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Verkställande direktörens översikt
Året inleddes med att Ålands Radio
och TV bytte VD den 7 januari.
Tidigare VD Agneta Mattsson
övergick till en tjänst som
ekonomichef samtidigt som en ny VD
i Emil Eriksson tillträdde.
Coronapandemin slog under tidig vår
till med full kraft mot världen och
har genomsyrat året även för ÅRTV.
Presskonferenser har bevakats och
distribuerats kontinuerligt för att
täcka det enorma informationsbehov
som uppstått i samhället. Statistik
visar att antalet besök på ÅRTV:s
hemsida nära tredubblades under
mars 2020 jämfört med mars 2019,
och har fortsatt legat på en mycket
hög nivå under året.
Även för bolagets interna arbete
anpassades verksamheten så att den
kunde fortsätta på ett för personalen
säkert sätt. Ombyggnationer och
anpassningar av studios gjordes, ny
teknik togs i bruk och under en
period delades personalen upp i
olika arbetslag för att säkra att
verksamheten kunde fortsätta vid
eventuell smitta.
Moderniseringsprogrammet för
distributionsverksamheten, inklusive
Smedsböle sändarstation har tagit
stora steg framåt där bland annat

samtliga radiosändare har bytts ut
under året för ökad driftsäkerhet och
energieffektivitet. Även en övergång
till endast HDTV-sändningar har
initierats och kommer slutföras
under 2021.
Under året arbetade ledning och
styrelse fram en ny strategi- och
utvecklingsplan för bolaget som har
börjat implementeras. Strategin
sträcker sig till år 2024 och
innehåller ett antal aktiviteter för att
modernisera bolaget och stärka dess
huvudsakliga uppdrag. Som
komplement till utvecklingsplanen
har en hållbarhetsplan antagits av
styrelsen, och bolagets första
hållbarhetsredovisning inkluderas i
denna årsberättelse.
En medieundersökning genomfördes
där resultatet används för att
vidareutveckla framförallt den
journalistiska verksamheten.
Undersökningen visade att Ålands
Radio fortsättningsvis är den största
radiokanalen på Åland, medan andra
utvecklingsområden identifierades..

Emil Eriksson
Verkställande Direktör

Styrelsens information
Styrelsen bestod under året av:
•

Mia Hanström, ordförande

•

Christian Nordas, viceordförande

•

Stefan Norrgrann, medlem

•

Daja Rothberg, medlem

•

Tobias Styrström, medlem

Styrelsen har sammanträtt åtta (sex) gånger. Utöver de formella
styrelsemötena har deltagande skett i arbetsgrupper t.ex. gällande
framtagande av ny strategi- och utvecklingsplan för bolaget.
Vid bolagsstämman i september ändrades bolagsordningen till att
endast kräva en revisor för bolaget. Vid stämman omvaldes ordinarie
revisor Sixten Söderström, GR, samt suppleant Erica Sjölund, GR.
Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till personalen som bidragit till
att förnya och utveckla bolaget under året.

Framtidsutsikter
Övergången till en medieavgift av skattenatur
sker vid årsskiftet 2020-2021 och kommer
enligt prognosen leda till väsentligt lägre
intäkter för bolaget. Den huvudsakliga
anledningen till detta är att intäktsnivån
sjunker från samfund, och att det inte
kompenseras av intäkter från privatpersoner.

En bidragande faktor är att den nivå på
medieavgift om 110 euro som lagstiftaren
gått in för bygger på en tidigare nivå på tvavgiften om 220 euro per hushåll som i sin
tur inte justerats sedan 2009. Ytterligare en
försvårande faktor är coronapandemin som
drabbat världen och därmed minskar
intäkterna när skattebasen sjunker hos
framförallt samfunden, detta i kombination
med ökade upphovsrättskostnader för de
externa tv-kanalerna som distribueras på
Åland gör att bolaget får allt mindre medel
att röra sig med.
Den långsiktiga finansieringen av Ålands
Radio och TV är av yttersta vikt att få klarlagd
för att bolaget ska kunna planera sin
verksamhet, därför har en dialog förts med
landskapsregeringen under år 2020 för att
komma vidare i denna fråga.
Bolaget har under året antagit en ny strategi
och en utvecklingsplan med strategiska
initiativ och aktiviteter som sträcker sig till
2024, där bolaget moderniseras i både den
journalistiska verksamheten och den teknik
som används inom bolaget för att stärka
bolagets genomslagskraft.

Ekonomiskt utfall
Förslag till resultatdisposition
Årets resultat uppgår till -131.706,49 euro (80.541,99 euro).
Styrelsen föreslår i enlighet med bolagsordningen att förlusten på 131.706,49 euro överförs till balanserade vinstmedel.
Aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital är 510.000 euro och det egna kapitalet är totalt
929.445,90 euro (1.061.152,39 euro). Aktiernas nominella värde är 170
euro.

Om bolaget
VISION
”Vi är mediet allmänheten har störst förtroende för och är en nyskapande,
attraktiv arbetsplats.”
UPPDRAG
Ålands Radio och TV:s styrelse och ledning har konkretiserat bolagets
övergripande uppdrag till att: ”Granska makten och förmedla korrekt
information till allmänheten”.
VÄRDEGRUND
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.
Våra värderingar är:
•

Oberoende

•

Trovärdiga

•

Nyskapande

•

Öppna

Organisation
Styrelse

Verkställande
direktör

Ansvarig
utgivare

Administration

Redaktion

Distributionsteknik
& IT

Produktionsteknik

Ägarinformation
Ålands Radio och TV Ab ägs av Ålands
landskapsregering och föremålet för bolagets
verksamhet enligt bolagsordningen är att
bedriva och främja allmännyttig
rundradioverksamhet.

Den allmännyttiga verksamheten skall särskilt:
1.

främja demokratin genom att
tillhandahålla ett mångsidigt utbud av
fakta, åsikter och diskussion i
samhällsfrågor,

2.

värna om yttrande- och åsiktsfriheten,
vara kritiskt granskande och följa principen
om fri och obunden journalistik,

3.

främja insikterna i och förståelsen för de
grundläggande principerna för
självstyrelsen d.v.s. bevarandet av det
svenska språket, utvecklandet av
kulturlivet, stärkandet av
samhörighetskänslan hos befolkningen
och fördjupandet av den samhällspolitiska
debatten och demokratin,

4.

främja programutbudets allmänbildande
karaktär och stöda studieverksamheten,
samt

5.

förmedla myndighetsmeddelanden.

Bolagets verksamhet styrs förutom
bolagsordning, lagar och regler av:
•

Det mediepolitiska programmet som
beslutas av lagtinget

•

Landskapsregeringens ägarpolicy

Produktion, radio & tv
Redaktion
Verksamheten år 2020 överskuggades till stora delar av coronapandemin.
För journalisterna på redaktionen betydde det en hel del ändrade
arbetssätt på grund av bolagets betydande roll i befolkningsskyddet.
Journalisterna jobbade stora delar av mars och april i två arbetslag för att
kunna upprätthålla bolagets uppdrag.
Utomstående besökare fick inte längre tillträde till ÅRTV:s lokaler, istället
skapades en gäststudio vid entrén så att gäster fortfarande kunde
medverka i de dagliga programmen. Övriga intervjuer gjordes med
mikrofonbom eller via telefon.
Utöver detta påverkades sport- och kulturbevakningen då många tävlingar
och evenemang ställdes in. Till följd av att skolorna stängde fick också
frågetävlingen Kunskapscupen ta en paus. Tävlingen kunde dock
återupptas och avslutas digitalt.
I april blev det klart att Ålands Radio återigen kan erbjuda nyheter från
Sverige. Fyra gånger varje vardag sänds Ekots nyheter från Sveriges Radio i
Ålands Radio.
I oktober gjordes ytterligare en satsning mot barn och ungdom då
Juniornyheter börjar produceras en gång i veckan. Målgruppen är 9-13åringar och nyheterna innehåller det viktigaste som hänt på Åland under
veckan.

Produktion, radio & tv
Redaktionen fortsätter att producera granskande reportage och
dokumentärprogram.
Under 2020 sändes bland annat programmen Alfrida: I stormens spår, Daja
– Ålands främste fotbollsspelare och Pellas Göran – ett liv på cykel.
Granskningar som gjordes var bland annat om den åländska
räddningsmyndigheten som inte blev av samt en granskning av
pseudovetenskap som används vid rekryteringar.

Övriga satsningar under året har varit Sommarpratare, Vinterpratare samt
direktsändning av den åländska Idrottsgalan i radio.
Ålands Radios fortbildning av de redaktionella medarbetarna under året
bestod dels av en utbildningsdag i att direktsända tv via mobiltelefon som
hölls i samarbete med svenska Yle. Dessutom deltog en
redaktionsmedlem i en två-veckors kurs i programmering för journalister.
Bolaget producerar fortsättningsvis direktsänd radio i FM-nätet och på
webben från tidig morgon till sen eftermiddag varje vardag. På helgerna
sänds i första hand repriser.

Samarbetsavtalet med Rundradion/Yle om uppdragsproduktion av tvnyheter samt webbartiklar förlängdes även under 2020.

Produktion, radio & tv
TV och Ålandskanalen
I november blev Ålands Radio medlemmar i Nordvision, ett samarbete mellan
de nordiska public service-bolagen där gratis utbyte av tv-produktioner
erbjuds. På sikt kommer det här att betyda ett ökat innehåll i Ålandskanalen.
I Ålandskanalen visas idag mestadels text-tv-nyheter från Ålands Radio och TV
blandat med dels nytt tv-material och dels arkivprogram. Med anledning av
coronapandemin ökade dock antalet interna och externa tv-produktioner.
Layout och grafik i Ålandskanalen har förnyats.
Egna tv-produktioner har varit bland annat Kunskapscupen, Trafik & Motor,
Årets lucia, julkonserter samt direktsändning av Viking Grace grundstötning.
Bolaget har samarbetat med externa aktörer på olika sätt, ett axplock från året:
•

Direktsändningar av landskapsregeringens presskonferenser om
coronaläget

•

Direktsändning av Ålands lyceums och Ålands yrkesgymnasiums
dimissioner

•

Direktsändning av självstyrelsedagsfirandet

•

Direktsändning i TV och på webben av stadsfullmäktige åt Mariehamns
stad

•

Lagtingets plenum

•

Hemmagympa (Mariehamns stad)

•

Kultursändningar (Ålands Landskapsregering, Audiotrade, Zevents)

•

Allsångsprogram (Folkhälsan)

•

Julbön och julotta (Mariehamns församling)

•

Julkonserter (Mariehamns församling)

Produktion, radio & tv
Produktionsteknik
Fokus under året har varit att etablera stabila och välkända rutiner inom
organisationen för att stödja moderniseringen av produktionstekniken.
Under mars månad ställdes organisationen inför stora utmaningar när
coronaviruset slog till och arbetssätten snabbt behövde ställas om. Möjligheter
att producera radio på distans togs i bruk över en natt och studioutrymmena
modifierades för att kunna ha gäster medverkande, utan att fysiskt komma i
kontakt med varandra.
Dedikerad utrustning för presskonferenser har tagits fram och tas stegvis i bruk
när coronarestriktionerna lyfts. Även ny utrustning för radioproduktion ute i
fält har tagits i bruk, detta efter ett erfarenhetsutbyte med Sveriges Radio.
Organisationen har under året dragits med flera sjukskrivningar och ett flertal
vikarier har använts av denna anledning och föräldraledighet.
Moderniseringsarbetet med utbyte av utrustning i programstudion har gått
framåt, och planeras att slutföras under kommande år.

Distribution & IT
Utsändning av radio och tv sker via sändarstationen i Smedsböle. Här finns
också utrustning som gör det möjligt att förmedla nödunderrättelser från
myndigheterna. Bolaget har via sändarstationen distribuerat följande
kanaler:
Tv: SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVTB/SVT24, Ålandskanalen
(egenproducerade tv-program), TV4, YLE Teema & Fem, YLE TV1, YLE TV2 i
SD-kvalitet, samt även i HD-kvalitet kanalerna SVT1 HD, SVT2 HD, YLE TV1
HD, YLE TV2 HD och YLE Teema & Fem HD.
Radio: Ålands Radio, Sveriges Radio P1, P2, P3, P4 samt YLE Vega, YLE X3M,
den sistnämnda även via två slavsändare (Mariehamn och Hammarland) och
Radio Suomi.
Under året har arbete med att byta ut radiosändarna i Smedsböle samt
mikrovågslänken mellan Smedsböle och Mariehamn genomförts.
Förberedelser för övergång till att endast sända HDTV på Åland har
genomförts, och en andra HDTV-sändare har upphandlats. Driftsättning
planeras till början på 2021 och avslutande av SD-sändningar under våren
2021.
Regelbundna inspektioner av masten i Smedsböle och underhåll har
genomförts.
Antennplatser och utrymme för utrustning har hyrts ut åt TeliaSonera,
Suomen Virveverkko, landskapsalarmcentralen samt åt Digita.
I genomsnitt har en person har haft sin huvudsakliga arbetsplats vid
sändarstationen under året.

Personal
Antal anställda
Under året har i genomsnitt 25,89 (25,37) personer varit anställda i
bolaget. I uträkningen ingår vikarier och timanställda. Av dessa var 15,07
(13,62) eller 58 % (54 %) män och 10,82 (11,75) eller 42 % (46 %)
kvinnor.
Owe Sjöblom var personalens representant i styrelsen.
Under året genomfördes en organisationsförändring med tillhörande
samarbetsförhandling på den tekniska sidan där rollen som teknisk chef
togs bort. Istället infördes en organisation med två teknikområden,
Distribution & IT samt Produktionsteknik. Respektive område har en
ledande tekniker som ansvarar för det operativa arbetet, planering och
arbetsledning. Personalansvaret för den tekniska personalen ligger
framöver på VD.
Administration: Vid administrationen har VD Emil Eriksson och
ekonomichef Agneta Mattsson arbetat under året. Vid avdelningen finns
två tjänster.
Redaktion: Redaktionschef och ansvarig utgivare under året har Camilla
Karlsson-Henderson varit. Redaktionen har bestått av 15,75 tjänster
fördelat på 18 personer. I tillägg till detta har vikarier använts under
diverse ledigheter.
Produktionsteknik: Ledande tekniker under året har Joachim Solborg
varit sedan organisationen infördes. Avdelningen har bestått av tre
heltidstjänster och en tillfällig deltidstjänst ansvarig för digitalisering av
lokala ljud och filminspelningar. I tillägg till detta har en person jobbat på
frivillig basis för att förbereda arkivprogram för tv-utsändning.
Distributionsteknik & IT: Ledande tekniker för distributionsteknik & IT är
Alexander Lindberg som varit föräldraledig under året. Mathias Nyholm
har ansvarat för området under året i hans frånvaro. Inom området finns
två tjänster, varav en varit bemannad under året.

Försörjningsberedskap och arbetarskydd
Försörjningsberedskap
Arbetet med att stärka ÅRTV:s del inom försörjningsberedskapen har
gått framåt under året genom att utrustningen i bergsskyddet bytts ut
och moderniserats. Vidare uppgraderingar av annan utrustning planeras
under de kommande åren.
Utrustningen vid Smedsböle sändarstation har moderniserats för att få
större driftsäkerhet och även utrustningen för förmedling av
nödmeddelanden har bytts ut och harmoniserats med övriga Finland.
Bolaget kan i en störningssituation i samhället komma ut med
information genom ett antal olika kanaler via olika arbetsmetoder och
utrymmen.

Arbetarskydd
Arbetarskyddet vid bolaget är organiserat i en arbetarskyddskommission.
Personalen representeras av Nina Smeds som arbetarskyddsfullmäktig
och vice ordföranden i Mathias Nyholm och Fredrik Hitonen. Bolaget
representeras av arbetarskyddschef Emil Eriksson. Under året har två
möten hållits och ett antal löpande kontakter i vardagen för att
framförallt diskutera coronarelaterade åtgärder.

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsplanen för bolaget är samordnad med den långsiktiga
utvecklingsplanen och innehåller ett antal indikatorer som redovisas
nedan (siffror i parentes avser 2019):
Sjukskrivningar (procent av arbetstid)
En sjukfrånvaro på 4,57 procent av arbetstiden noterades under året.
Motsvarande siffra för 2019 var 2,99 procent.
Könsfördelning anställda (män/kvinnor)
58 % män och 42 % kvinnor var anställda i bolaget under året.
Åldersfördelning anställda (<30år, 30-40år, 40-50år, 50-60år, 60+)
<30år: 5 (4), 30-40år: 8 (7), 40-50år: 5 (5), 50-60år: 5 (8), 60+: 2 (0)
Medelåldern på de anställda vid utgången av 2020 var 41,3 år (41,8).
Medelinkomst per kön (medelinkomst män/kvinnor)
Medelinkomst män: 3604 €, medelinkomst kvinnor 3709 €.
Total energiförbrukning (kWh) för Smedsböle respektive Mariehamn
Smedsböle: 772 034 kWh varav 170 744 kWh grön el
Mariehamn: 129 818 kWh varav 42 945 kWh grön el

Andel energi från förnyelsebara källor/grön el (procent av
elförbrukning)
Smedsböle: 22,1 % *
Mariehamn: 33,1 % *
Antal fordon i bolagets ägo som är eldrivna (procent av fordon
eldrivna)
Under året har inga fordon ägda av bolaget varit eldrivna.
Andel belysning bestående av LED i kontorsutrymmen (procent av
belysning)
100 %** vid utgången av året.
* Under september och oktober månad övergick bolaget helt till grön el för Smedsböle och
Mariehamn
** Under året har all belysning i kontorsutrymmen bytts ut till LED belysning, indikatorn är
därför ej längre relevant att redovisa för år 2021.

