
och sände 3 271 timmar
lokala nyheter 2019.

61% av SVT:s övriga  
program, sk allmän-TV,  
producerades utanför  
Stockholm.

SVT sänder också 1 017  
timmar riksnyheter. Och det  
finns en app, SVTNyheter. 

SVT:s korrespondenter  
rapporterar från 80 länder  
varje år.

Sändningar på minoritets-
språken Finska, Samiska 
Meänkieli, Romani chib och 
Teckenspråk har ökat med 
61,54% sedan 2013.

1 802 
timmar 
sport 

17 världsmästerskap och 6 Europamästerskap 
sändes i SVT 2019 och utöver det även ett stort 
antal svenska mästerskap, bland annat i form av 
SM-veckan vinter och sommar. 

116  
olika sporter 
bevakades i  
Sportnytt och 
Sportspegeln.

38 orter 
 runtom i landet 

SVT finns på

SVT Barn är Sveriges största tv-kanal 
för barn, som under 2019 sände sam-
manlagt 5 129 timmar för barn och 
unga upp till 15 år.

I genomsnitt använde 668.000  
SVT Barns app varje vecka under 2019.

Och såklart 1 drakdans varje dag.

2019 sände SVT 22 333 timmar. 
16 085 var på svenska, av dem var 4 715 direktsända.  
Ni fick bland annat:

6 673 timmar samhällsprogram, 
livsstilsprogram och fakta.

1 699 timmar underhållning

1 471 timmar från SVT Forum

4 209 timmar drama, kultur och musik

4 209

1 699 1 471

6 673

Teckenspråkstolkade  
timmar har ökat med   

och syntolkade timmar  
har ökat med         

sedan 2014.

585,98 % 

624,37 % 

Vad får jag för pengarna?
Av de 1 347kr/år du som mest betalar 
i public service-avgift så går 60%,  
67 kr/månad till SVT 

504 timmar älgvandring, 
72 älgar simmade i bild under 2019.
 Fler kommer under 2020.

38 samarbeten med kultur-
institutioner inom teater, musik 
och dans i Sverige 2019.

1 464 
luckor har öppnats 
i julkalendrar sedan 1960.  
3.3 miljoner såg 
Marianne Mörck som 
julvärd 2019.

988 nyskrivna svenska låtar 
sedan mellostarten 1958.  
Finalen sågs 2019 av
       människor.3.6 miljoner 

3 100
tillgängliga 
timmar svensk  
kulturskatt i  

Öppet arkiv.

SVT har 43 gånger 
sänt viktigt 
med delande till 

allmänheten ett så 
kallat VMA.


