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Remiss av betänkandet Ett oberoende public service för alla –
nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)
Svenska institutet (SI) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande (Ku2018/01387).
SI har begränsat remissvaret till de förslag och delar i utredningen som har störst relevans för
myndighetens uppdrag.
SI inriktar sin verksamhet på områden där Sverige och svenska kompetenser, erfarenheter och
synsätt är relevanta och efterfrågade utomlands. Vi skapar intresse och förtroende för Sverige
genom att bygga långsiktiga relationer med omvärlden, och genom att främja samarbete och
samverkan mellan länder och individer i viktiga frågor för Sverige som jämställdhet, innovation,
demokrati samt klimat och miljö.
För att kunna föra dialog och bygga relationer med omvärlden behövs förståelse för hur världen
utvecklas och hur Sverige kan vara relevant för samarbeten med andra. Att följa och analysera det
som brukar sammanfattas som bilden av Sverige utomlands är en del av SI:s löpande verksamhet
och har varit så sedan verksamheten grundades 1945.

Myndighetens yttrande
Kapitel 5.4 Programverksamhet med nyheter på olika språk
5.4.3 Hur bör ett uppdrag formuleras?
Utredningens förslag:
Sveriges Radio ska erbjuda ett utbud av nyheter på olika språk. Utbudet ska vara relevant för
människor i Sverige och för människor i Sveriges närområden som inte kan ta del av nyheter på
svenska.
Om ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen så medger ska uppdraget till SR att bedriva
nyhetsverksamhet på olika språk preciseras på så sätt att uppdraget innebär att tillhandahålla
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Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och
långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs I nära samarbete
med svenska ambassader och konsulat.
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utbudet ifråga online.
SI instämmer i förslaget.

SI:s kommentar
SI delar utredningens bedömning om vikten av en stark och oberoende public service-verksamhet
för mångfald, bredd och kvalitet i det svenska mediesystemet. SI vill särskilt peka på att public
service-företagens verksamhet med nyhetssändningar på andra språk är ett centralt bidrag till en
oberoende nyhetsförmedling om Sverige, såväl till människor med utländsk bakgrund i Sverige
som till människor i andra länder. Saklig nyhetsförmedling om Sverige från oberoende medier på
olika språk, bl.a. de som talas i Sveriges närområden, är av stor betydelse för att människor i
omvärlden ska förstå och kunna informera sig om aktuella händelser.
SI instämmer i att det bästa sättet att nå olika målgrupper är att göra programutbudet tillgängligt på
digitala plattformar.
Beslut om detta yttrande har fattats av vikarierande generaldirektör Mikaela Fredriksén Tollin.
Kajsa Haag, senior rådgivare, har varit föredragande. Avdelningscheferna Henrik Selin, Anna
Rudels och tillförordnad avdelningschef Torgny Hagelin, har deltagit i beredningen.
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