
K raje skandynawskie maj  tradycj  wspie-
rania mediów publicznych oraz wypraco-

wane modele wiadczenia us ug publicznych. 
Ta tradycja wp yn a na kszta t systemów me-
dialnych wszystkich pa stw Europy Pó nocnej. 
W Szwecji przyj to model odpowiedzialno ci 
spo ecznej charakteryzuj cy si  mi dzy inny-
mi tym, e pa stwo broni interesu spo ecznego 
przez aktywne dzia ania na rynku medialnym1. 
Jednym z przejawów tej aktywno ci jest sta-
bilny, silnie regulowany sektor pa stwowych 
nadawców publicznych. Obecno  pa stwa wi-
da  szczególnie na szwedzkim rynku radiowym, 
w którym udzia y w 2010 r. pa stwowego radia 
publicznego Sveriges Radio AB wynosi y 68%2. 
Pa stwo, chc c utrzyma  dominuj c  pozycj  
Sveriges Radio musi wi c zmierzy  si  z nowy-
mi wyzwaniami i dostosowa  funkcjonowanie 
mediów publicznych do wci  zmieniaj cych 
si  warunków. 

W 2011 r. – wraz z rozpocz ciem przez 
szwedzki rz d prac nad okre leniem ram dzia-
alno ci mediów publicznych w kolejnym okre-

sie licencyjnym, tj. w latach 2014–2019 – zro-
dzi a si  potrzeba przeprowadzenia debaty nad 
przysz o ci  radia publicznego. Trzy g ówne 

kwestie poruszone w dyskusji, czyli problem 
w asno ci (koncentracja mediów, pojawienie si  
nowych graczy), cyfryzacja (oraz funkcjonowa-
nia mediów publicznych w internecie), a tak e 
rosn ca komercjalizacja rynku sta y si  przed-
miotem wnikliwych analiz. Ka de z wymienio-
nych zagadnie  to obszerny i interesuj cy temat 
badawczy, lecz tu wybrano jedynie najwa niej-
sze kwestie. Rozwa ania zostan  skoncentro-
wane na poszukiwaniu odpowiedzi zwi zanych 
z pytaniem o to, jakie perspektywy otwieraj  
si  na najbli sze lata w zakresie funkcjonowa-
nia i rozwoju szwedzkiego radiowego nadawcy 
publicznego. Podstaw  wnioskowa  o sytuacji 
rynkowej Sveriges Radio s  dane statystyczne 
dotycz ce najwa niejszych parametrów, które 
za wiadczaj  o jego niezachwianej pozycji, czyli 
udzia ów w rynku oraz udzia ów w ród odbior-
ców. Zasadniczym elementem ca ego omówie-
nia b dzie cz  po wi cona aktom prawnym. 
W tym celu dokonano przegl du zg oszonych 
przez rz d propozycji, które wi za y si  z za-
sadami funkcjonowania mediów publicznych 
w Szwecji w ustawowym okresie licencyjnym, 
tzn. od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2019 r.3 
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poselskie oraz o opini  parlamentarnej komisji 
kultury. Analizowana tu propozycja rz du to ob-
szerny 128-stronicowy dokument zawieraj cy 
dyrektywy w sprawie dzia alno ci szwedzkich 
nadawców publicznych o podtytule Edukacja 

i dost p – publiczne radio i telewizja w latach 

2014–2019. W przed o onym tek cie poruszono 
wszystkie znacz ce tematy, w tym Þ nansowanie, 
cyfryzacj  i konkurencyjno , oraz przedsta-
wiono za o enia oferty programowej. Uwa ny 
przegl d tego dokumentu pozwala sformu owa  
wyzwania stoj ce przed pa stwow  spó k  Sve-
riges Radio, jak równie  umo liwia „projekcj  
dróg rozwoju” tego przedsi biorstwa.

Niezale no  jako podstawa funkcjo-
nowania mediów – najwa niejsze 
aspekty prawne i instytucjonalne
Niezale no  od organów pa stwa, partii i polity-
ków to podstawa funkcjonowania mediów, która 
w Szwecji przybiera specyÞ czn  posta . Zgodnie 
z przyj t  zasad  zachowania dystansu (zwan  
arm’s length pronciple) w Szwecji w a ciciel 
mediów nie mo e by  to samy z ich dyrektorem 
merytorycznym. W przypadku mediów publicz-
nych w a ciciel jest reprezentowany przez pa -
stwo. Jak stwierdza Christian S. Nissen, „rz dy 
– równie  w pa stwach skandynawskich – maj  
sk onno  do traktowania pa stwowego nadaw-
cy publicznego jako jednej spo ród wielu broni 
ze swojego arsena u komunikacyjnego”4. 

Kwestia niezale no ci radia od wp ywów 
politycznych by a ju  poruszona w 1925 r. 
w pierwszej umowie zawartej mi dzy pa -
stwem szwedzkim a Radiotjänst (przekszta -
conym pó niej w Sveriges Radio)5. Kolej-
ne decyzje i akty prawne zawiera y równie  

elementy, które wi za y si  z dalszymi gwa-
rancjami niezale no ci. W latach 90. XX w. 
w a cicielami trzech spó ek, które zarz dza y 
mediami publicznymi, czyli Sveriges Televi-
sion AB, Sveriges Radio AB i Utbildningsra-
dio AB, zosta y odpowiednio trzy niezale ne 
fundacje. Nast pnie fundacje te po czono 
w jedn  o nazwie Förvaltningsstiftelsen för 
Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB 
och Sveriges Utbildningsradio AB. Taka de-
cyzja da a gwarancj  jedno ci i niezale no ci 
szwedzkich mediów publicznych. Cz onkowie 
zarz du fundacji s  wybierani przez rz d po 
uprzedniej konsultacji z partiami politycz-
nymi zasiadaj cymi w parlamencie. W spo-
rz dzonym opisie aktualnej sytuacji mediów 
publicznych – zawartym w dokumencie rz -
dowym z 2012 r. w sprawie funkcjonowania 
publicznego radia i telewizji – znajduje si  
jasne stwierdzenie, e „potrzebne s  takie ra-
dio i telewizja publiczna, które funkcjonuj  
niezale nie od ingerencji politycznej, komer-
cyjnej oraz od innych rodzajów nacisków”6. 
Ustawodawca, wyja niaj c znaczenie mediów 
publicznych, spojrza  ponadto na problem 
z perspektywy odbiorcy i wyra nie podkre li , 
e „zasadnicz  spraw  jest to, aby publiczno  

otrzymywa a wysokiej jako ci ofert  progra-
mow  charakteryzuj c  si  niezale no ci , 
apolityczno ci  i rzeczowo ci ”7. Odpowied-
nie uregulowania znajduj  si  równie  w za-
leceniach dotycz cych pracy poszczególnych 
spó ek. Utbildningsradio (UR), na przyk ad, 
w ród zasad funkcjonowania ma w swoj  
dzia alno  wpisan  samodzielno  i nieza-
le no  zarówno od pa stwowych, jak i eko-
nomicznych, politycznych i innych rodzajów 

4 Ch.S. Nissen, What’s so special about nordic public service media [w:] Public service media from a nordic 

horizon, red. U. Carlsson, Göteborg 2013, s. 15.
5 Regeringens proposition 2012/13:164. Bildning och tillgänglighet..., dz. cyt., s. 7.
6 Tam e, s. 13.
7 Tam e, s. 12–13.
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nacisku8. Zdaniem skandynawskich badaczy 
szwedzkim sposobem radzenia sobie z zagad-
nieniem wp ywów ró norodnych grup na me-
dia publiczne s  rozwini te instytucje publicz-
ne, transparentno  oraz dojrza o  kultury 
politycznej9. Analiz  zasad, na których oparto 
szwedzkie pojmowanie niezale no ci, mo na 
przeprowadzi , opisuj c proces kszta towania 
si  mediów publicznych w kraju. W niniejszym 
artykule zostan  omówione tylko najistotniej-
sze elementy systemu prawnego reguluj cego 
funkcjonowanie mediów publicznych w Szwe-
cji. Natomiast wi cej miejsca zajm  aspekty 
instytucjonalne oraz praktyka dzia ania.

Ka dy, kto emituje programy telewizyjne 
b d  radiowe w Szwecji podlega ustawie o ra-
diu i telewizji (Radio- och tv-lagen). Ustawa 
zawiera przepisy odnosz ce si  do: przyzna-
wania zezwole  i koncesji na dzia anie stacji 
radiowych i telewizyjnych; zawarto ci progra-
mów; lokowania produktów; sponsoringu, re-
klamy i og osze  w radiu i telewizji; sposobów 
kontroli oraz nadzoru, tak e w sprawie kar za 
nieprzestrzeganie przepisów zawartych w usta-
wie. Pozwolenie na nadawanie programów tele-
wizyjnych i audycji radiowych Þ nansowanych 
ze rodków publicznych na zasadach zawartych 
w przepisach ustawy o Þ nansowaniu publiczne-
go radia i telewizji – Lag (1989:41) om Þ nansie-
ring av radio och TV i allmänhetens tjänst – jest 
przyznawane przez rz d. Natomiast inne pod-
mioty, które chc  prowadzi  dzia alno  nadaw-
cz , musz  zarejestrowa  si  w Urz dzie ds. Ra-
dia i Telewizji (Myndgiheten för radio och tv)10. 
W sierpniu 2010 r. ten urz d przej  kompeten-
cje dwóch innych instytucji, które zlikwidowa-
no z dat  jego powstania. By y to: Urz d Radia 

i Telewizji (Radio- och TV-verket) oraz Urz d 
Kontroli Radia i Telewizji (Granskningsnämn-
den för radio och TV). Ta druga instytucja sta a 
si  wewn trznym organem Urz du ds. Radia 
i Telewizji. Zgodnie z zapisem znowelizowa-
nego rozporz dzenia z instrukcjami dla Urz du 
ds. Radia i Telewizji „co roku, na podstawie 
raportu przygotowanego przez Sveriges Tele-
vision AB, Sveriges Radio AB oraz Sveriges 
Utbildningsradio AB, ocenia ona stan realizacji 
zada  powierzonych tym spó kom w zezwole-
niu na nadawanie i otrzymywanie subwencji 
oraz w innych zezwoleniach ustalonych przez 
rz d i wymienionych w ustawie o radiu i telewi-
zji (Radio- och tv-lagen)”11.

Warto podkre li , e w omawianych doku-
mentach stosowany jest termin public service 
oraz jego szwedzkie t umaczenie i allmänhe-

tens tjänst, co znaczy „w s u bie publicznej”. 
W rz dowej propozycji dotycz cej publiczne-
go radia i telewizji Regeringens proposition 

2012/13:164. Bildning och tillgänglighet – ra-

dio och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019 te 
terminy s  u ywane zamiennie12.

Komercjalizacja, czyli od monopolisty 
do dominatora
W opisie sytuacji sektora mediów publicznych 
na rynku mediów w Szwecji istotne wydaj  si  
trzy elementy: podzia  rynku nadawców radio-
wych mi dzy g ównych graczy, ocena oferty 
programowej szwedzkiego publicznego nadaw-
cy radiowego, zasi g i charakterystyka odbior-
ców mediów publicznych.

Szwedzki rynek radiowy jest podzielony 
mi dzy trzech wa nych graczy – publicznego 
nadawc  Sveriges Radio (SR) i dwa prywatne 

  8 Tam e, s. 33.
  9 Public service media..., dz. cyt., s. 15.
10 Par. 3 ustawy o radiu i telewizji Radio- och tv-lagen (2010:696).
11 Par. 2 zarz dzenia Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv. Przepis wszed  

w ycie 1 stycznia 2014 r.
12 Regeringens proposition 2012/13:164. Bildning och tillgänglighet..., dz. cyt., s. 6.
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koncerny mediowe ProSieben/SBS oraz MTG 
(Modern Times Group). Taki stan jest efektem 
procesu przemian, które zachodzi y na szwedz-
kim rynku mediów jeszcze przed uaktywnie-
niem si  radiowych stacji komercyjnych. Od 
1925 r., kiedy to spó ka Sveriges Radio otrzy-
ma a koncesj  na prowadzenie dzia alno ci 
nadawczej, szwedzki rynek przez kilka dzie-
si cioleci cechowa  wysoki poziom stabiliza-
cji. W latach 50. i 60. XX w. wprowadzono 
drugi i trzeci program radia publicznego (P2 
i P3). Natomiast w latach 70. pojawi y si  hi-
perlokalne rozg o nie s siedzkie prowadzone 
przez ró nego rodzaju organizacje oraz zwi z-
ki wyznaniowe. To w a nie one utorowa y dro-
g  lokalnym rozg o niom prywatnym13. Mono-
pol Sveriges Radio (SR) za ama  si  w 1981 r., 
gdy koncesj  na nadawanie przyznano pierw-
szemu nadawcy prywatnemu. Nast pnie w la-
tach 90. ubieg ego wieku parlament szwedzki 
zdecydowa  o otwarciu rynku dla nadawców 
prywatnych rozg o ni lokalnych Þ nansowa-
nych z reklam14 i dopiero od tego czasu mo na 
mówi  o powstaniu wolnego rynku. Obecnie 
„nadawanie jest zdominowane przez media 
publiczne Þ nansowane z op at abonamento-
wych. Nadawca publiczny deÞ nitywnie straci  
pozycj  monopolisty i konkuruje z wieloma 
nadawcami komercyjnymi na zderegulowa-
nym rynku”15. Pozycja SR w tym obszarze jest 
mimo to niezagro ona – w a ciwie pod ka dym 
wzgl dem – o czym wiadcz  najnowsze dane 
statystyczne odnosz ce si  do najwa niejszych 
aspektów funkcjonowania na rynku medial-
nym. Wi  si  one z poziomem s uchalno ci, 

udzia em w rynku oraz poziomem zaufania 
spo ecznego16. Jednym ze róde  stabilnej po-
zycji SR wydaje si  by  odpowiedzialne po-
dej cie do odbiorców i do ich potrzeb. Sveriges 
Radio (tak samo jak pozosta e podmioty – STV 
i UR) spe nia oczekiwania programowe poje-
dynczych s uchaczy i dociera z ofert  do jak 
najszerszych grup odbiorców: „Nadrz dnym 
zadaniem nadawców publicznych jest przed-
stawienie mo liwie szerokiej oferty programo-
wej, która by aby dost pna dla wszystkich (…) 
i cechowa a si  ró norodno ci , wysok  jako-
ci , obiektywizmem i dobrym smakiem”17. 

Warto zwróci  uwag  na Utbildningsradion 
(UR) – jednego z dwóch nadawców, poza Sve-
riges Radio (SR) – który posiada pozwolenie na 
emisj  w ca ym kraju. UR jest ciekawym przy-
k adem w ramach medialnej gry rynkowej. Jego 
celem jest produkcja wy cznie programów 
edukacyjnych skierowanych do ró norodnych 
grup odbiorców – nie tylko do dzieci i m odzie-
y, ale tak e do osób niepe nosprawnych oraz 

do cz onków mniejszo ci etnicznych i narodo-
wych. Zadania UR od samego pocz tku, czyli 
od momentu wyodr bnienia si  tej spó ki jako 
samodzielnego podmiotu w 1993 r., wi za y si  
z ofert  szerokiego zakresu programów udost p-
nianych przez Sveriges Television (SVT) i Sve-
riges Radio (SR). Poszerzaj c swoj  podsta-
wow  dzia alno , UR (we wspó pracy z STV) 
utworzy o specjalny kana  Kunskapskanalen. S  
w nim emitowane programy edukacyjne, relacje 
z konferencji, seminariów, obrady parlamentu. 
Spó ka kontynuuje swoj  dzia alno  progra-
mow  tak e w internecie18.

13 Public service media..., dz. cyt., s. 29.
14 Raport Den svenska mediemarknaden 2011, Göteborg 2011, s. 23.
15 K.E. Gustafsson, H. Örnebring, D.A.L. Levy, Press subsidies and local news: the swedish case, Oxford 2009, s. 3.
16 Dane za: NORDICOM, TNS oraz L. Weibull, Å. Nilsson, Tilltro till medier och politik, http://www.som.gu.se/

digitalAssets/1288/1288333_133-148.pdf [dost p: 3.07.2012].
17 Regeringens proposition 2012/13:164. Bildning och tillgänglighet..., dz. cyt., s. 12–13.
18 Myndigheten för Radio och TV, Svenskt medieutbud 2012, Göteborg 2012, s. 63, 66. Strona internetowa Kun-

kapskanalen w Utbildnings Radio, www.ur.se [dost p: 22.08.2014]. 
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Tabela 1. zawiera dane dotycz ce czasu po-
wi canego w ci gu dnia na s uchanie radia. 

Wynika z niej, e na s uchanie radia w Szwecji 
odbiorcy przeznaczaj  przeci tnie niemal dwie 

19 Dane najwi kszego szwedzkiego o rodka bada  rynkowych TNS Sifo, zhttp://www.tns-sifo.se/rapporter-under 
sokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm/ [dost p: 12.07.2013].

20 Pomiary wykonywane przez TNS dotycz  poszczególnych tygodni roku; w przypadku podanym w tabeli 1. 
dane liczbowe dotycz  kolejno tygodni od 11. do 15. w 2013 r.

21 Badanie wykonano w ci gu jednego tygodnia – od poniedzia ku do niedzieli.
22 Raport NORDICOM na temat konsumpcji mediów w Szwecji w 2012 r. http://www.nordicom.gu.se/eng_mt/

Þ ler/English_Mbar_2012.pdf, s. 3 [dost p: 22.08.2013].

Tabela 1. redni czas sp dzany na s uchaniu radia w ci gu dnia (w min.) i w tygodniach od 11. do 
15. w 2013 r. Grupa wiekowa 12–79 lat ( cznie przez cz stotliwo ci FM oraz internet)19
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Wykres 1. Czas (w min.) po wi cany na 
s uchanie radia rednio w ci gu dnia w latach 
2002–2012 przez s uchaczy w wieku 9–79 lat21

ród o: opracowanie w asne 
na podstawie raportu NORDICOM
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Wykres 2. redni zasi g radia 
w latach 2002–2012 (w %)

ród o: opracowanie w asne 
na podstawie raportu NORDICOM

godziny dziennie. W ogólnym bud ecie czasu 
w 2012 r. radio z wynikiem 22% znalaz o si  
na drugiej pozycji za telewizj  (26%), a przed 
internetem (19%)22. Na wykresie 1. znajduje 
si  graÞ czny obraz zmian s uchalno ci radia na 
przestrzeni dziesi ciu lat.

Kolejny wykres obrazuje zmiany w zasi -
gu radia równie  na przestrzeni dziesi ciu lat 
(2002–2012).

Jak wynika z obu wykresów, czas po wi -
cony na s uchanie radia w latach 2002–2012 
systematycznie mala . Równie  zasi g radia, 
chocia  nie w ca ym obserwowanym okresie, 
ulega  zmniejszeniu. Mimo widocznego spadku 
liczby wci  pozostaj  wysokie, co oznacza, e 
rynek – cho  ma y – jest wa nym elementem 
gry na rynku mediów w ogóle, a walka konku-
rencyjna jest zjawiskiem realnym. 

Walka konkurencyjna na rynku radiowym 
w Szwecji przebiega na wszystkich polach. 
W tabelach 2., 3. i 4. znajduj  si  dane liczbo-
we, które oddaj  stan konkurencji na szwedzkim 
rynku w trzech g ównych obszarach: zasi g, bu-
d et czasu s uchaczy podzielony mi dzy g ów-
nych graczy rynku oraz udzia  w rynku. Dane 
odnosz  si  do programów Sveriges Radio – 
P1, P2, P3, P4, trzech najwi kszych anten SBS 
radio, czyli Mix Megapol, NRJ i Rockklassiker, 
a tak e dwóch najwi kszych anten korporacji 
MTG, Rix FM i Bandit Rock. 
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Obecno  trzech du ych graczy na szwedzkim 
rynku to wynik procesu koncentracji w asno ci 
oraz centralizacji produkcji. Dominacja publiczne-
go nadawcy wydaje si  niezachwiana, szczególnie 
w du ych miastach. Poza du ymi miastami kon-
kurencja odbywa si  przede wszystkim mi dzy 
programami Rix FM (w asno  koncernu MTG) 
oraz Mix Megapol (w asno  koncernu SBS)25.

Zrozumienie fenomenu szwedzkiego pu-
blicznego nadawcy radiowego i jego silnej po-
zycji na rynku szwedzkim wymaga bli szego 
spojrzenia na ofert  poszczególnych anten ra-
diowych. Tabela 5. zawiera skrócon  charakte-
rystyk  ka dego z programów SR w tym: rok 
za o enia, g ówny zakres tematyczny progra-
mów oraz grup  docelow . 

23 Dane TNS Sifo, http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm/ [dost p: 
12.07.2013].

24 Tam e.
25 Raport Den svenska mediemarknaden 2011..., dz. cyt., s. 23.
26 Dane TNS Sifo, http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm/ [dost p: 

12.07.2013].

Tabela 2. Zasi g stacji radiowych (w %) przeci tnie w ci gu dnia w 11. i 15. tygodniu 2013 r. 
(FM oraz internet)23

NADAWCA
2013
11.

2013
15.

SR Radio 62,0% 59,7%

SBS Radio 25,7% 27,0%

MTG Radio 17,5% 17,7%

Tabela 3. Czas sp dzony (w min.) na s uchaniu programów ka dego z trzech g ównych nadawców 
radiowych przeci tnie w ci gu dnia w tygodniach od 11. do 15. w 2013 r.24 

NADAWCA
2013
11.

2013
12.

2013
13.

2013
14.

2013
15.

SR Radio 145 148 145 148 145

SBS Radio 52 54 60 55 54

MTG Radio 47 48 49 50 48

Tabela 4. Udzia  w rynku (w %) w tygodniu 11. i 15. w 2013 r. (FM oraz internet)26

NADAWCA
2013
11.

2013
15.

SR Radio 80,7% 78,8%

SBS Radio 11,9% 13,4%

MTG Radio   7,4%   7,8%
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Programy Sveriges Radio nie stanowi  dla 
siebie konkurencji ze wzgl du na zró nicowan  
ofert . Szwedzcy medioznawcy mówi  nawet 
o komplementarno ci tych programów i tworze-
niu przez nie wspólnej „rodziny programów”28. 
Dzi ki swojej ró norodnej ofercie SR mo e 
konkurowa  na rynku ze stacjami komercyjny-
mi, czyli przede wszystkim z antenami korpo-
racji SBS i MTG. Z zestawienia przedstawio-
nego w tabeli 5. wynika, e oferta programowa 
czterech stacji Sveriges Radio (SR) jest na tyle 
zdywersyÞ kowana i atrakcyjna dla ró nych 
grup odbiorców, i  jako rodzina programów 
mog  one okaza  si  siln  konkurencj  dla pro-
gramów oferowanych przez rozg o nie komer-
cyjne. Nale y ponadto pami ta , e na rynku 
nadawców radiowych „front walki” o s uchaczy 
przebiega nie tylko na linii nadawca publiczny – 
stacje komercyjne. Tak e i rozg o nie prywatne 
rywalizuj  mi dzy sob , co znacz co zwi ksza 
szanse na popularno  programów oferowanych 

przez SR. Z raportu Svenskt medieutbud 2012, 
przygotowanego przez Urz d ds. Radia i Tele-
wizji, wynika, e trudno jednoznacznie stwier-
dzi , jakie tre ci przewa aj  na ka dej z anten 
omawianych w tabeli 5., a nale cych do Sveri-
ges Radio. O ile P1 mo na uzna  za kana  g ów-
nie informacyjny, a P2 – za artystyczny, o tyle 
ró norodno  programowa P3 i P4 sprawia, e 
nie atwo w sposób oczywisty je zaklasyÞ kowa , 
a nawet porównywa .

Charakterystyk  kana ów SR warto uzu-
pe ni  danymi odnosz cymi si  do zasi gu 
ka dego z nich. Ten z kolei kieruje nas do ko-
lejnego aspektu opisu mediów publicznych, 
a mianowicie do jego odbiorców. Dane za-
mieszczone w tabeli 6. pokazuj , e w kwestii 
zasi gu bezapelacyjnie dominuje kana  P4. 
Ma on obecnie równie  najliczniejsz  grup  
s uchaczy. Jego najwi kszym atutem jest lo-
kalno  oraz skierowanie oferty programowej 
do m odych ludzi.

27 Public service media..., dz. cyt., s. 21. 
28 T. Hujanen, L. Weibull, E. Harrie, The challenge of public service broadcasting in the nordic countries: contents 

and audiences [w:] Public service media..., dz. cyt.

Tabela 5. Charakterystyka programów szwedzkiego radia publicznego Sveriges Radio (SR)27

Program Data utworzenia Zawarto Grupa docelowa (wiek)

SR/P1 1925
rozmowy, wiadomo ci, debaty, sprawy 
bie ce, teatr, dokument, sztuka, nauka

20–79 lat

SR/P2 1955

muzyka klasyczna i wspó czesna, 
programy edukacyjne, audycje 
w j zykach imigrantów i mniejszo ci 
narodowych

20–79 lat

SR/P3 1964
muzyka popularna, wiadomo ci, 
programy kulturalne i spo eczne, 
rozrywka

13–35 lat

SR/P4 ( cznie 
z 25 stacjami 
regionalnymi)*

1993 
(stacje regionalne 
1987–1989)

wiadomo ci, sport, programy 
regionalne, muzyka 30–79 lat

* SR nadaje równie  dwa lokalne programy: w Sztokholmie („SR Metropol” – powsta o w 2007 r.) oraz 
w Malmö („Din Gata” – powsta o w 2006 r.).
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Tabela 6. Zasi g programów szwedzkiego radia 
publicznego Sveriges Radio (przeci tnie w ci -
gu dnia) w tygodniach 1. i 28. 2013 r. (zasi g 
ludno ci w %)29

Program SR
2013

1.
2013
28.

P1 12,20% 18,30%

P2   3,10%    3,00%

P3 13,40% 15,60%

P4 41,20% 42,10%

Szwedzki nadawca publiczny ju  w latach 
90. XX w. zorientowa  si , e jego stacje radio-
we b d  konkurencyjne na rynku jedynie wtedy, 
gdy zmieni si  oferta programowa dla s ucha-
czy. Aby osi gn  ten efekt zdecydowano si  
na zmian  pojmowania roli radia jako medium 
uniwersalnego, pluralistycznego i zrównowa-
onego. W tym celu przeanalizowano model 

zaproponowany przez stacje komercyjne, które 
dostosowywa y swoj  ofert  wedle potrzeb kon-
kretnych grup odbiorców. W rezultacie wyró -
niono trzy podstawowe kierunki proÞ lowania 
kana ów radiowych. Pierwszy kana  mia  by  
nastawiony na emitowanie spokojnej muzyki dla 
doros ych s uchaczy; drugi proponowa  audycje 
skoncentrowane na rozmowach, kulturze i mu-
zyce (klasycznej); trzeci natomiast skierowano 
do m odych odbiorców, oferuj c im g ównie 
muzyk  popularn  (hity)30. Wa n  zmian  by o 
poszerzenie grona s uchaczy o now  generacj  
odbiorców – m odych ludzi, którzy ch tniej si -
gali po internetowe ród a informacji. Sie  sta a 
si  dla nich podstawowym ród em komunika-
cji oraz pozyskiwania tre ci – przede wszystkim 

muzyki do tej pory dostarczanej g ównie przez 
radio. Badacze podkre laj  rol , jak  w tej dzie-
dzinie odegra o pojawienie si  serwisu Spotify. 
Jednak e odej cie m odych s uchaczy od radia 
mia o – ich zdaniem – wi ksze znaczenie dla 
spadków zanotowanych przez stacje komercyj-
ne. Obni enie liczby s uchaczy w mniejszym 
stopniu dotkn o stacje publiczne31. 

G ówne obszary debaty – propozycje 
zmian
Warto zwróci  uwag  na kilka debat nad ró -
nymi przejawami funkcjonowania mediów pu-
blicznych w Szwecji, w tym kwestii struktury 
mediów, nowych form op at abonenckich, czy 
te  harmonogramu cyfryzacji mediów publicz-
nych. Gdy mowa o pierwszym z wymienionych 
zagadnie , tj. o strukturze mediów, wypada 
przypomnie  polemik , która mia a miejsce 
w latach 2007–2008. Jednocze nie nale y pa-
mi ta , e w Szwecji od 1993 r. nadawcy pu-
bliczni, jako operatorzy, dzia aj  w obr bie 
dwóch oddzielnych spó ek. Radio podlega pa -
stwowej spó ce Sveriges Radio AB, natomiast 
telewizja SVT jest zarz dzana przez Sveriges 
Television AB32. W 2007 r. rozpocz a si  dys-
kusja – zapocz tkowana przez zarz dzaj ce 
ówcze nie spó kami SVT oraz SR, Ev  Ha-
milton (SVT) oraz Kerstin Brunnberg (SR) – 
nad mo liwo ci  fuzji obu przedsi biorstw na 
zasadzie wspó pracy edytorskiej, administra-
cyjnej i wspólnych sieci przesy owych. Doty-
czy oby to tak e siedziby obu spó ek. Bior ca 
udzia  w debacie obecna dyrektor zarz dzaj ca 
SVT Christina Jutterström zaproponowa a, aby 
SR i SVT po czy  w jedno przedsi biorstwo 

29 Dane TNS Sifo, http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm/ [dost p: 
12.07.2013].

30 Public service media..., dz. cyt., s. 31.
31 Raport Medieutveckling 2011, Myndigheten för Radio och TV, Sztokholm 2011, s. 31.
32 Obie spó ki nale  do pa stwowej fundacji Förvaltningsstiftelse för Sveriges Television AB, Sveriges Radio 

AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Zarz d fundacji desygnowany jest przez rz d, natomiast cz onków zarz du 
Sveriges Radio mianuje zarz d fundacji.
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„Public Service Ltd.”. Takie rozwi zanie skut-
kowa oby optymalizacj  kosztów funkcjono-
wania mediów publicznych. Natomiast tele-
wizyjn  op at  abonamentow  – jej zdaniem 
– mog aby zaj  public service fee pochodz -
ca z podatków i p acona przez wszystkich do-
ros ych Szwedów33. Poza przyczynami natury 
stricte Þ nansowej pojawi  si  te  argument, e 
odbiorcy, którzy wnosz  op aty abonamentowe 
powinni mie  bardziej bezpo redni wp yw na 
produkcj  programów. Zaproponowane zmiany 
spotka y si  równie  z g osami krytyki. Zasiada-
j cy w radzie nadzorczej SR Ove Joanson zasu-
gerowa , e po czenie obu spó ek doprowadzi 
do podporz dkowania radia stacjom telewizyj-
nym. Tym samym zmniejszy si  rola Szwedz-
kiego Radia, co spowoduje likwidacj  jego 27 
lokalnych rozg o ni34. Cz  pomys ów wp y-
n a poza tym na podj cie skutecznych dzia a , 
mi dzy innymi w kwestii zdeÞ niowania zmian, 
które znalaz y si  w nowelizacji ustawy o Þ nan-
sowaniu radia i telewizji w s u bie publicznej35 
z 1 stycznia 2010 r. W nowelizacji umieszczono 
zapis o zmianie nazwy op aty abonamentowej 
z formu y „op ata telewizyjna” (tv-avgiften) 
na „op ata radiowo-telewizyjna” (radio- och tv-
-avgiften). W ten sposób podkre lono fakt, e 
z wp ywów pochodz cych z tej w a nie op aty 
korzysta równie  publiczny nadawca radiowy. 
Ponadto zobligowano szwedzkich przedsi bior-
ców do p acenia jednej op aty abonamentowej, 

a nie – jak to mia o miejsce do tej pory – kilku 
op at uzale nionych od liczby posiadanych od-
biorników36.

Kolejnym przedmiotem debaty sta a si  
kwestia cyfryzacji szwedzkiego radia. Ju  jesie-
ni  1995 r. SR oraz UR otrzyma y zgod  na wy-
konanie testów nadawania z wykorzystaniem 
technologii DAB. W ród uwag, jakie Szwedz-
kie Radio przedstawi o do rz dowej propozy-
cji w sprawie pe nej digitalizacji planowanej 
na 2022 r., pojawi a si  obawa, e stopniowe 
przechodzenie – a co za tym idzie równocze-
sne nadawanie FM i DAB – b dzie generowa o 
zbyt du e koszty. Zaniepokojenie dotyczy o te  
jednoczesnego wy czenia wszystkich kana ów 
nadaj cych na falach FM. Mimo obaw przed-
stawionych rz dowi, zdaniem SR przechodze-
nie na nadawanie cyfrowe – dla dobra s uchaczy 
– powinno si  odbywa  stopniowo37. 

Spo ród wypowiedzi zg oszonych w dysku-
sji najmniej odnosi o si  do problemu przygoto-
wania infrastruktury i ewentualnego czasowego 
odci cia grup s uchaczy od audycji nadawanych 
przez pa stwowego nadawc  publicznego. Pod 
wzgl dem dost pu do internetu oraz zaawanso-
wania technicznego urz dze  nadawczych i sie-
ci przesy owych Szwecja znajduje si  w wia-
towej czo ówce. Bez obaw wi c, tak jak pozo-
sta e pa stwa skandynawskie (w ród których 
najbardziej zaawansowany poziom prezentuje 
Norwegia), planuje w nast pnych latach przej-

33 Obecnie dzia alno  programowa Sveriges Radio jest Þ nansowana ze rodków gromadzonych z op aty radio-
wo-telewizyjnej, która zgodnie z ustaw  o Þ nansowaniu publicznego radia i telewizji – Lagen (1989:41) om Þ nansie-
ring av radio och TV i allmänhetens tjänst – pobierana jest od ka dego posiadacza odbiornika telewizyjnego.

34 Przebieg debaty ledzi y z zainteresowaniem szwedzkie media, w tym najwi kszy dziennik „Dagens Nyhe-
ter”, na którego amach w listopadzie 2007 r., w dziale „Debata”, dyrektor zarz dzaj ca SVT Eva Hamilton oraz 
dyrektor zarz dzaj ca SR Kerstin Brunnberg zamie ci y swoje artyku y: http://nordicom.gu.se/eng_mt/minletter.
php?id=93#Should%20the%20public%20service%20companies%20SVT%20and%20SR%20be%20merged? 
[dost p: 20.07.2013].

35 Ustawa o Þ nansowaniu publicznego radia i telewizji – Lag (1989:41) om Þ nansiering av radio och tv i allmän-
hetens tjänst.

36 Wi cej szczegó ów dotycz cych omówionych tu prawnych aspektów funkcjonowania szwedzkiego radio-
wego nadawcy publicznego znajduje si  na stronie http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Lagar-och-regler/ [dost p: 
12.07.2013].

37 Regeringens proposition 2012/13:164. Bildning och tillgänglighet..., dz. cyt., s. 69.
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cie z nadawania FM na sie  cyfrow  DAB. 
Ten proces nie przebiega jednak bez kontrower-
sji, poniewa  spo ród pa stw skandynawskich 
Szwecja niestety w tym zakresie jest najmniej 
zaawansowana. Norwegia i Dania termin przej-
cia na DAB ustali y odpowiednio na 2017 

i 2019 r. W lipcu 2013 r. na amach dziennika 
„Dagens Nyheter” szwedzka minister kultury 
Lena Adelsohn Liljeroth opublikowa a mate-
ria , w którym przedstawi a plany rz du do-
tycz ce zbli aj cego si  kolejnego 6-letniego 
okresu funkcjonowania mediów publicznych. 
Artyku  zawiera mi dzy innymi informacj , 
e data przej cia na DAB jest planowana na 

2022 r. Szwedzka minister podkre li a te , e 
ten proces ma przebiega  zgodnie z zasadami 
rynkowymi. Ponadto w efekcie cyfryzacji po-
jawi  si  mo liwo ci tworzenia nowych stacji 
radiowych, co przyczyni si  do wi kszego do-
st pu do radia38. 

Do debaty nad cyfryzacj  i innymi planami 
zmian w dzia alno ci publicznych nadawców 
w Szwecji do czy  Axel Björklund – dzienni-
karz najwi kszej szwedzkiej gazety „Dagens 
Nyheter”. Odpowiadaj c na artyku  Leny Adel-
sohn Liljeroth, podda  w w tpliwo  niektóre 
z proponowanych zmian. Cz  z nich doty-
czy a planów cyfryzacji SR. Axel Björklund 
zwróci  uwag  na fakt, e zwi kszenie liczby 
stacji radiowych wcale nie musi si  prze o y  
na zwi kszenie ich dost pno ci. Podkre li  po-
nadto, e zmiany b d  kosztowne, cho  uwa a, 
e s  niezb dne. Du o zastrze e  zg osi  tak e 

z powodu ilo ci rodków przeznaczanych na 
funkcjonowanie elektronicznych mediów pu-
blicznych, które s  niemal porównywalne ze 
rodkami inwestowanymi w strony internetowe 

tych mediów. Jego zdaniem – jako pracownika 

mediów drukowanych (sam u ywa okre lenia 
„mediów tekstowych”) – wzbudza to kontro-
wersje39. Ko cz c artyku , konkluduje, e nad-
szed  ju  czas na odej cie od przestarza ego 
modelu mediów publicznych. Media publiczne 
bezspornie wymagaj  wprowadzenia innowacji, 
poniewa  rynek mediów szybko si  zmienia, 
a za sze  lat samo DAB ju  nie wystarczy. 

Podsumowanie
Szwedzki radiowy nadawca publiczny Sveriges 
Radio AB podj o prób  obrony wysokiej pozy-
cji, któr  przez ostatnie lata uda o mu si  wypra-
cowa . Ale z ka dym rokiem walka jest coraz 
trudniejsza. Przeobra enia zachodz ce na rynku 
mediów dotykaj  w a ciwie ka dego obszaru 
ich funkcjonowania, gdy  zmienia si  nie tyl-
ko technologia, lecz równie  odbiorcy oczekuj  
innych rodzajów us ug. W przypadku mediów 
publicznych spraw  podstawow  jest informo-
wanie o sposobach wydatkowania rodków pu-
blicznych. Nie musz  si  z tym mierzy  nadaw-
cy prywatni. Punktem wyj cia do dyskusji nad 
perspektywami rozwoju Sveriges Radio jest 
przede wszystkim propozycja rz dowa, o czym 
ju  by a mowa w artykule. Jest to bardzo ob-
szerny dokument, który zawiera projekty zmian 
niemal w ca ym obszarze dzia alno ci radia. 
W ród poruszonych zagadnie  znalaz y si  wi c 
kwestie zwi zane z zawarto ci  programow  
(zwi kszenie udzia u programów kulturalnych), 
ze strukturami organizacyjnymi, kontrol , for-
mami Þ nansowania oraz z cyfryzacj . Du y 
nacisk zosta  po o ony na zwi kszenie zakresu 
dzia a  zmierzaj cych do udost pnienia tre ci 
przekazywanych przez nadawców publicznych 
do ró nych grup spo ecznych, szczególnie 
do cz onków mniejszo ci czy osób niepe no-

38 Debata odbywa a si  na amach dziennika „Dagens Nyheter” w lipcu 2013 r., http://www.dn.se/debatt/digitaliserat 
marknat-gor-det-mojligt-att-sanda-ß er-kanaler/ [dost p: 2.07.2013].

39 Odpowied  Axela Björklunda na artyku  minister kultury, http://www.dn.se/kultur-noje/axel-bjorklund-mat
te-vi-slippa-dab-radiodebatten/ [dost p: 2.07.2013].
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sprawnych. W tym celu na o ono obowi zek 
powi kszenia kwot wydatkowanych na progra-
my edukacyjne, co wzmocni rol  edukacyjnej 
UR. Ponadto UR i SVT otrzymaj  dodatkowe 
instrukcje w sprawie kwot przeznaczanych na 
programy nadawane mi dzy innymi w j zyku 
migowym oraz z napisami. Wszystkie podj te 
dzia ania b d  si  musia y wi za  z wi kszymi 
wydatkami na dzia alno  SR i UR. W propo-
zycji rz dowej zosta a podkre lona konieczno  
niezale no ci i transparentno ci w dzia aniach 
nadawców publicznych oraz obowi zek okre le-
nia jasnych zasad Þ nansowania ich aktywno ci 
i u ytkowania posiadanych funduszy. Ponad-
to uznano, e celem, do którego nale y d y , 
musi by  masowo  radia – minimum 99,8% 
ludno ci (sta ych mieszka ców) powinna mie  
dost p do oferty nadawców publicznych. Wska-
zane cele, cho  ambitne, s  niewystarczaj ce. 

Do rozwi zania wci  pozostaje problem mo-
delu licencjonowania dost pu do rynku oraz 
zasadno  Þ nansowania tak du ych inwestycji 
w zakresie misji publicznej rodkami publicz-
nymi, a nie za pomoc  rodków zewn trznych 
(w ca o ci b d  cz ciowo). Ponadto wci  
nie zosta a zdeÞ niowana obecno  radiowego 
nadawcy publicznego w internecie. W ród pro-
pozycji parlamentarnej komisji kultury znalaz  
si  jednak e pomys  w czenia dzia alno ci pro-
wadzonej przez SR w internecie do ustawowych 
zada  tej spó ki jako nadawcy publicznego40. 
Wydaje si , e w propozycji rz dowej na ko-
lejny okres licencyjny ta oferta b dzie musia a 
si  pojawi  jako nast pny konieczny krok, tak 
jak wiele innych, o czym dyskutowano w trak-
cie przygotowywania zasad funkcjonowania 
szwedzkiego radiowego nadawcy publicznego 
w latach 2014–2019.

40 Opinia parlamentarnej komisji kultury, Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU3, s. 1, https://www.riksdagen.
se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201314Bildning-och-tillgangli_H101KrU3/ [dost p: 
2.07.2014].


