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Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 
 
En av de viktigaste beståndsdelarna i en väl fungerande demokrati 
är massmedier som oberoende kan rapportera om samt granska 
den politiska och ekonomiska makten. Idag är den funktionen 
hotad. Finansieringsmodellen för de prenumerations- och 
annonsfinansierade mediebolagen har havererat. 
Tidningsföretagen genomför kraftiga neddragningar för att 
överleva och den oberoende kvalitetsjournalistiken får stryka på 
foten. 
I det läget är det ytterst angeläget att slå vakt om och förstärka 
Public Service. Saco instämmer i att det finns ett stort egenvärde i 
att det i ett demokratiskt samhälle finns en eller flera aktörer 
inom radio och tv som ska vara fria från statliga, ekonomiska, 
politiska och andra intressen och maktsfärer i landet. Saco delar 
också uppfattningen att det finns ett egenvärde i ett 
programutbud som är fredat från reklam och andra kommersiella 
inslag. 
Staten måste ge public service företagen rätt förutsättningar, 
sedan måste företagen göra allt för att slå vakt om sitt oberoende. 
Saco har inga invändningar mot utredningens beskrivning av 
programföretagens fortsatta uppdrag. 
 
Framtidens radio- och TV-avgift 
Saco delar utredningens uppfattning att det är hög tid att hitta en 
ny finansieringsmodell för public service. Det duger inte i längden 
att ha en finansiering som bygger på innehav av TV-apparater. 
Allt fler tar del av utbudet med annan teknisk utrustning och 
andelen free riders riskerar att öka i snabb takt och urholka 
programföretagens ekonomi. 
Utredningen har gjort en gedigen genomgång av de möjligheter 
som står till buds och stannat för en individuell radio- och tv-
avgift för alla medborgare över 18 år. 
Saco har förståelse för invändningen att avgiften skulle bli ett nytt, 
främmande inslag i den statliga budgetprocessen, men anser ändå 
att förslaget verkar vara fullt genomförbart. 
Om regeringen står fast vid att den individuella avgiften inte är 
lämplig att ersätta nuvarande system bör den omgående hitta ett 
annat alternativ. Att inte göra något är att stoppa huvudet i 
sanden, vilket leder till en erodering av finansieringen av public 
service. 
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Medelstilldelning till programföretagen  
Saco tillstyrker förslaget att riksdagen bör fatta beslut om 
medelstilldelningen för hela tillståndsperioden vid ett tillfälle. Det 
ger bättre planeringsförutsättningar och ökad självständighet för 
programföretagen. 
Däremot ställer vi oss frågande till att spika fast en årlig 
uppräkning på två procent av anslagen. I nuvarande ekonomiska 
läge kan en sådan uppräkning vara väl gynnsam för 
programföretagen, i en annan ekonomi med högre löneökningar 
och inflation kan två procent vara för lite för att garantera fortsatt 
hög kvalitet på nyhetsjournalistik och övrigt programutbud. 
Det är viktigt att komma ihåg att SR, SVT och UR inte är 
jämförbara med statliga myndigheter. Företagen är fristående 
med ett tydligt eget utvecklingsuppdrag utan politisk styrning. Det 
har bidragit till den höga legitimitet som företagen har. Men då 
bör de inte behandlas som myndigheter vad gäller uppräkningen 
av anslagen.  
Saco instämmer i att det är en fördel om verksamheten även i 
fortsättningen bedrivs av tre separata programföretag. Det ger ett 
bredare utbud, exempelvis vore det olyckligt om SR:s och SVT:s 
utrikeskorrespondentorganisation slogs samman. 
Saco tillstyrker också förslaget att ett förbud mot 
produktplaceringar, motsvarande förbudet att sända reklam, förs 
in i sändningstillståndet. 
 
Digitalradio 
Det är säkert så att även radion kommer att digitaliseras så 
småningom. Med tanke på tidigare erfarenheter vill Saco dock 
mana till en viss försiktighet. Det vore synd att slänga ytterligare 
miljoner i sjön. Det bör finnas en realistisk plan för införandet av 
digitalradio innan projektet dras igång. 
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