörer på förslag av verkställande
direktören, arbetsordning och programregler,
principiellt viktiga yttranden och remisser samt
mål och riktlinjer för affärsverksamheter. Vidare
analyserar styrelsen programutbudet och hur
detta förhåller sig till uppdraget. Arbetsordningen fastställs årligen och skall revideras
när så erfordras. Verkställande direktören har
ansvar för företagets löpande förvaltning samt
planering och genomförande av Sveriges
Radios utveckling enligt styrelsens beslut. Vd
och vvd har ett gemensamt ansvar och utgör
tillsammans Sveriges Radios ledning.
Styrelsen har under året haft åtta sammanträden, varav ett extra sammanträde.
Särskilt viktiga arbetsuppgifter har varit
strategiarbetet med avsiktsförklaringen inför
kontrollstationen i mars 2011. Styrelsens
ordförande Ove Joanson och vice ordförande
Jeanette Gustafsdotter lämnade styrelsen vid
årsstämman i mars 2010 efter att ha ingått
i styrelsen sedan juni 2003. Agneta Dreber
tillträdde som ny ordförande med John
Brattmyhr som ny vice ordförande.
Styrelsen har inga utskott.
I anslutning till styrelsens sammanträde i september arrangerades studiebesök på Sveriges
Radio Västerbotten i Umeå.
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Förslag till
vinstdisposition

Resultaträkning

Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel:		
		
Balanserad vinst
1 979 843,06
Årets vinst
592 325,00
			
		

sverigesradio.se

2 572 168,06

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning
överförs 2 572 168,06 kronor.
Upprättad årsredovisning innebär att ett koncernbidrag på 117 500 kronor har lämnats till
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB,
Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Styrelsens yttrande över den
föreslagna värdeöverföringen
Koncernbidrag har, under förutsättning av
årsstämmans godkännande, lämnats med
117 500 kronor vilket föranlett att fritt eget
kapital per balansdagen, efter beaktande av
skatteeffekten, reducerats med 86 597 kronor.
Den föreslagna värdeöverföringen i form
av koncernbidrag har en marginell påverkan
på bolagets soliditet och likviditet. Styrelsens
uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget, ej hindrar bolaget från att fullgöra
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller
att fullgöra erforderliga investeringar. Den
föreslagna värdeöverföringen kan därmed
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL
17 kap 3 § 2–3 stycket.

36

Tkr

Not

2010

2009

Rörelsens intäkter

4			

Avgiftsmedel

2

2 352 734

2 207 821

Övriga rörelseintäkter

3

60 437

66 974

Summa rörelsens intäkter		

2 413 171

2 274 795

Rörelsens kostnader

4		
5, 6

-904 308

-850 354

Personalkostnader

7

-1 142 111

-1 120 242

Sändningskostnader

8

-280 371

-256 431

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

9

-67 429

-55 998

Summa rörelsens kostnader		

-2 394 219

-2 283 025

Rörelseresultat		

18 952

-8 230

Övriga externa kostnader

Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter		

3 450

3 614

Räntekostnader		

-75

-157

Summa resultat från finansiella poster		

3 375

3 457

Resultat efter finansiella poster		

22 327

-4 773

Bokslutsdispositioner

10

-20 514

6 233

Skatt på årets resultat

11

-1 221

-1 141

4

592

319

Årets resultat
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balansräkning
Tkr

sverigesradio.se

Balansräkning

					
Not

2010

2009

Tkr			

Not

2010

Tillgångar				

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar				

Eget kapital				

Materiella anläggningstillgångar				

Bundet eget kapital

2009

			

– Teknisk utrustning och övriga inventarier		

9

200 907

180 752

– Aktiekapital			

100

100

– Pågående nyanläggningar 		

12

-

199

– Reservfond			

20

20

Summa anläggningstillgångar			

200 907

180 951

						

120

120

Fritt eget kapital

Finansiella anläggningstillgångar				
– Andelar i koncernföretag/intresseföretag		

13

1 056

1 056

– Andra långfristiga fordringar		

14

5 875

7 587

Summa finansiella anläggningstillgångar			

6 931

8 643

Summa anläggningstillgångar			

207 838

189 594

Varulager m m				
1 829

Balanserad vinst			

1 980

1 747

Årets vinst			

592

319

						

2 572

2 066

Summa eget kapital			

2 692

2 186

196 136

175 622

Obeskattade reserver		

Omsättningstillgångar				
– Handelsvaror			

			

17

Avsättningar				
2 303

Kortfristiga fordringar				

– Avsättning för pensioner		

18

2 918

4 532

Långfristiga skulder				

– Kundfordringar			

1 838

2 931

– Skulder till koncernföretag			

– Fordringar hos koncernföretag			

6 632

8 680

Kortfristiga skulder				

– Övriga kortfristiga fordringar			

8 385

3 929

– Leverantörsskulder			

137 041

110 133

15

80 328

71 856

– Övriga kortfristiga skulder			

24 459

24 172

Summa kortfristiga fordringar			

97 183

87 396

19

503 778

504 933

16

559 604

532 776

Summa kortfristiga skulder			

665 278

639 238

Kassa och bank			

783

9 722

Summa eget kapital och skulder		

4

867 237

821 791

Summa kortfristiga placeringar hos koncernbolag			

560 387

542 498

Ställda säkerheter		

20

2 918

4 532

Summa omsättningstillgångar			

659 399

632 197

Ansvarsförbindelser		

20

1 466

1 383

Summa tillgångar		

867 237

821 791

– Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

Kortfristiga placeringar hos koncernbolag		

4

– Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

				

38

39
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213
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förändringar i eget kapital
Tkr		
		

kassaflödesanalys

Aktiekapital

Reservfond

100

20

1 838

1 958

Årets resultat

-

-

319

319

Lämnat koncernbidrag

-

-

-91

-91

100

20

2 066

2 186

Eget kapital 2008-12-31

Eget kapital 2009-12-31

Fritt eget Summa eget
kapital
kapital

Årets resultat

-

-

592

592

Lämnat koncernbidrag

-

-

-118

-118

Skatteeffekt på koncernbidrag

-

-

32

32

100

20

2 572

2 692

Eget kapital 2010-12-31
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Tkr				

2010

2009

Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster

18 952

-8 230

Avskrivningar

67 429

55 997

Övriga ej likviditetspåverkande poster

-2 023

-740

Erhållen ränta

3 450

3 614

-75

-157

-4 958

4 809

82 775

55 293

474

-1 289

1 093

-162

Erlagd ränta
Återbetald/betald inkomstskatt

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

-6 697

8 100

Ökning/minskning leverantörsskulder

26 908

-18 412

-868

47 911

103 685

91 441

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten		
-87 504

-46 731

Sålda materiella anläggningstillgångar

528

578

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

-434

-29

1 614

828

-85 796

-45 354

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten		
Lämnat koncernbidrag

-

-91

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-91

17 889

45 996

Likvida medel vid årets början

542 498

496 502

Likvida medel vid årets slut

560 387

542 498

Årets kassaflöde

40
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noter
Not 1
Redovisnings- och
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagens och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsoch värderingsprinciper är oförändrade i
jämförelse med föregående år.
Avgiftsmedel och särskilda
skatteförhållanden
I enlighet med gällande anslagsvillkor finansieras verksamheten med avgiftsmedel som av
riksdagen beslutats och därefter anvisats från
rundradiorörelsens resultatkonton (rundradiokontot och distributionskontot) hos Riksgäldskontoret. Rundradiokontots intäkter utgörs till
övervägande del av radio- och tv-avgifter.
Erhållna avgiftsmedel är avsedda att täcka
bolagets kostnader och investeringar under
räkenskapsåret.
Avgiftsmedlen som erhållits och utnyttjats
för att täcka kostnader i verksamheten under
räkenskapsåret redovisas som intäkter i resultaträkningen.
Avgiftsmedel som erhållits under räkenskapsåret och som ska utnyttjas för att täcka
kostnader under kommande år redovisas i
balansräkningen som förutbetalda intäkter
och i resultaträkningen som en reduktion av
avgiftsmedel. Dessa avgiftsmedel redovisas
som intäkter det år kostnaden uppstår.
Enligt principer fastställda av riksdagen
överför programbolagen genom ett medelsavstående avgiftsmedel till verksamheten i
Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB). På samma
sätt överförs avgiftsmedel till Sveriges Radio
Förvaltnings AB (SRF), se not 6. Nämnda
avgiftsmedel tillfaller RIKAB och SRF och
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redovisas i dessa bolags räkenskaper. Medelsavståendet redovisas som en intäktsreduktion
i bolaget. Motsvarande belopp skulle i annat
fall ha redovisats som en kostnad i bolagets
resultaträkning.
Erhållna avgiftsmedel jämställs skattemässigt med statliga näringsbidrag. Den skattemässiga behandlingen påverkar resultat- och
balansräkningen på följande sätt:
Investeringar finansierade med avgiftsmedel avskrivs skattemässigt i sin helhet under
anskaffningsåret mot erhållna avgiftsmedel.
Skillnaden mellan avskrivning enligt plan och
den i sin helhet gjorda avskrivningen redovisas
i resultaträkningen som en bokslutsdisposition och i balansräkningen som en obeskattad
reserv.
Övriga intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans
av produkten till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas
netto efter moms, rabatter och kursdifferenser
vid försäljning i utländsk valuta.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta
värderas till balansdagens kurs. I de fall
valutasäkringsåtgärd genomförts, till exempel
terminssäkring, används terminskursen.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt
som skall betalas eller erhållas avseende
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års
aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten
skatt.

sverigesradio.se

Värdering av samtliga skatteskulder/-skattefordringar sker till nominella belopp och görs
enligt de skatteregler och skattesatser som är
beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kan fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen
redovisas även därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget
kapital redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader
som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
De temporära skillnaderna har huvudsakligen
uppkommit genom reservering för direktpensioner.
Uppskjuten skattefordran avseende andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Programproduktion
Utgifter för produktioner kostnadsförs löpande
i takt med utförda prestationer och redovisas i
rörelsens kostnader.
Programvaror
Förvärvade IT-program av standardkaraktär
kostnadsförs.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda utöver ursprunglig nivå ökar tillgångens
redovisade värde. Utgifter för reparation och
underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs
av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. Följande procenttal används
som avskrivning per år på anskaffningsunderlaget:
Fordon
Datorutrustning
Teknisk utrustning
Bostadsrätter

10–33 %
20–33 %
6–20 %
1%

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kortfristiga placeringar,
andra finansiella fordringar, kundfordringar,
rörelseskulder och upplåning.
Kortfristiga placeringar hos koncernföretag avser medel som genom SRF placerats
på bankkonto i ett för koncernen gemensamt
centralkontosystem – se not 16. Kapitalförsäkringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än tolv
månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som
efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först
in först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
Ersättningar till anställda
Bolagets pensionsförpliktelser redovisas i
elighet med FAR SRS rekommendation
RedR 4. Huvuddelen av Sveriges Radios pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring
tecknats hos försäkringsbolag. I de fall personal avgår med avtalspension, vilket kan ske
från 62 års ålder, utgår avtalspension med 72,5
procent av då gällande årslön.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom
kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar hos koncernbolag.
Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som
inte är dotterföretag men där moderföretaget
direkt eller indirekt innehar minst 20 procent
av rösterna för samtliga andelar eller på annat
sätt har ett betydande inflytande.
I bolagets bokslut redovisas andelar i intressebolag till anskaffningsvärdet med avdrag
för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från
intressebolag redovisas resultat från avyttringar av intressebolag samt erhållen utdelning av
vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
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Not 2 avgiftsmedel
Tkr		

2010

2009

Avgiftsmedel		
–från Rundradiokontot
–omfördelning mellan programbolagen
Totalt erhållna avgiftsmedel

2 523 700

2 445 300

-2 536

-3 248

2 521 164

2 442 052

Överfört till:		
-56 644

-55 884

–Sveriges Radio Förvaltnings AB

-113 695

-104 681

Summa överförda avgiftsmedel

-170 339

-160 565

2 350 825

2 281 487

Skuldförda avgiftsmedel från föregående år

369 825

296 159

Skuldförda avgiftsmedel till nästa år

-367 916

-369 825

1 909

-73 666

2 352 734

2 207 821

–Radiotjänst i Kiruna AB

Summa kvarstående erhållna medel

Förändring av balanserade avgiftsmedel
Intäktsförda avgiftsmedel

sverigesradio.se

Not 4
sidoverksamheten
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Sidoverksamhet skall, enligt sändningstillståndet, redovisas i en egen resultat- och
balansräkning. Sidoverksamhetens balans- och
resultaträkning utgör en del av hela Sveriges
Radios balans- och resultaträkning.
Sveriges Radio har definierat sin sidoverksamhet till att omfatta uthyrningsdelen av
den verksamhet som bedrivs inom Berwaldhallen, studior i Radiohuset samt försäljning av
program och produkter för marknadsföringsändamål.
För ytterligare beskrivning av sidoverksamheten hänvisas till förvaltningsberättelsen.
I rörelsens kostnader ingår ingen kostnad
för egenproducerat material som försålts och
därmed ingår i försäljning av varor. Orsaken
är att beloppet är mycket svårt att beräkna.
Bedömningen är dock att beloppet är
oväsentligt i detta sammanhang.

Resultaträkning
Tkr		

2009

Konsertverksamhet

19 073

19 635

Övriga ersättningar och intäkter

24 254

19 853

Radiobiståndet

6 166

14 212

Hyresintäkter

5 491

4 586

-

3 400

1 383

1 610

Försäljning av varor

930

1 172

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar

529

270

2 611

2 236

60 437

66 974

Försäljning av tjänster

Programförsäljning
Summa övriga rörelseintäkter

44

822

966

Uthyrning av studior

4 038

1 752

Övriga intäkter

3 197

3 754

Summa intäkter

8 057

6 472

Försäljning av varor
2010

Erhållna bidrag

2009

Intäkter		

Not 3 övriga rörelseintäkter
Tkr		

2010

Kostnader		
-7 238

-6 027

-15

-12

-7 253

-6 039

Rörelseresultat

804

433

Skatt på årets resultat

-212

-114

Årets resultat

592

319

Rörelsekostnader
Avskrivning på materiella anläggningstillgångar
Summa kostnader
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Not 5 operationella leasingavtal

balansräkning (not 4 forts.)
31 december, tkr

2010

2009

Tillgångar		

Under året kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella
leasingavtal uppgår till 4,5 (3,9) mkr. Nominella värdet av avtalade
framtida leasingavgifter, avseende avtal där återstående löptid
överstiger ett år, fördelar sig enligt följande: (mkr)

Anläggningstillgångar		
21

Materiella anläggningstillgångar

5

Belopp

Omsättningstillgångar		
956

-

Varulager

1 829

2 303

Summa tillgångar

2 806

2 308

Fordringar kärnverksamheten

Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Balanserad vinst
Årets resultat

Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2011

2012

2013

7,6

6,9

2,2

2010

2009

Not 6 Övriga externa kostnader
Tkr		

1 980

1 747

592

319

Kortfristiga skulder		
Skuld kärnverksamheten

År

Fördelade på kostnadsslag		
Utomstående medverkan

340 968

309 450

Administrativa kostnader

249 651

232 994

-

128

Avtalskostnader (sport-, nyhets- och musikavtal)

150 749

158 930

234

114

Lokalkostnader

123 145

117 088

39 795

31 892

904 308

850 354

2 806

2 308

Tekniska kostnader
Summa övriga externa kostnader

förändring i eget kapital (not 4 forts.)
Tkr	Balanserat kapital
Eget kapital 2009-12-31
Vinstdisposition
Lämnat koncernbidrag
Skatteffekt på koncernbidrag
Årets resultat
Eget kapital 2010-12-31

Årets resultat

Summa

1 747

319

2 066

319

-319

-

-118

-

-118

32

-

32

-

592

592

1 980

592

2 572

Sveriges Radio redovisar inte medelsavståendet till SRF som en
kostnad, utan som en intäktsreduktion, se not 1. Beloppet uppgår
till 113,7 (104,7) mkr. I det fall Sveriges Radio hade redovisat
medelsavståendet som en kostnad hade övriga externa kostnader
uppgått till 1 018,0 (955,1) mkr. Avståendet består av lokalhyra och
kostnader för olika service- och stödfunktioner, t.ex. grammofonarkiv, dokumentarkiv, bibliotek, ekonomi- och löneadministration,
hälsovård m.m.		

I administrativa kostnader ingår arvode till
revisorer enligt följande:
Tkr		

2010

2009

Öhrlings PricewaterhouseCoopers		
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

525

481

1 310

178

Riksrevisionen		
Revisionsuppdrag
Summa

46

47

135

340

1 970

999
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Not 7 personalkostnader
Tkr		

2010

2009

Medelantalet anställda		
Kvinnor 46 % (46 %)

840

824

Män

986

981

1 826

1 805

54 % (54 %)

Totalt

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
4 421

4 065

Löner och ersättningar till övriga anställda

779 564

752 989

Summa

783 985

757 054

Sociala avgifter enligt lag och avtal

240 729

216 668

Löner och ersättningar till styrelse, vd och vvd
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Ersättning och övriga
förmåner till ledande
befattningshavare
		
Till styrelsens ordförande utgår ett fast arvode
om 95 000 (95 000) kronor. Till vice ordförande
utgår ett fast arvode om 70 000 (70 000)
kronor. Övriga ledamöter inklusive suppleanter
erhåller ett fast arvode om 40 000 (40 000)
kronor samt ett arvode om 1 500 kronor för
varje bevistat helt sammanträde. Beloppen
beslutas av årsstämman. Något särskilt arvode
utgår inte för kommittéarbete. Ordinarie per-

sonalrepresentanter och suppleanter erhåller
1 200 kronor respektive 850 kronor per bevistat helt styrelsemöte.		
Ersättning till vd och vvd, vilken beslutas
av styrelsen, och ersättning till direktionen,
vilken beslutas av vd utgörs av fast lön samt
pensionsförmåner och övriga förmåner. Med
direktionen avses vd, vvd, administrativa och
tekniska direktören, programdirektören, biträdande programdirektören, personaldirektören
och direktören för analys och kommunikation.
Under året var direktionsadministratören
adjungerad till direktionen.

Till styrelse, vd, vvd och övriga ledande
befattningshavare har följande ersättningar utgått

1 306

1 400

84 724

114 739

Kronor

326 759

332 807

Styrelsearvode		

Övriga personalkostnader

31 366

30 381

Totalt personalkostnader

1 142 110

1 120 242

Pensionskostnader för styrelse, vd och vvd
Pensionskostnader för övriga anställda
Summa

Övriga styrelseledamöter

95 000

95 000

398 366

395 355

2 096 354

1 927 643

907 980

944 285

Vvd Cilla Benkö 		
Lön och andra ersättningar
2010

2009

Amman

1

1

Belgrad

0,50

0,33

Berlin

1

1

Bryssel

1

1

Helsingfors

1

1

Johannesburg

1

1

London

1

1

Moskva

1

1

New York

1

1

Washington

1

1

9,50

9,33

Pensionspremier

1 830 766

1 482 798

398 184

415 742

Direktionen		
Lön och andra ersättningar

6 476 158

6 326 244

Pensionspremier

2 055 343

2 242 882

På pensionspremierna tillkommer särskild löneskatt med 24,26 procent.
I lön och andra ersättningar för verkställande direktör, vice verkställande direktör och
direktion ingår förmån av fri radio- och tv-avgift. 		
Inga andra arvoden eller förmåner har utgått till styrelsens ordförande eller andra
ledamöter som inte är anställda i bolaget och inga avtal om framtida pensioner eller
avgångsvederlag finns för dessa.		
Till tidigare vd Kerstin Brunnberg uppgick, år 2009, lön och andra ersättningar till
160 797 kronor.

Av medelantalet anställda i utlandet är 4,5 (5,5) kvinnor. 		
		
Sveriges Radio har även korrespondenter i Peking, Bangkok och Santiago från vilka
Sveriges Radio köper tjänster. Därutöver har Sveriges Radio fyra utrikeskorrespondenter
med särskilt bevakningsuppdrag – en som bevakar den globala ekonomin, en som
bevakar Sydeuropa samt två som bevakar världen utanför Sverige ur ett ungt respektive
kulturellt perspektiv. Samtliga utrikeskorrespondenter med särskilt bevakningsuppdrag
har Sverige som hemvist.

48

2009

Vd Mats Svegfors 		
Pensionspremier

Medelantalet anställda i utlandet

Totalt

Styrelsens ordförande

Lön och andra ersättningar

I personalkostnader ingår huvudsakligen löner och sociala kostnader för tillsvidareoch visstidsanställd personal. Därutöver ingår semesterersättning och förändring av
semesterskuld samt andra lönerelaterade reserveringar.

Orter i utlandet

2010
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Pensioner		
För verkställande direktör gäller att pension
utgår i enlighet med ITP-planen med ordinarie
pensionsavgång vid 65 år. Därutöver betalar
Sveriges Radio årligen en pensionspremie
motsvarande tre inkomstbasbelopp.
För vice verkställande direktör gäller att
pension utgår i enlighet med ITP-planen med
ordinarie pensionsavgång vid 65 år.
		
Avgångsvederlag		
Om verkställande direktören väljer att säga
upp avtalet äger Sveriges Radio rätt att påfordra en uppsägningstid om sex månader. Om
Sveriges Radio säger upp avtalet med verkställande direktören skall uppsägningstiden vara
tolv månader. Vid ny anställning eller annan
förvärvsverksamhet under uppsägningstiden
skall uppsägningslönen reduceras med motsvarande belopp.

Om vice verkställande direktören väljer att
säga upp avtalet äger Sveriges Radio rätt att
påfordra en uppsägningstid om sex månader.
Om Sveriges Radio säger upp avtalet med
vice verkställande direktören skall uppsägningstiden vara sex månader. Vid uppsägning från
företagets sida utgår utöver uppsägningslönen
även avgångsvederlag motsvarande tolv
månadslöner. Vid ny anställning eller annan
förvärvsverksamhet ska ersättningen från
Sveriges Radio reduceras med ett belopp som
motsvarar den nya inkomsten under den tid då
uppsägningslön och avgångsvederlag utgår.

4

Män

4

5

10

9

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare		
Kvinnor 43 % (43 %)

3

3

Män

4

4

7

7

17

16

Totalt

87 703

50 052

–Avyttringar och utrangeringar

-15 805

-21 176

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

979 925

908 027

Ingående avskrivningar

-727 275

-691 787

Årets förändringar		
–Avyttringar och utrangeringar

15 686

20 510

–Årets avskrivning enligt plan

-67 429

-55 998

-779 018

-727 275

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

200 907

180 752

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

-196 136

-175 628

4 771

5 124

Bokfört värde
I balansposten ingår tre bostadsrätter som används i utrikesverksamheten.

2010

2009

Total sjukfrånvaro %

2,6

2,8

– långtidssjukfrånvaro* %

1,2

1,4

– sjukfrånvaro för män%

2,3

2,4

– sjukfrånvaro för kvinnor%

2,9

3,3

– anställda –29 år %

1,1

1,2

– anställda 30–49 år %

2,5

2,7

– anställda 50– år %

3,2

3,6

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
Total långtidsfrånvaro (över 59 dagar) i relation till total sjukfrånvaro uppgår till 45,6 (49,6) %.
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879 151

–Nyanskaffningar

sjukfrånvaro
% 		

2009

Årets förändringar		

6

Sammanlagt

908 027

Ingående anskaffningsvärden

Kvinnor 60 % (45 %)

57 % (57 %)

2010

Radioteknisk utrustning och övriga inventarier		

2009

Sammanlagt

För utsändning/distribution av program har
bolaget under räkenskapsåret betalat 280,4
(256,5) mkr för länkar, ledningar och satellitöverföringar. I beloppet ingår även kostnader för programinsamling/kontribution.
Sändningskostnaden avser huvudsakligen
betalning till Teracom.

Tkr		

2010

40 % (55 %)

Not 8
sändningskostnader

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter exkl vd på balansdagen

sverigesradio.se
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Not 10 Bokslutsdispositioner
Tkr		

sverigesradio.se

Not 13 andelar i koncern/intresseföretag
2010

2009

Företag

Säte

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

-20 514

6 233

Icke rörelsedrivande dotterbolag

Summa bokslutsdispositioner

-20 514

6 233

Org. nr.

Sveriges Lokalradio AB

Stockholm 556469-7158

Sveriges Riksradio AB

Stockholm 556468-6698

Sveriges Radio och TV Teknisk
Utveckling AB

Not 11 skatt på årets resultat
Tkr		

Intressebolag
2010

Aktuell skatt för året
Skatt p.g.a ändrad taxering
Uppskjuten skatt
Summa skatt på årets resultat

2009

663

970

26

-207

532

378

1 221

1 141

Skillnad mellan bolagets skattekostnad och skattekostnad
baserad på gällande skattesats		
1 813

1 460

Skatt enligt gällande skattesats

477

384

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader

186

586

Summa aktuell skatt för året

663

970

Resultat före skatt

Stockholm 556065-5549

Sverige Radio Förvaltnings AB

Stockholm 556023-4030

Radiotjänst i Kiruna AB
Företag

Kiruna 556300-4745
Kapitalandel %

Bokfört värde

Eget kapital

Antal aktier

Icke rörelsedrivande dotterbolag				
Sveriges Lokalradio AB

100

100

100

1 000

Sveriges Riksradio AB

100

100

100

1 000

Sveriges Radio och
TV Teknisk Utveckling AB

100

96

100

1 000

Intressebolag				
Sveriges Radio Förvaltnings AB

34

743

2 647

7 428

Radiotjänst i Kiruna AB

34

17

100

340

Summa andelar i koncern/intresseföretag		

1 056

Årets uppskjutna skattekostnad		
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader

532

378

Summa årets uppskjutna skattekostnad

532

378

Intresseföretagen har inga skulder, ansvarsförbindelser eller åtaganden om
framtida investeringar som Sveriges Radio kan bli betalningsansvarig för.

Not 14 Andra långfristiga fordringar
Not 12 pågående nyanläggningar
Tkr		
Ingående anskaffningsvärde

Tkr		

2010

2009

Ingående anskaffningsvärden			

7 587

8 764

2010

2009

Inbetalning till kapitalförsäkring			

249

1 252

199

3 519

Ianspråktaget under året			

-1 863

-2 080

-97

-349

5 876

7 587

Nyanskaffningar

50 862

17 963

Övrigt			

Omfördelningar under året

-51 061

-21 283

Summa andra långfristiga fordringar			

0

199

Utgående anskaffningsvärde

I balansposten ingår uppskjuten skattefordran med 1,0 (1,5) mkr, kapitalförsäkringar med
2,9 (4,5) mkr och lånefordringar med 2,0 (1,6) mkr. Lånefordringarna löper utan ränta.
Samtliga lånefordringar förfaller till betalning inom tio år. Bolagets samlade kreditrisk avseende långfristiga fordringar uppgick till 2,0 (1,6) mkr.
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Not 15 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Tkr

2010

Not 18 Pensionsutfästelser
2009

– Lokalhyror

14 922

– Distribution/kontribution

26 349

21 527

9 125

10 142

11 303

12 754

1 970

3 378

12 297

6 547

4 362

2 440

80 328

71 856

– Licenser
– Nyhets- och musikavtal
Övriga förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tkr

2010

2009

Avsättningar vid periodens ingång

4 532

5 360

249

1 252

Ianspråktaget under året

-1 863

-2 080

Avsättning vid periodens utgång

2 918

4 532

2010

2009

367 916

369 825

Personalrelaterade skulder

86 281

87 964

Övriga interimsskulder

49 581

47 144

503 778

504 933

2010

2009

Periodens avsättningar

Förutbetalda kostnader		

– Tjänster och avgifter

sverigesradio.se

15 068

Not 19 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Tkr
Skuldförda avgiftsmedel

Not 16 Kortfristiga
placeringar

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Kortfristiga placeringar hos koncernföretag
utgör likvida medel som genom SRF placerats
på bankkonto i ett för koncernen gemensamt
centralkontosystem. Medlen är tillgängliga
utan föregående uppsägning. Per 31 december 2010 föreligger en fordran om 559,6
(532,8) mkr.

Not 20 Ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser
Tkr

För egna avsättningar avseende pensionsutfästelse		

Not 17 Obeskattade reserver
Tkr

2010

2009

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

196 136

175 622

Summa obeskattade reserver

196 136

175 622

54

Kapitalförsäkringar

2 918

4 532

Summa ställda säkerheter

2 918

4 532

Ansvarsförbindelser		
Svensk Scenkonst

1 466

1 383

Summa ansvarsförbindelser

1 466

1 383
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Not 21 Transaktioner med närstående

sverigesradio.se

inköp från närstående
Tkr		

Uppgifter om moderföretag
Moderstiftelse i den koncern där Sveriges
Radio AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Förvaltningsstiftelsen för
Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB, 802404-6982.

Uppgifter om andra närstående än
moderbolag
Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR) är systerföretag till
Sveriges Radio med samma moderstiftelse
som Sveriges Radio. Sveriges Radio äger
tillsammans med SVT och UR Sveriges Radio
Förvaltnings AB och Radiotjänst i Kiruna AB.
Sveriges Radios ägarandel uppgår till 34,4
procent respektive 34,0 procent i bolagen.

2010

SVT		
3 485

Övriga kostnader

2010

Övriga kostnader
Summa kostnader

2009

SVT		
1 942

Programförsäljning

2 082

255

422

Övriga intäkter

1 595

2 123

Summa intäkter

3 792

4 627

Hyresintäkter

UR		
Programförsäljning
Övriga intäkter
Summa intäkter

224

-

-

25

224

25

SRF		
Försäljning av tjänster
Övriga intäkter
Summa intäkter

1 525

597

217

236

1 742

833

Som framgår av not 6 har Sveriges Radio lämnat
medelsavstående till SRF.
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1 496

SRF		

Försäljning till närstående
Tkr		

2009

57

47

31

3 532

1 527
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den 4 april 2011.
Vi försäkrar att årsredovisningen, så vitt vi känner till, är upprättad i överensstämmelse
med god redovisningssed, att lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och att inget av väsentlig betydelse är utlämnat som skulle kunna påverka den
bild av bolaget som skapas av årsredovisningen.

Stockholm den 21 februari 2011

Agneta Dreber	John Brattmyhr
Ordförande
Vice ordförande

		
Tommy Adamsson	Fredrik Ahlkvist

Minoo Akhtarzand	Birgitta Johansson-Hedberg

Mariette Manktelow

Soraya Post

Anna Bubenko	Kjell Cladin
Arbetstagarrepresentant
Arbetstagarrepresentant

Mats Svegfors
Verkställande direktör

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Sveriges Radio AB
Org nr 556419-3232

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i Sveriges Radio AB
för år 2010. Bolagets årsredovisning ingår i
den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 31–58. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med
god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande
direktörens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och verkställande direktören gjort

när de upprättat årsredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 22 februari 2011

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 februari 2011
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Anna Hesselman
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Anna Hesselman
Auktoriserad revisor
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Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen
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sveriges radios
styrelseledamöter
Uppgifter om Sveriges Radios styrelseledamöter
och revisorer
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Bakre raden från vänster till höger:
John Brattmyr Vice ordförande
Birgitta Johansson Hedberg Ledamot
Tommy Adamsson Ledamot
Minoo Akhtarzand Ledamot
Anna Bubenko Ledamot
Ola Gäverth Suppleant
Kjell Cladin Ledamot
Peggy Hamberg Suppleant

Främre raden från vänster till höger:
Mats Svegfors Verkställande direktör
Agneta Dreber Ordförande
Fredrik Ahlkvist Ledamot
Mariette Manktelow Ledamot
Saknas
Soraya Post Ledamot
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Av årsstämman utsedda ledamöter
Agneta Dreber född 1946
Ordförande fr.o.m. 2010
Vd

Tommy Adamsson född 1945
Ledamot fr.o.m. 2003
Vd i Adamssongruppen AB

Övriga styrelseuppdrag
Länsförsäkringar Stockholm
Stockholms läns sjukvårdsområde (ordförande)
Handelshögskolan i Stockholm
Institutet för livsmedel och bioteknik
Swedish Nutriton Foundation
Jordbruksverkets insynsråd

Övriga styrelseuppdrag
Arbetslöshetskassan Alfa (vice ordförande)
Gudrun Sjödén Holding AB med dotterbolag
(ordförande)
Därutöver ett tiotal ideella föreningar, stiftelser, organisationer och mindre aktiebolag

Huvudsaklig utbildning
Examen från amerikansk high school
Studentexamen
Fil kand i ryska och engelska
Civilekonom Handelshögskolan
Arbetslivserfarenhet
Departementsråd
Borgarråd i Stockholm
Generaldirektör Folkhälsoinstitutet
Förvaltningschef Stockholms läns landsting
Verkställande direktör Livsmedelsföretagen

Fredrik Ahlkvist född 1959
Ledamot fr.o.m. 2010
Tillgänglighetscoach/musiker

Huvudsaklig utbildning
Civilekonom Handelshögskolan

Huvudsaklig utbildning
Musik

Övriga styrelseuppdrag
IVA:s projekt Transport 2030
Svenska kraftnät
Exportkreditnämnden

Arbetslivserfarenhet
Ljudproducent, musiker och projektledare

Huvudsaklig utbildning
Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet
Olika chefsbefattningar inom energibranschen,
bl.a. vd Vattenfall Södertörn och Vattenfall
Sveanät, Biträdande Elproduktionschef
Vattenfall Norden samt länsarbetsdirektör
Uppsala
Generaldirektör Banverket 2008–2010
Särskild utredare för statlig utredning om
systemansvar för gas
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John Brattmyhr född 1959
Ledamot fr.o.m. 2003
Skansenchef
Övriga styrelseuppdrag
Kungliga Djurgårdens Intressenter
(ordförande)
Huvudsaklig utbildning
Studentexamen
Arbetslivserfarenhet
Vd
Marknads- och utvecklingschef
Olika ordförande- och styrelseuppdrag

Birgitta Johansson Hedberg
född 1947
Ledamot fr.o.m. 2009
Psykolog, styrelseordförande
Övriga styrelseuppdrag
Umeå Universitet (ordförande)
Finansinspektionen
Sveaskog
Vectura
Fortum Oy
Rieber o Son AS
Pocketstället (ordförande)
The Forest Company Limited
Almi Stockholm (ordförande)
Huvudsaklig utbildning
Fil kand Psykologexamen Lunds universitet

Arbetslivserfarenhet
AB Nordiska Kompaniet
(organisationsutveckling, anställning)
Jacobsson & Ponsbach AB (företagsledning,
delägare)
Adamssongruppen AB (vd, ägare)
Polarn & Pyret AB (vd, ägare)

Minoo Akhtarzand född 1956
Ledamot fr.o.m. 2009, suppleant fr.o.m. 2007
Landshövding Jönköpings län fr.o.m.
september 2010

Övriga styrelseuppdrag
Inga

sverigesradio.se

Arbetslivserfarenhet
Vd Föreningssparbanken
Vd Lantmännen
Vd Liber
Biträdande programchef Utbildningsradion

Mariette Manktelow född 1960
Ledamot fr.o.m. 2010
Dr.
Övriga styrelseuppdrag
Vogelsangska släktstiftelsen
Huvudsaklig utbildning
Fil dr i systematisk botanik Uppsala universitet
Arbetslivserfarenhet
Lektor och forskare Uppsala universitet
Informatör Konst och Vetenskap Uppsala
universitet
Projektkoordinator för Linnéjubileet Uppsala
kommun
Världsarvshandläggare Länsstyrelen Uppsala
län

Soraya Post född 1956
Ledamot fr.o.m. 2010, suppleant fr.o.m. 2009
Lärare och marknadsförare Agnesbergs
Folkskola
Övriga styrelseuppdrag
ERTF European Roma and Travellers Forum
Partnerskap med Europarådet i Strasbourg
Arbets-/referensgrupp på Kulturrådet gällande
minoriteters bidragsansökningar
IRWN International Roma Women´s
Network, Strasbourg (ordförande)
Referensgrupp minoriteter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
Huvudsaklig utbildning
Studier på Linköpings universitet
(Folkhögskollärarprogrammet)
Arbetslivserfarenhet
Egen säsongsverksamhet i fastfoodkiosker
Pedagog
Initiativtagare till Agnesbergs Folkhögskola
Delegationen för Romska frågor
Delegationen för Mänskliga Rättigheter i
Sverige
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av personalorganisationerna
utsedda ledamöter
Anna Bubenko född 1963
Ledamot fr.o.m. 2005, tidigare suppleant
fr.o.m. 2002
Reporter

Kjell Cladin född 1945
Ledamot fr.o.m. 2007, suppleant fr.o.m. 2005,
tidigare ledamot fr.o.m. 1999
Ordförande Unionen vid Sveriges Radio AB

Övriga styrelseuppdrag
Pressens Opinionsnämnd (suppleant)

Övriga styrelseuppdrag
Inga

Huvudsaklig utbildning
Fil kand Lunds universitet,
oavslutade studier, journalistutbildningen
Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Huvudsaklig utbildning
Tekniskt gymnasium
Ljudservice Media

Arbetslivserfarenhet
Journalist inom public service (LRAB, RR, SR)

Arbetslivserfarenhet
Riksteatern, inspicient, ljud- och ljusdesigner,
statist.
Ordförande/sekreterare/kassör
Teaterförbundet avd. 16.
Vasagymnasiet Arboga, lärare El-tele
Sveriges Radio: Ljud/serviceteknik, bitr.
chefstekniker, programledare, presentatör
Vice ordförande i kyrkofullmäktige i
Arbogabygdens församling
Ledamot i kyrkoråd och arbetsutskottet
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Verkställande
direktör

vice Verkställande
direktör

Mats Svegfors född 1948
Ledamot fr.o.m. februari 2009
Verkställande direktör fr.o.m. 2009
Filosofie doktor (hc)

Cilla Benkö född 1964
Adjungerad ledamot fr.o.m. februari 2009
Vice verkställande direktör fr.o.m. 2009

Övriga styrelseuppdrag
Sveriges Radio Förvaltnings AB (ordförande)
Stiftelsen Etermedierna i Sverige (ordförande)
Medieföretagen
Huvudsaklig utbildning
Juridik Lunds universitet 1967–73
Arbetslivserfarenhet
Ordförande Lunds studentkår 1971
Utredare Näringslivets byggnadsdelegation
1974–76
Sakkunnig Ekonomidepartementet 1976–78
Statssekreterare Bostadsdepartementet
1979–81
VD AB Timbro 1981–83
Politisk redaktör Svenska Dagbladet 1983–89
Politisk chefredaktör SvD 1989–1991
Chefredaktör SvD 1991–2000
Landshövding i Västmanlands län 2000–2009

Övriga styrelseuppdrag
Radiotjänst i Kiruna (vice ordförande)
Stiftelsen Radiohjälpen (vice ordförande)
European Broadcasting Union Radio
Committee
European Broadcasting Union Executive Board
Huvudsaklig utbildning
Journalisthögskolan i Stockholm
Enstaka kurser i kommunikation och
information på New York University
Intern ledarutbildning
Arbetslivserfarenhet
Ekochef
Aktuelltchef Sveriges Television
Biträdande programdirektör Sveriges Radio

Peggy Hamberg född 1951
Suppleant fr.o.m. 2007
Programassistent

Ola Gäverth född 1968
Suppleant fr.o.m. 2005
Journalist
Ordförande Journalistklubben
vid Sveriges Radio AB

Övriga styrelseuppdrag
Styrelsen för Intersport på Lidingö
(suppleant)

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i styrelsen för
Journalistförbundets
Radio- och TV-distrikt

Huvudsaklig utbildning
Fil kand oavslutade studier

Huvudsaklig utbildning
Gymnasium, 2-årig radioutbildning,
Kaggeholm folkhögskola

revisorer
Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen

Arbetslivserfarenhet
Sekreterare
Chef INIU/Testologen

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig
Anna Hesselman
Auktoriserad revisor

Carina Åkesson
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen
Suppleant

Arbetslivserfarenhet
Journalist SR, tidigare försäljare,
butiksansvarig inom konfektion
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Från vänster till höger
Ingrid Widbom Direktör Personalenheten
Monika Sandberg Biträdande programdirektör
Jan Peterson Direktör Analys och Kommunikation
Björn Löfdahl Direktör Programenheten
Cilla Benkö Vice verkställande direktör
Mats Svegfors Verkställande direktör
Jyrki Elo Direktör Administration & Teknik
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Definition
av programområden
Sveriges Radio redovisar sitt programutbud i åtta programområden:
Nyheter, Samhälle, Livsstil, Kultur, Sport, Underhållning/förströelse,
Musik och Service.
För att jämförelser över tiden ska vara möjliga bör dessa programområden vara desamma under hela tillståndsperioden.

sverigesradio.se

NYHETER
Programområdet Nyheter omfattar alla ordinarie och extra nyhetssändningar i Sveriges
Radio. Hit hör Ekots nyhetssändningar och de
lokala kanalernas nyhetssändningar. I programområdet ingår också extrasändningar i
nyhetsform vid större nyhetshändelser (som
föregås av nyhetssignatur) samt nyheter på
olika språk.
Undantag är nyhetssändningar som i sin
helhet är specialiserade kring ett ämne som
ingår i andra programområden, som sport,
kultur, musik och vetenskap.
SAMHÄLLE
(underrubriker: samhälle, vetenskap och religion/livsåskådning)
I programområdet samhälle ingår program
och inslag som ger bakgrund, fördjupning,
granskning och debatt inom samhällsområdet.
Här ingår bland annat program med blandat
innehåll av aktualitetskaraktär, program om
vetenskap och forskning samt om religion och
livsåskådning.
I programområdet ingår också andakter
och gudstjänster.
LIVSSTIL
Programområdet livsstil innefattar program
och inslag om ämnen av vardaglig karaktär.
Det handlar bland annat om program om
relationer, familj, hem, hälsa, privatekonomi,
konsumentfrågor och fritidsintressen.
KULTUR
(underrubriker: kultur, teater och dokumentär)
I programområdet kultur ingår bevakande,
recenserande och granskande program och
inslag om kultur och musik. Det omfattar också
kulturskapande och gestaltande program,
uppläsningar, dramatik och lyrik.

UNDERHÅLLNING/FÖRSTRÖELSE
Programområdet underhållning/förströelse
innefattar hela program eller inslag som har
till syfte att förströ och underhålla. Det kan till
exempel handla om satirer, humorprogram,
tävlingar och firarprogram. I området ingår
också den talade delen i skivprogram.
MUSIK
Musiken delas in i:
1 musik på fonogram som inte är
egenproducerad,
2 levande musik, egenproducerad eller av 		
annat ursprung.
Inom respektive område finns fyra undergrupper:
1 Konstmusik (ofta benämnd klassisk musik).
2 Jazz och annan improviserad musik.
3 Traditionsmusik från svenska och utländska
kulturer och från alla epoker.
4 Populärmusik i flertalet genrer och från alla
tider - pop och rock, soul och blues,
hiphop och r’n’b, underhållningsmusik
med mera.
SERVICE
Programområdet service omfattar trafikinformation, evenemangstips, servicemeddelanden, VMA (viktigt meddelande till
allmänheten), väder- och sjörapporter som
sänds fristående från nyheterna samt programinformation (bland annat trailrar).
Observera att musik som spelas i program
som sorteras under rubrikerna Samhälle,
Livsstil, Kultur, Sport och Underhållning/
förströelse inte räknas in i dessa programområden.

SPORT
Sport som programområde omfattar sportnyhetssändningar med inslag och resultat,
sändningar från sportevenemang samt program som i sin helhet behandlar idrott och till
exempel sociala, ekonomiska och medicinska
frågor i samband med idrott.
I programområdet ingår även inslag om
sport i andra program (undantag är endast
sportinslag i ordinarie nyhetssändningar).
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Radiohistoria
Sveriges Radio 1925–2010

1925

AB Radiotjänst startar sina
sändningar den 1 januari i en
studio i Telegrafverkets byggnad på Malmskillnadsgatan i
Stockholm varifrån rundradio
sänds i en kanal. Ägare är tidningarna, nyhetsbyrån TT och
radioindustrin.
Sven Jerring heter den förste
hallåmannen. ”Farbror Sven”
startar på hösten Barnens
brevlåda, programmet sänds
fram till 1972.

1928

Kungsgatan 8 i Stockholm blir
adressen där Radiotjänst får
egna lokaler. Skolradioprogrammen och Grammofon-timmen
startar.

1929

Första kvinnliga hallåmannen,

Margareta de Geer, hörs i etern.
Morgongymnastik med kapten
Bertil Uggla.

1947

1948

1950

1951

1955

1956

Radiotjänst får formell rätt
till egna nyhetssändningar.
Provsändningar på FM görs över
Stockholm.

Lennart Hylands populära underhållningsprogram Karusellen
startar.

En televisionskommitté bildas
inom Radiotjänst.

LP-skivor (33,3 varv/min) och
EP-skivor (45 varv/min) kommer
till Sverige. Radiotjänst börjar
använda bärbara bandspelare vid
reportage.

P2 startar – under benämningen
”dubbelprogrammet”. Regelbundna tv-sändningar startar
över Stockholm och Göteborg.

Radiotjänst sänder egna
nyhetsprogram i P2. ”Sveriges
bilradio” startar och blir
snabbt en succé.

1931

1933

1934

1957

1959

1961

1936

1937

1938

1962

1964

1965

1966

1973

1977

Radiotjänst har redan
avdelningar för musik och
teater och nu bildas även en
föredragsavdelning. Föredragen har rubriker som ”Den
svenska bonden” och ”Den
moderna världsbilden”.

Radion får en fast underhållnings- och dansorkester under
ledning av Sune Waldimir.

Radiotjänst sänder drygt åtta
timmar per dag.

Dagens Eko startar, och blir ett
fördjupande och kommenterande nyhetsprogram. Tidningarnas Telegrambyrå (TT) svarar för
nyhetstelegrammen. Klockspel
med Dagens dikt klockan 12
börjar sändas.

Krigsåren 1945
1939–45
Under andra världskriget
spelar radion en viktig roll. Det
är radion som kan förmedla
nyheterna snabbast. När kriget
bryter ut sänds krismeddelanden
i radion. När finska vinterkriget
bryter ut i slutet av 1939 ökas de
svenska nyheterna till utlandet.
Sverige sänder speciella program
för utlandet ungefär 18 timmar
varje vecka.

Radiotjänst bryter för en
tid – på eget initiativ – TT:s
nyhetsmonopol och rapporterar
under krigsslutet dagligen om
händelserna inför den tyska
kapitulationen.

Radioteatern ger två föreställningar per vecka. Från Operan
sänds en föreställning per
månad.

Första gången en kvinna läser
nyheterna orsakar en folkstorm.
Sändningar på kortvåg till
svenskar i utlandet startar.

1946

Frukostklubben med Sigge Fürst
startar.

1925–1946
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Radiotjänst byter namn till
Sveriges Radio. P2 kan vid årets
slut höras av en tredjedel av
befolkningen. Sverige får
reguljära tv-sändningar från
Sveriges Radio/TV den 1 juli.

Lunchekot startar. Det sänds
fortfarande, kl. 12.30 varje dag.
Svensktoppen och Nattradion
startar.

Kanalerna profileras: P1 blir kanal
för talade program och information, P2 kanalen för skolprogram,
regionala program och seriös
musik, och P3 blir melodiradiokanal med lätt musik och nyheter.

Det populära programmet
”Sommar” startar. Det sänds
fortfarande varje sommar.

Melodiradion startar. En viktig
anledning är att radiomonopolet
hotats av piratsändarna Radio
Syd och Radio Nord. Nya Radiohuset på Gärdet i Stockholm står
färdigt.

P3 börjar sända reguljärt den 1
juli – efter två års försökssändningar.

Regionala radiosändningar införs.

Sveriges Lokalradio AB startar
lokala radiosändningar från 24
stationer runtom i landet.

Försök med lokala sändningar
genomförs.

1947–1977
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1979

1986

1987

1993

1995

1999

Sveriges Radio delas upp i ett
moderbolag – Sveriges Radio –
och fyra dotterbolag: Sveriges
Riksradio, Sveriges Lokalradio,
Sveriges Utbildningsradio och
Sveriges Television. Konserthuset
Berwaldhallen i Stockholm invigs. Försök med närradio inleds
på 15 orter.

Moderbolaget upplöses och
Riksradion och Lokalradion slås
ihop. Det nya bolaget, Sveriges
Radio, har fyra nationella och
26 lokala kanaler. Start för P4:s
riksutbud, och det nya, unga P3.
Radiomonopolet bryts. Cirka 60
privata radiostationer, som tillåts
sända reklam för att finansiera
1980
verksamheten, startar.

Efter mordet på statsminister
Olof Palme införs regelbundna
nyhetssändningar dygnet runt i
Sveriges Radios sändningar.

Sveriges Radio inleder digitala
sändningar i DAB. TT:s sista
nyhetssändning i Sveriges Radio
sänds den 31 december. Sveriges
Radio hörs och syns för första
gången på internet.

Lokalradions egen kanal P4
bildas.

Nya program och ny tablå i P2
lanseras i januari. Webbkanalen
SR Sàpmi med nyheter och
program på samiska dygnet runt
startas, liksom ”Din Gata”, en
ung, lokal Malmökanal i FM och
på webben. Sveriges Radio gör
den största programsatsningen
någonsin i samband med ett
val. Regeringsskifte. Riksdagens
beslut om 6-årigt sändningstillstånd förkortas till tre år –
2007–2009.

1990

2001

2002

2003

2004

2005

De digitala försökskanalerna
utökas med SR Sverige med
världsmusik. På webben startar
P3 Rockster, P3 Street och P3
Svea. Www.sr.se får återigen pris
som Sveriges bästa webbplats.
Musikpriset ”P3 Guld” delas ut
för första gången.

2006

Sändarnätet för DAB täcker 85
procent av befolkningen. Utsändningarna begränsas senare till
35 procents befolkningstäckning
– Stockholm, Göteborg, Malmö,
Luleå – i avvaktan på ett politiskt
beslut om övergång till digitala
radio-sändningar.

2000

Direktsändningar över internet
startas med P3, P2 Musik och P7
Sisuradio. I samband med OS
i Sydney används DAB, internet och WAP för att ge ökad
valfrihet och tillgänglighet för
lyssnarna.

sverigesradio.se

SR prövar fem nya kanalkoncept i
DAB och på webben. P3 Star, en
kanal för tonårs-publiken, startar.

Den digitala försökskanalen
SR Minnen med program ur
radioarkivet startar i DAB och på
webben. Utvecklingsprojektet
Sveriges Radio 2010 inleds som
tar sin utgångspunkt i publikens
skiftande behov och ett starkt
föränderligt medielandskap.

Sveriges Radio sänder i DAB de
digitala försökskanalerna SR c,
SR X, SR Klassiskt och P3 Star.
www.sr.se utses till Sveriges
bästa webbplats. Communityn
P3 Star startar.

Sveriges Radio fyller 80 år. Alla
lokala kanaler blir tillgängliga på
webben. Radiosporten börjar
sända parallella matchreferat
från Elitserien i ishockey och Allsvenskan i fotboll på webben.
Poddradio, nedladdning till
mp3-spelare, lanseras och
uppmärksammas stort. Regeringen beslutar vänta med
utbyggnad av digitalradion och
aviserar fortsatt utvärdering.

1979–2005
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2007

Lyssnandet på radio på nätet
ökar – både på direktsända
kanaler och som efterhandslyssning på alla SR:s program i
30-dagarsarkivet. SR Metropol
startar i Stockholm och P4 Radio
Stockholm tar över den starka
frekvensen 103,3 i Stockholm.
Ekot fyller 70 år och de lokala
kanalerna 30 år. Regeringen
tillsätter en ny public serviceutredning som fokuserar på
finansieringsfrågan och uppdraget. Sveriges Radio har det högsta
förtroendet hos allmänheten
bland alla företag i den årliga
Förtroendebarometern.

2000

2009

Sveriges Radio toppar Mediakademins förtroendebarometer.
Svenska folket har högst förtroende för Sveriges Radio bland
företag, institutioner och myndigheter i landet. Samtidigt ökar
antalet lyssnare markant – på ett
och ett halvt år har publiken ökat
med 335 000 lyssnare en genomsnittlig dag.
Regeringen fattar beslut om public service-bolagens sändningstillstånd för perioden 2010–2013.
Sommar i P1 fyller 50, SR Sisuradio 40 och Berwaldhallen fyller
30 år.

2008

En stor temasatsning görs i hela
Sveriges Radio inför OS i Kina.
Radio Sweden fyller 70 år och
programmet Spanarna 20-års
jubilerar. De lokala P4-kanalerna
genomför en musikalisk talangjakt över hela landet under
rubriken Svensktoppen nästa!
Barnens webbkanal SR Bubbel byter namn till Radioapans
knattekanal. Musikhjälpen, sex
dygns oavbruten sändning från
en glasstudio på Gustav Adolfs
Torg i Malmö – i P3, Din Gata
och SVT – samlar in över tre
miljoner kronor till människor
på flykt. Sommarpratarna får en
vinterversion över julhelgen i
form av Vinter i P1.

2010

2010

Sveriges Radio behöll greppet
över radiopubliken 2010 och
ökningen av andelen radiolyssnare totalt fortsatte. Sveriges
Radio är också fortsatt det massmedium som landets befolkning
har störst förtroende för.
Under året, och efter lång
tids förberedelser, fick Sveriges
Radio en ny visuell identitet. Det
klassiska SR-märket finns kvar
som en del i en ny och modern
logotyp där hela företagsnamnet Sveriges Radio används
i företagets profilering och
kommunikation med omvärlden.
Arbetet med Sveriges Radios
ljudidentitet fortsatte.
Under året firade Sveriges
Radio 15 år på webben. Samtidigt lanserades en moderniserad
sajt, www.sverigesradio.se som
tar tillvara de senaste årens
snabba utveckling. Den nya SRwebben blev sedan utsedd till
Sveriges bästa mediesajt 2010!

2010 präglades också av arbetet
att utveckla och implementera
en nyområdesbaserad organisation med fokus på kreativitet,
utveckling och kvalitet. Områdesindelningen ska få kanaler
och redaktioner som tidigare inte
haft något utvecklat samarbete
att tillsammans utveckla spännande och engagerande innehåll
för publiken.

2006–2010
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adresser
Sveriges Radio AB
105 10 Stockholm
Besök:
Oxenstiernsgatan 20
Tfn 08/784 50 00
Fax 08/784 15 00
sverigesradio.se
Berwaldhallen
105 10 Stockholm
Besök: Dag
Hammarskjölds väg 3
Tfn 08/784 50 00
Fax 08/784 15 00
SR Sameradion
Box 225
981 32 Kiruna
Besök: Österleden 21
0980/669 00
SR Sisuradio
105 10 Stockholm
Besök:
Oxenstiernsgatan 20
08/784 25 25
Sveriges Radio
Blekinge
Box 305
371 25 Karlskrona
Besök:
Högabergsgatan 3
0455/36 68 00
Sveriges Radio
Dalarna
Box 123
791 23 Falun
Besök:
Engelbrektsg. 27–29
023/77 77 00
Sveriges Radio
Gotland
Box 1324
621 24 Visby
Besök:
Östra Hansegatan 28
0498/20 30 00

Sveriges Radio
Gävleborg
Box 6702
801 74 Gävle
Besök: Nygatan 29
026/66 65 00
Sveriges Radio
Göteborg
405 13 Göteborg
Besök: Pumpgatan 2
031/83 70 00
Sveriges Radio
Halland
Box 133
301 04 Halmstad
Besök:
Köpmansgatan 41
035/17 27 00
Sveriges Radio
Jämtland
831 62 Östersund
Besök:
Lingonvägen 7B
063/16 06 00
Sveriges Radio
Jönköping
551 92 Jönköping
Besök:
Bäckalyckevägen 14
036/30 50 00
Sveriges Radio
Kalmar
391 83 Kalmar
Besök:
Norra vägen 22
0480/45 80 00
Sveriges Radio
Kristianstad
Box 505
291 25 Kristianstad
Besök:
Gasverksgatan 2
044/28 15 00
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Sveriges Radio
Kronoberg
359 40 Växjö
Besök: Västergatan 1
0470/72 60 00
Sveriges Radio
Malmö
211 01 Malmö
Besök:
Baltzarsgatan 16
040/666 55 00
Sveriges Radio
Norrbotten
971 71 Luleå
Besök: Nygatan 3
0920/24 48 00
Sveriges Radio
Sjuhärad
Box 27
503 05 Borås
Besök:
Katrinedalsgatan 22
033/17 75 00
Sveriges Radio
Skaraborg
541 24 Skövde
Besök:
Norra Bergvägen 4
0500/44 44 00
SR Radio Stockholm
105 10 Stockholm
Besök:
Oxenstiernsgatan 20
08/784 95 00
Sveriges Radio
Sörmland
Box 641
631 08 Eskilstuna
Besök:
Rademachergatan 1
016/16 16 00
Sveriges Radio
Uppland
Box 1552
751 45 Uppsala
Besök: Bredgränd 7
018/17 40 00
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Sveriges Radio
Värmland
Box 98
651 03 Karlstad
Besök:
Verkstadsgatan 20
054/22 11 00
Sveriges Radio Väst
Box 654
451 24 Uddevalla
Besök: Södergatan11
0522/67 00 00
Sveriges Radio
Västerbotten
906 15 Umeå
Besök:
Mariehemsvägen 4
090/17 17 00
Sveriges Radio
Västernorrland
851 79 Sundsvall
Besök: Krönvägen 18
060/19 03 00
Sveriges Radio
Västmanland
Box 850
721 22 Västerås
Besök:
Mäster Ahls gata 6
021/495 25 00
Sveriges Radio
Örebro
701 80 Örebro
Besök:
Västra Bangatan 15
019/19 20 00
Sveriges Radio
Östergötland
Box 500
601 07 Norrköping
Besök:
Västgötegatan 13A
011/495 41 00
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