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INLEDNING
Ålands Radio och TV (ÅRTV) finns till för att trygga
oberoende och pålitlig journalistik på Åland.

Vi ska vara viktiga för alla ålänningar, unga som
gamla. Dessutom ska vi sända där det händer när
det händer.

Mobilen är viktig i vår verksamhet för att få er att
lyssna digitalt, och via vår sajt.
Ljudet är i fokus på webben i form av poddar och
ljudklipp.

I den här handboken får du vet mer om vårt arbete.

Camilla Karlsson-Henderson, 
redaktionschef & ansvarig utgivare



MÅLET MED VÅR
VERKSAMHET
Vi skapar innehåll på vår sajt www.alandsradio.ax och i vår 
radiokanal Ålands Radio och vår tv-kanal Ålandskanalen.  

ÅRTV ger dig också annan public service-radio och -tv på Åland,
till exempel SVT, Sveriges Radio och Yle. 

Alla ålänningar bidrar till finansieringen av ÅRTV genom att betala en
medieavgift.

UPPDRAG
Vårt uppdrag som public service-bolag är att arbeta i allmänhetens tjänst. 
Det betyder att vi jobbar för dig och att alla lyssnare är lika viktiga.
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Vi är oberoende. 
 

Det betyder att våra sändningar, 
vår hemsida och våra kanaler 

i sociala medier alltid är reklamfria och
fria från politiska och 

religiösa intressen.

Vi är opartiska. 
 

Det betyder att vi låter olika åsikter 
komma fram utan att ta ställning.

Opartiskheten är grunden för 
vår trovärdighet (pålitlighet). 

 
Vi står upp för och försvarar demokratins

grundidéer, så som alla människors 
lika värde. 

 
Vi tar avstånd från rasism, våld och

diskriminering.

ÅLANDS RADIO ÄR: 

 OBEROENDE  OPARTISK 
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SPRÅKET

ÅLANDS RADIO ÄR 
KORREKT OCH SAKLIG

Vi är noga med att kontrollera alla uppgifter vi får 
så att de stämmer och är rätt innan vi publicerar 

och sänder ut dem.

Vi ska använda ett språk som ni, vår publik, förstår. 
 

Vi använder inte onödigt krångliga ord 
utan förenklar där det är möjligt.
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ÅRTV:s ansvariga utgivare är redaktionschefen som är
ansvarig för innehållet i alla sändningar och 

allt publicerat material.

 

PROGRAMNÄMNDEN
 

Om du tycker att vi har misslyckats med vårt oberoende
eller opartiskhet i våra sändningar så kan du kontakta

Programnämnden som i efterhand kan kontrollera 
program och inslag som sänts av ÅRTV.

 

KÄLLSKYDD
 

När du tipsar ÅRTV är du skyddad av något som kallas
för källskydd. Det betyder att du alltid har rätt att 

vara anonym.
 

ANSVAR
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HELA ÅLANDS RADIO

BEFOLKNINGSSKYDDET
 

ÅRTV sänder nödmeddelanden och räddningsinformation när myndigheterna
vill varna allmänheten för en akut fara. 

Då bryts sändningarna i alla radiokanaler på Åland.

Vi ska ha program och reportage som är intressanta för alla olika
grupper i vårt samhälle och vi ska beskriva samhället på ett

varierande sätt.
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UTSÄNDNING AV RADIO OCH TV

ÅRTV äger och driver
Smedsböle

sändningsstation 
i Sund som står för
huvuddelen av all

radio- och 
tv-utsändning 

på Åland.

Ålands Radio
Sveriges Radio P1
Sveriges Radio P2
Sveriges Radio P3
Sveriges Radio P4
Yle Vega
Yle X3M
Radio Suomi

RADIOKANALER
SVT1
SVT2
Kunskapskanalen
SVT
Barnkanalen/SVT2
4
Ålandskanalen
TV4
Yle Fem
Yle TV1
Yle TV2
Kanal Extra

TV-KANALER
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