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INLEDNING1.
Ålands Radio och TV (ÅRTV) finns till för publiken och samhället och vi ska för

demokratins skull se till att det finns oberoende och trovärdig journalistik på 

Åland. Vi har ett demokratiskt uppdrag, inte ett kommersiellt. 

ÅRTV ska vara relevant för alla ålänningar, unga som gamla. Därför satsar vi på

grävande journalistik, dokumentärt berättande samt program och inslag riktade 

till barn och ungdomar. Vi ska dessutom sända där det händer när det händer, 

för att snabbt kunna skildra de stora nyhetshändelserna på Åland.

Vi ser en stark poddtrend, som får allt fler grupper att öka sitt radiolyssnande.

Mobilen är vår viktigaste plattform för att få publiken att lyssna digitalt, och via 

vår sajt. På alla våra olika digitala plattformar är ljudet i fokus, i form av

 direktlyssning, podd och ljudklipp. 

I den här handboken finns riktlinjer om våra arbetsmetoder och publicistiska

värderingar. Handboken riktar sig till medarbetare på ÅRTV, men även till skolor 

och allmänhet. 

Hoppas du har lika mycket nytta av innehållet som vi på ÅRTV!

Camilla Karlsson-Henderson

Redaktionschef & ansvarig utgivare, Ålands Radio och TV Ab
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2. STRATEGI
Medievanorna i vår omvärld förändras och de traditionella kanalernas

genomslagskraft minskar. Mängden information vi utsätts för ökar ständigt,

och tillgången till information är närmast outtömlig. Med detta kommer

också information som är falsk och som saknar utgivare. Vi ser hur den år

för år får större genomslagskraft.

För att public service ska fortsätta vara relevant och tjäna allmänheten i ett

samhälle krävs en kontinuerlig utveckling av verksamheten och utbudet, i

takt med att samhället förändras.

I tider av kris ses dock ett tydligt mönster – människorna vänder sig till

public service för att få saklig och korrekt information. Mönstret går igen i

hela Norden där det finns en stark tradition av public service.

För trovärdigheten i public service är det viktigt att oberoendet garanteras,

och att verksamheten är långsiktigt tryggad – oberoende av vilka

publiceringar som görs.



Vi tar ställning för alla människors lika värde och vi tar

avstånd från rasism, våld och diskriminering. 

Vi är oberoende från politiska, religiösa och

kommersiella intressen. 

Vi är trovärdiga i vår rapportering och genom sättet vi

agerar. 

Vi är till för hela Åland, hela Åland är vårt arbetsfält och

vi värnar om självstyrelsen. 

Vi är nyskapande, är öppna för nya idéer och utvecklar

nya metoder. 

Vi är för dialog och utveckling i samarbete med

allmänheten.

VISION
”Vi är mediet allmänheten har störst förtroende för och är

en nyskapande, attraktiv arbetsplats.”

VÄRDEGRUND
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OBEROENDE

TROVÄRDIGHET

NYSKAPANDE

ÖPPENHET

VÅRA VÄRDERINGAR ÄR: 



3. SYFTET MED VÅR VERKSAMHET
ÅRTV är ett landskapsägt aktiebolag som har ansvar för distribution av 

public service-radio och -tv på Åland samt för produktion av redaktionellt innehåll 

primärt för radiokanalen Ålands Radio, men även för webben, sociala medier, 

tv-kanalen Ålandskanalen och Yle.  

ÅRTV finansieras genom en medieavgift av skattenatur. 

Den bärande idén i begreppet public service är att programverksamheten som 

finansieras med samhällsmedel är självständig och att innehållet inte påverkas av 

vare sig kommersiella eller offentliga intressen. Enligt denna princip jobbar ÅRTV i

allmänhetens tjänst.

UPPDRAG
ÅRTV ska granska makten och förmedla korrekt information till allmänheten. Vårt uppdrag

definieras i regeringsprogrammet som att förse allmänheten med information, kunskap

och kultur. Regeringsprogrammet betonar också att public service är viktigt 

i ett litet samhälle. 

Det mediepolitiska programmet talar om att det i varje utvecklat och civiliserat samhälle

finns ett public service-utbud som är djuplodande och granskande och som speglar

mångfalden i samhället. Vidare i det mediepolitiska programmet betonas vår 

centrala roll för samhörigheten i landskapet Åland och för kulturlivet, demokratin och

samhällsdebatten.



LAGAR OCH REGLER SOM STYR ÅLANDS RADIO
Landskapet Åland har lagstiftningsbehörighet på radio- och tv-området. 

Vi lyder under landskapslagen om radio -och televisionsverksamhet vilken gäller 

all åländsk radio och tv. 

Genom denna lag och genom vårt sändningstillstånd är vi också bundna till 

vissa regler och villkor som våra ägare landskapsregeringen reglerar. 

Landskapsregeringen sätter också mål för vår verksamhet genom det 

mediepolitiska programmet och genom regeringsprogrammet. 

Det bör dock understrykas att Ålands landskapsregering inte på något sätt 

kan påverka ÅRTV:s journalistiska innehåll. Ålands landskapsregering utser 

även ÅRTV:s styrelse, vilken inte heller den kan påverka 

det journalistiska innehållet.

Ålands Radio lyder också under lagen om yttrandefrihet i masskommunikation 

som är en lag innehållande närmare bestämmelser om hur den i grundlagen 

tryggade yttrandefriheten utövas i masskommunikation.
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Program eller reportage som inte är granskande eller

recenserande ska inte värdera produkter eller tjänster. 

Vi får inte heller uppmuntra till köp av varor 

eller tjänster.

Huvudregeln inom public service är att inte använda sig

av sponsring. Under vissa förhållanden ges dock en

möjlighet till intäkter via sponsring, som till exempel vid

utsändning och arrangemang av större evenemang.

Sponsringen får dock inte betala personalkostnader, 

som till exempel löner, utan ska i så fall täcka 

kostnader för till exempel teknik.

Sponsringsmeddelandet ska vara kort och även i övrigt

ges en neutral utformning. Detta sker i så fall i början 

eller slutet av programmet. Dessutom får sponsorns

logotyp endast användas om det kan ske utan risk för

förväxling med tjänst eller vara som sponsorn erbjuder 

till försäljning. 

Ansvarig utgivare tar beslut gällande eventuell

sponsorering av olika evenemang.

4. ÅLANDS RADIO
ÄR OBEROENDE
Våra sändningar, vår hemsida och våra kanaler

i sociala medier är utan undantag reklamfria 

så att vår opartiskhet och integritet aldrig 

ska kunna ifrågasättas. Vi är politiskt och

religiöst oberoende.

Vi låter aldrig några politiska intressen eller

religiösa grupper och trossamfund ha

inflytande över vår produktion.

Vi tänker efter en extra gång innan vi väljer att

rapportera om till exempel ett nytt företag

eller om ett företags tjänster eller produkter.

Om vi ändå väljer att rapportera om företag,

tjänster eller produkter måste det vara

motiverat utifrån nyhets-, informations- eller

underhållningssyfte.
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Målet är att vår publik ska bli så välinformerad av

innehållet i programmen så att den själv kan ta ställning i

olika frågor. 

Då ett ämne står i fokus erbjuds alla berörda parter att ge

sin syn i frågan. Detta sker i möjligaste mån och kan ske

över tid. Ifall en tydlig åsikt eller kritik gentemot en part

framkommer i ett program bör det poängteras att detta är

en personlig åsikt eller att andra åsikter i frågan finns. 

Om programserier med flera parter är planerade bör detta

nämnas. 

Direkta personangrepp ska inte tillåtas i våra program och

om sådana sker ska de bemötas av programledaren. 

I våra program ska också alltid framkomma om en berörd

part har avböjt att kommentera.

 

5. ÅLANDS RADIO
ÄR OPARTISK
Vi låter olika åsikter komma fram utan att

ta ställning. Vi försöker behandla varje

ämne så allsidigt som möjligt.

Opartiskheten är grunden för vår

trovärdighet.



DE DEMOKRATISKA VÄRDENA 
En av våra främsta uppgifter är att värna om det demokratiska systemet och

försvara demokratins grundidéer. Vi tar ställning för alla människors lika 

värde och vi tar avstånd från rasism, våld och diskriminering. Vi försvarar

demokratins grundprinciper om yttrande- och åsiktsfrihet, allmän och 

lika rösträtt samt fria och hemliga val. 

I det mediepolitiska programmet betonas speciellt att public service utgör 

ett föredöme gällande jämställdhet.

POLITISK BEVAKNING OCH VAL
Vi ska sträva efter att ge en så allsidig bevakning som möjligt av politiska

skeenden så att publiken kan bilda sig en egen uppfattning i aktuella

samhällsfrågor. Vi har ett särskilt ansvar att ge medborgarna den allsidiga

information de behöver för att ta ställning i viktiga samhällsfrågor. 

Det ställs stora krav på balansen i den politiska rapporteringen, 

särskilt i valtider. Tre månader före ett val ska i princip inte politiker 

framträda som till exempel experter eller kåsörer. 

Syftet är bland annat att deras kandidatur eller parti inte ska främjas. 

Undantag från denna regel beslutas av ansvarig chef.
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SPORT
ÅRTV:s krav på opartiskhet och saklighet gäller även den lokala

sportrapporteringen. Men på grund av att ÅRTV är en liten redaktion med

begränsade möjligheter att ta in utomstående expertkommentatorer får

ÅRTV:s sportreportrar i vissa fall även axla denna roll. Därför råder större

frihet gällande kravet på opartiskhet när sportprestationer ska

kommenteras än i övriga sändningar.

Då det kommer till åländska lag som möter lag utifrån är det, med

lyssnarperspektivet i åtanke, legitimt och relevant att glädjas med det egna

laget. Vi hålls ändå alltid sakliga då vi rapporterar om motståndarlaget och

vi försöker ge en samlad bild av matchen/sportevenemanget. 

SATIR OCH HUMOR 
Vi kan ta oss an företeelser och händelser i satirens form men det måste

tydligt framgå genom programmets presentation, tilltal eller utformning att

det är fråga om satir. De krav på opartiskhet och saklighet som annars

gäller kan naturligtvis inte ställas på satir och humorprogram. Dock bör

ansvarig utgivare delta i diskussionen kring utformningen av inslag ifall

dessa kan uppfattas som kontroversiella av olika individer eller grupper i

samhället.
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6. ÅLANDS RADIO ÄR 
KORREKT OCH SAKLIG
Vi är noga med att kontrollera våra källor. Vi dubbelkontrollerar alltid fakta så som

namn, datum och titlar. Detta är basfakta som lätt kan bli fel, vilket i längden sänker 

vår trovärdighet.

Vid tips från vår publik förhåller vi oss källkritiska till de lämnade uppgifterna. 

I mån av möjlighet kontrollerar vi även uppgifter från andra medier innan vi sprider 

dem vidare. Vi ger erkännande till andra medier ifall vi tar uppgifter från dem eftersom 

vi förväntar oss att de gör samma sak då de citerar oss.

Ifall en medverkande i direktsändning presenterar misstänkt osanna uppgifter 

ifrågasätter programledaren detta genom kritiska frågor.

Då vi presenterar statistik, information vi fått från pressmeddelanden eller annat 

färdigproducerat material av utomstående, uppger vi alltid källan. 

När vi rapporterar kring rättsprocesser spekulerar vi inte i skuld eller oskuld eller 

eventuellt kommande straff.

Ifall vi i utsänt material haft fel uppgifter publicerar vi alltid och så snabbt som möjligt 

en rättelse eller ett förtydligande, vilket bidrar till att öka vårt förtroende.



SPRÅKET
Vi ska använda ett språk som vår publik förstår. Ett korrekt språk ökar förtroendet och vår trovärdighet. 

Vi använder inte onödigt krångliga ord utan förenklar där det är möjligt. Vi skriver på ett sätt som 

inkluderar alla: även nyinflyttade ska förstå våra texter. Var, vem, vad och så vidare, ska tydligt framgå.

7. ETIK OCH GENOMSLAGSKRAFT
ÅRTV har en stor genomslagskraft och våra program ska därför vara både djärva och genomtänkta. 

MÄNNISKORS LIKA VÄRDE 
Vårt programutbud ska präglas av principen om alla människors lika värde och vi ska verka för jämställdhet 

och, om det behövs i sändning, ta avstånd från rasism, våld, brutalitet och diskriminering. 

TRAGISKA HÄNDELSER 
När en tragisk händelse, oavsett omfattning, har inträffat ska vi alltid ställa oss frågan om detta bör påverka 

vårt utbud och våra sändningar. Slutgiltigt beslut kring detta fattas av ansvarig utgivare. Vi ser också över 

vilka inslag och program vi kan sända direkt efter rapporteringen om den tragiska händelsen. I vissa fall

kan inslag, program och repriser bytas ut eller flyttas om i vår tablå. Vi ändrar vid behov redan lagd musik 

i samband med rapportering om en tragisk händelse.
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DÖDA, SKADADE ELLER
SAKNADE 
Vi ska alltid ta hänsyn till risken att anhöriga nås av

uppgiften via vår rapportering innan de är

underrättade på annat sätt. En anhörig ska inte nås av

till exempel ett dödsbud via radion. Det kan finnas

skäl att frångå denna princip om det gäller väldigt

högt uppsatta officiella personer och vi har en

absolut säker bekräftelse. 

Om det handlar om att namnge döda, skadade eller

saknade personer så är det ett beslut för ansvarig

utgivare.

BILDER
Vi ska undvika bilder på döda eller skadade

människor. Vi måste noga överväga om just en sådan

bild är nödvändig och om den verkligen behövs för

att göra en nyhet begripligare.

NAMNPUBLICERING 
Vi är i grunden restriktiva när det gäller

namnpublicering. Bara i undantagsfall

namnges till exempel misstänkta

brottslingar. Det ska då finnas ett oavvisligt

allmänintresse. Samma sak gäller

namngivning av dömda. 

Namnpublicering av offentliga personer

som till exempel politiker och kända

personer är befogat då händelsen påverkar

deras tjänsteutövning, innebär ett lagbrott

eller på annat sätt har ett uppenbart

allmänintresse. Namnpublicering ska som

huvudregel, oavsett publiceringsform,

godkännas av ansvarig utgivare.



8. REGLERNA FÖR
MEDARBETARNAS
TROVÄRDIGHET 
Anställda inom ÅRTV kan inte ta emot förmåner eller gåvor som kan 

hota företagets och det egna oberoendet och vi avvisar påtryckningar

av alla slag. För samtliga medarbetare gäller att man inte får utnyttja 

sin roll på ÅRTV i sammanhang som kan sätta ÅRTV:s opartiskhet eller

oberoende ställning ifråga. 

MEDARBETARES PERSONLIGA ÅSIKTER 
ÅRTV:s oberoende ska aldrig kunna ifrågasättas och därför krävs att

medarbetarna är opartiska och trovärdiga. Det innebär till exempel att

medarbetare som vid sidan av arbetet offentligt tagit ställning i en 

sakfråga eller ett ämne inte bör vara inblandade i bevakningen av den

frågan eller det ämnet. Som offentliga sammanhang räknas till exempel

sociala medier, bloggar, insändare och debattartiklar. I sådana 

sammanhang är alltså medarbetare skyldiga att avhålla sig från sådant

som kan medföra att ÅRTV:s trovärdighet och oberoende kan 

ifrågasättas. Särskilt gäller detta på det politiska området.
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POLITISKT ENGAGEMANG 
Medarbetare som arbetar med publicistiskt innehåll, eller kan påverka 

detta, har ansvar att meddela ansvarig chef om hon eller han har ett 

politiskt engagemang. Arbetsuppgifterna kan då komma att ändras. 

ÅRTV ska stå fritt från alla politiska partier. 

De anställda som arbetar med redaktionella sysslor och som är kandidater 

eller deltar i politiskt kampanjarbete kan omplaceras till uppgifter där de, 

eller de kandidater de stöder, inte får fördelar som andra kandidater inte får,

och så att bolagets tillförlitlighet, oberoende och opartiskhet inte äventyras. 

Också övriga medarbetare bör överväga vilka följder ett offentligt politiskt

ställningstagande i valtider kan få för deras egen trovärdighet samt för 

bolagets rykte som tillförlitligt, oberoende och opartiskt. 

Den grundlagsenliga yttrandefriheten gäller för medarbetare på ÅRTV på 

precis samma sätt som för alla andra. Detsamma gäller rätten till 

medlemskap i politiska och andra intresseorganisationer. Ett offentligt

ställningstagande kan dock påverka vilka arbetsuppgifter medarbetaren 

kan utföra. 

När man i samband med sina arbetsuppgifter uppfattas som representant 

för ÅRTV får man inte bära kläder med politiskt budskap eller budskap som 

på annat sätt kan påverka trovärdigheten för företaget eller

arbetsuppgifterna. Det är inte tillåtet att skylta med politisk tillhörighet då 

man använder ÅRTV:s profilkläder.



IDEELLT ENGAGEMANG 
Precis som alla andra har också ÅRTV:s medarbetare rätt att vara engagerade i ideella organisationer. 

Om man har ett engagemang som kan komma i konflikt med arbetsuppgifterna, har man ansvar för att 

meddela ansvarig chef. Arbetsuppgifterna kan då komma att ändras. 

KONKURRERANDE VERKSAMHET OCH SIDOUPPDRAG 
Det är inte tillåtet, utan skriftligt tillstånd, att vid sidan av anställningen arbeta med konkurrerande 

verksamhet. Som konkurrerande verksamhet räknas till exempel arbete vid andra lokala medieföretag,

konkurrens genom eget företag, arbete vid produktionsbolag, produktion och arbete med poddar. 

En medarbetare bör diskutera med ansvarig chef ifall ett externt uppdrag, även om det inte är 

konkurrerande, kan kopplas till något av ÅRTV:s bevakningsområden. Detta gäller oavsett om uppdraget 

är avlönat eller inte. En medarbetares arbetsuppgifter kan komma att ändras även på grund av 

engagemang i styrelser. Intressekonflikt kan även uppstå om medarbetaren inte sitter i en styrelse, 

men har ägarintressen i ett företag på annat sätt, till exempel genom innehav av aktier. 

PRIVATEKONOMI
Aktier, andra värdepapper eller fondandelar är etablerade sparformer i samhället och så också för 

ÅRTV:s medarbetare. Ingen medarbetare kan dock delta i rapporteringen kring en händelse där hon 

eller han har ett betydande ekonomiskt åtagande, till exempel stora aktieinnehav. Därför måste 

innehav rapporteras till ansvarig chef som avgör vad som kan ha betydelse för arbetsuppgifterna.
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GÅVOR OCH FÖRMÅNER 
Anställda inom ÅRTV kan inte ta emot förmåner eller

gåvor som kan hota företagets och det egna

oberoendet och vi avvisar påtryckningar av alla slag. 

SOCIALA MEDIER 
Medarbetare som använder sociala medier

privat är skyldiga att avhålla sig från sådant

som kan innebära att ÅRTV:s trovärdighet,

opartiskhet och oberoende kan ifrågasättas.

Medarbetare bör undvika att diskutera

bolagets interna angelägenheter på sociala

medier. 

JÄVSITUATIONER
Om en medarbetare upplever en

jävsituation i samband med en

arbetsuppgift ska arbetsgivaren informeras

om situationen och ta hänsyn till detta. 



x

ANSVARIG UTGIVARE 
ÅRTV:s ansvariga utgivare är redaktionschefen som är ytterst

ansvarig för innehållet i alla sändningar och allt publicerat

material. Ansvarig utgivare har ensam rätt att fatta beslut om 

ett program eller inslag ska sändas eller inte och ifall material

ska publiceras på webben eller inte. Alla medarbetare har ett

ansvar att kontakta ansvarig utgivare ifall beslut av detta slag

måste tas. Däremot har ansvarig utgivare inte ansvar för inlägg

på externa plattformar, till exempel sociala medier. 

Utgivaren är ansvarig för innehållet på alandsradio.ax där

innehållet endast kan ändras av oss på ÅRTV. 

ÅRTV:s vd har inget publicistiskt ansvar men ansvarar för

distribution.

MEDARBETARES ANSVAR
Alla medarbetare har ett ansvar för att kontakta ansvarig

utgivare, oavsett tid på dygnet, då utgivarbeslut måste fattas.

 

9. ANSVAR
ÅRTV omges av ett omfattande regelverk.

Brott mot dessa regler kan till exempel

medföra fällningar i Programnämnden. 

Trots detta ska vår journalistik och våra

program vara djärva.
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PROGRAMNÄMNDEN
Program och inslag som sänds av ÅRTV ska följa

landskapslagens villkor kring

sändningstillståndet. 

Program och inslag ska vara opartiska och sakliga

och får inte vara skadliga för barn. Ingen får i

inslag eller program heller kränkas i sin rätt. Dock

råder en vidsträckt yttrande- och

informationsfrihet som ska beaktas.

Det organ som kan granska program 

och inslag som sänds av ÅRTV 

är Programnämnden.

Nämnden, som är ett fristående organ,

tillsatt av Ålands landskapsregering,

granskar alla som på Åland har tillstånd 

för radio- och tv-sändningar.

Privatpersoner kan göra en anmälan till

Programnämnden via 

landskapsregeringens registratur. 

ÅRTV kommenterar inte program som

anmälts till Programnämnden innan

nämnden har avgjort ärendet.



KÄLLSKYDD
En av de demokratiska principer som ÅRTV i allmänhetens tjänst arbetar med att försvara är yttrandefriheten.

Yttrandefriheten på Åland är tryggad genom Finlands grundlag. 

En viktig del av yttrandefriheten är källskyddet och rätten till anonymitet. 

ÅRTV har genom källskyddet skyldighet att hemlighålla identiteten hos en uppgiftslämnare. 

Till exempel kan det handla om skyddsbehov eller respekt för privatlivet. 

Källskyddet är viktigt att respektera och bevara för förtroendet hos vår publik och för vår trovärdighets skull. 

Enligt bestämmelserna om källskydd i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation gäller skyldigheten

att bevara uppgiftslämnarens identitet alla medarbetare som känner till den anonyma källan.

Den som röjer en källa kan straffas med böter enligt straffbestämmelsen i lagen om yttrandefrihet i

masskommunikation. 

Dock är vi sparsamma med att använda oss av anonyma källor i våra program eftersom frekvent användande 

av hemliga källor kan påverka trovärdigheten negativt. 

Innan en anonym källa används förs en diskussion med ansvarig utgivare.
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10. HELA ÅLANDS RADIO  
ÅRTV:s uppdrag är att granska, bevaka och skildra hela samhället. Våra

program ska präglas av mångfald och spegla hela Ålands befolkning. 

Vi ska uppmärksamma det som händer runt hela Åland och det i världen

som påverkar oss och ålänningar på annan ort. Vi ska ha program och

reportage som är intressanta för alla olika grupper i vårt samhälle och vi 

ska spegla samhället på ett mångsidigt sätt. Det mediepolitiska 

programmet påminner att även ålänningar ute i världen utgör en målgrupp

vars intresse för skeenden på Åland ska tillgodoses. Vi är på vår vakt så att

vi i våra program och reportage inte medvetet understöder fördomar.

BEFOLKNINGSSKYDDET
ÅRTV har en betydande roll i befolkningsskyddet. Vi sänder

nödinformation och räddningsinformation och vid behov bryts alla 

sändningar då viktig information av detta slag måste ut till allmänheten. 

För nöd-och/eller räddningssituationer finns en särskild redaktionell plan 

och om redaktionen är obemannad då något händer som kräver att ett

meddelande måste gå ut, rings redaktörer in i en ordning bestämd 

enligt planen.
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KLAGOMÅL FRÅN PUBLIKEN
Vi bemöter alltid vår publik vänligt och sakligt. Detta gäller såväl i som utanför 

sändning och även på webben och i sociala medier.

Vi tar klagomål på vårt innehåll på allvar och beroende på klagomålets art 

tar vi emot och för personens synpunkter vidare till berörd 

reporter/programledare/ansvarig utgivare. 

Vi kan också hänvisa personer vidare till Programnämnden.

Om vi utsätts för extern kritik i andra medier är ansvarig utgivare den som bemöter 

kritiken och uttalar sig å redaktionens vägnar. 



MUSIKPOLICY
Musiken i Ålands Radio ska vända sig till en bred publik och ska präglas av ett

sammanhållet och inbjudande sound. I Ålands Radios musikflöde spelas främst 

melodiös populärmusik från de senaste 50 åren. Hälften av titlarna som spelas 

ska vara utgivna under de senaste ett till fem åren. 

De genrer som förekommer i Ålands Radio är melodiös pop och rock, nutida visa, 

global pop, country, soul, disco och lätt jazz. 

Andelen svensk musik ska utgöra ungefär hälften av utbudet och sång på svenska 

ska prioriteras. 

I Ålands Radio uppmärksammas också de lokalt förankrade artisterna. 

En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga artister ska eftersträvas.

ARKIVERING
ÅRTV har ett ansvar att arkivera ljudmaterial av betydelse för framtida bruk. 

Enligt bestämmelser i landskapslagen spelas varje sänt program in och 

inspelningen sparas i minst 21 dagar från det att programmet sändes.



ÅRTV är också medlemmar i Nordvision, som är 

ett samarbete med de nordiska public service-

bolagen för att stärka public service i Norden.

Medlemmarna, de nordiska public service-bolagen,

samproducerar, utväxlar program och delar kunskap.

11. SAMARBETEN 
ÅRTV har ett samarbetsavtal med Yle vilket

betyder ett regelbundet utbyte av

nyhetsmaterial i radio, tv och på webben.

Vi samarbetar också regelbundet med

Sveriges Radio, framför allt när det gäller

kunskapsutbyte. 

I Ålands Radio sänds varje vardag fem

nyhetssändningar från svenska Yle samt

fyra nyhetssändningar från Sveriges Radio. 
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Ålands Radio

Sveriges Radio P1

Sveriges Radio P2

Sveriges Radio P3

Sveriges Radio P4

Yle Vega

Yle X3M-Radio Suomi

SVT1

SVT2

Kunskapskanalen

SVT Barnkanalen/SVT24

Ålandskanalen

TV4

Yle Fem

Yle TV1

Yle TV2

Kanal Extra

RADIOKANALER:

TV-KANALER:

 

ÅRTV äger och driver Smedsböle

sändningsstation i Sund, varifrån huvuddelen av

all radio och tv på Åland distribueras. 

Smedsbölemasten har det största

täckningsområdet på Åland, både för

informationsförmedling, men även avseende

kommunikation för blåljuspersonal.

ÅRTV hanterar även mindre sändningsstationer

på Lotsberget i Mariehamn samt i Hammarland.

 

Kommersiella utsändningar, till exempel IPTV

och kabelnät samt mindre privata master, har

ÅRTV inte någon inblandning i.

12. DISTRIBUTION



@alandsradio


