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Kommentar från SVT med anledning av PTS arbetet med ny spektrumstrategi  

 

Samhällets användning av den begränsade resursen radiospektrum behöver präglas av en tydlig 

balans mellan olika intressen. Det handlar om samhällsekonomiska hänsyn, effektiv användning 

av spektrum, kommersiella intressen och behoven hos samhällsviktiga tjänster. I de principer 

som kommer att styra den framtida förvaltningen av spektrum behöver vissa grundläggande 

värden i det demokratiska samhället ges ett tydligt utrymme. Centrala sådana värden är att 

användningen av spektrum ska leda till vidast möjliga yttrande- och informationsfrihet och fri 

opinionsbildning, i praktiken genom att säkerställa att medier av olika slag kan nå sin publik. 

  

Radio och tv i allmänhetens tjänst är samhällsviktiga aktörer med uppdrag att sända radio, tv 

och multimediala digitala tjänster till allmänheten i hela landet. Den tekniska utvecklingen och 

människors medieanvändning är i ständig utveckling och public service-företagen använder i 

dag en mångfald av tekniker och system för att nå den svenska allmänheten med program och 

tjänster. Det handlar om allt från marksändningar som utnyttjar radiofrekvenser till olika former 

av distribution via internet. 

 

Public service-bolagen har även behov av tillgång för frekvenser för innehållsproduktion, s.k. 

PSME-frekvenser (Program Making and Special Event). Det handlar om användning av trådlösa 

system för exempelvis kameralänkar, mikrofoner och medhörning. 

 

SVT:s bedömning är att distribution som bygger på användning av radiospektrum kommer att 

vara en central del av uppdrag och verksamhet under överskådlig tid. Det är därför avgörande att 

public service garanteras möjligheter att använda radiospektrum också framöver. Det är särskilt 

viktigt eftersom SVT och SR som samhällsviktiga aktörer har ett beredskapsuppdrag som 

innebär att allmänheten ska kunna nås av information vid samhälleliga kriser och i det yttersta 

läget, krig. 

Ur beredskapssynpunkt är de sändningar som sker via radiofrekvenser de överlägset mest säkra 

och robusta. I takt med att allmänhetens användning av såväl medier som av ett stort antal 
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andra samhällsviktiga tjänster i allt större utsträckning sker via internet så behöver Sveriges 

digitala infrastruktur uppgraderas för att garantera god täckning och robusthet såväl i vardag 

som i kris och i värsta fall krig. Innan dess att samhället kan garantera motsvarande säkerhet och 

robusthet som gäller för marknätssändningar också för infrastrukturen för internet så kommer 

sändningar som utnyttjar radiospektrum vara en omistlig del i distributionsmixen för svensk 

public service. 

 

SVT vill avslutningsvis peka på beskrivningen av kollektiva nyttigheter i den befintliga 

spektrumstrategin. SVT menar att den verksamhet som bedrivs av public service-företagen 

utgör sådana kollektiva nyttigheter som har stor samhällsnytta, vilket bör komma till uttryck i en 

uppdaterad strategi och ligga till grund för särskilt beaktande vid förvaltningen av 

spektrumanvändning. 

 

 

Som ovan 

 

 

Per Björkman      

Distributionschef 

Sveriges Television AB    

 

 


