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Public Service i framtiden
- En kvalitativ studie om hur SVT förhåller sig till Public Service-idealet på webben.

Abstract
Public Service är ett svårdefinierat begrepp. De gamla idealen handlar mycket om en 

medieideologi som baseras på etermediernas möjligheter och begränsningar, vilket har skapat 

svårigheter när Public Service har letat sig ut på Internet. Kritik från bland annat 

branschorganisationen Tidningsutgivarna ifrågasätter Public Service-företagens breddning på 

webben. De anser att gränserna för vad Public Service-företagen får och inte får göra är 

alltför otydliga.

Med hjälp av fyra kvalitativa samtalsintervjuer (tre personer från Sveriges Television samt en 

från Tidningsutgivarna), och med kvalitativa textanalyser av statliga propositioner och 

utredningar angående Public Service-uppdraget undersöks hur Public Service-uppdraget och 

dess medieföretag påverkas av medieutvecklingen. 

I uppsatsen jämförs resultaten med Anna Maria Jönssons tankar kring Public Service och den 

medieideologiska inriktningen ”Social ansvarsideologi”. De statliga propositionerna och 

utredningarna ligger även till grund för att besvara frågor kring Public Service som ideal och 

används således också som en teori. 

Resultaten visar att de kommersiella konkurrenterna har svårt för Public Service-företagens 

breda målgrupp, alla. Detta ifrågasätter de som arbetar på Sveriges Television och menar att 

det är motsägelsefullt då konkurrenterna efterapar Sveriges Televisions satsningar. Den 

huvudsakliga slutsatsen som dras är att Public Service-uppdraget borde omformuleras utefter 

den rådande medieutvecklingen. 

Nyckelord: Journalistik, Public Service, Sveriges Television, 

webbmediet, medieideologi, medieutveckling,
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1. Inledning & Bakgrund
1.1. Inledning

Jag som har skrivit den här kandidatuppsatsen är intresserad av tv-journalistik. Innan jag 

började läsa journalistik läste jag en kurs i filmvetenskap vid Stockholms Universitet. De 

diskussioner som då togs upp kring begreppet ”Public Service” intresserade mig. I och med 

att begreppet är svårdefinierat antog jag att det skulle dyka upp svårigheter när man översätter 

idealet till webbmediet. Det är där någonstans intresset för den här uppsatsen väcktes.

1.2. Bakgrund

När televisionen skulle etableras i Sverige utgick man från en amerikansk policy som fått 

fäste och växt i England, varpå policyn spreds runt Europa.1 Policyn kallas för Public Service, 

ett begrepp som  introducerades för det svenska folket redan 1925 i och med att AB 

Radiotjänst (senare Sveriges Radio) startade sina sändningar.2 1956 började regelbundna tv-

sändningar starta i storstäderna och allt fler började då se på tv.3 Då var det endast Public 

Service som gällde inom etern. Det dröjde ända till 1990-talet innan kommersiella kanaler 

började dyka upp i det svenska sändningsnätet.

Vad Public Service borde vara har staten en uppfattning om i utformandet av det uppdrag som 

ges till Public Service-företagen. I Sverige finns det tre sådana företag. Sveriges Television 

(SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Dessa företag ägs av en och samma 

stiftelse. 

Vad Public Service är, eller vad begreppet innebär rent konkret, kan vara svårt att förklara. 

Det har skapat oenigheter och en problematik, främst i och med nya medier, där Public 

Service-företagen ser sig som en viktig del av utvecklingen, men där konkurrenterna vill ha 

tydligare riktlinjer. 

Kopplingen mellan Public Service som ideologi och demokratin som begrepp är relativt stor. 

Public Service anses av Anna Maria Jönsson idag vara ”Viktigare än någonsin som 

mediepolitisk ideologi.”4 Delar man upp demokratiska samhällen efter en treenig figur, med 

1 http://svt.se/2.60229/public_service, 2010-11-08, 09:15
2 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435, 2010-12-05, 10:25
3 http://svt.se/2.60229/public_service, 2010-11-08, 09:15
4 Jönsson, Anna Maria, “Public Service som ideologi och praktik” i Nord, Lars & Strömbäck Jesper, Medierna 

och Demokratin (Studentlitteratur, Lund, 2004) s. 92
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staten, privatsfären och marknaden, hamnar Public Service någonstans mitt emellan. De vill 

stå fria från staten, samtidigt som de får sitt uppdrag därifrån. De står fria mot marknaden 

genom att inte vara kommersiellt finansierade, samtidigt som de måste finna en publik som 

vill betala licensavgiften även i framtiden. Vad gäller den privata sfären försöker de nå sin 

publik där - hos allmänheten, vilket är en kort sagt bred målgrupp, kanske lite väl bred. 

På åttiotalet fick massmedierna en marknadsliberal riktning. Avreglering,  privatisering samt 

konkurrens var nyckelorden och där statens roll var att garantera fri konkurrens mellan olika 

marknadsaktörer.5 Men svenskarna förväntar sig seriös journalistik inom tv på grund utav den 

långa Public Service-traditionen. Kommersiella kanaler, som då främst TV4, har därför 

försökt efterlikna Public Service för att fånga publiken trots att de har en annan finansiell 

utgångspunkt. Det har gjort att TV4 ibland räknas som en ”hybridkanal” som varken är ett 

Public Service-företag eller rent kommersiellt företag.6 Dessutom hade även TV4 från början 

ett avtal med staten för att få tillstånd att sända i marknätet. Denna så kallade 

koncessionsavgift togs bort 2007 i och med digitaliseringen och möjligheten för fler kanaler 

att få plats i marknätet. Sedan dess konkurrerar TV4 på samma villkor som övriga 

kommersiella företag. 

Branschorganisationen Tidningsutgivarna har kritiserat Public Service-företagens utbredning 

på Internet. Organisationens syfte är att främja demokratin genom att ”slåss för yttrande- och 

tryckfriheten”7 De är inte enbart till för företag som ger ut tidningar, trots att man kan tro det 

av namnet. Idag är det medieföretag inom de flesta medieområden som är medlemmar i 

organisationen.8

År 1995 introducerades SVT:s hemsida, www.svt.se. Denna sida finansieras med 

licenspengarna för radio och tv. För de kommersiellt finansierade företagen är de ekonomiska 

aspekterna på Internet avgörande. Internetfunktionerna kan användas gratis av allmänheten, 

om man bortser från vissa abonnemangs- och uppkopplingskostnader.9 Därför måste de 

5 Hadenius Stig, Weibull Lennart & Wadbring Ingela,Massmedier – Press, Radio och Tv i den digitala 
tidsåldern, (Ekerlinds Förlag, Falun, 2008) s. 117

6 Brink Lund Anker, Nord Lars & Roppen Johann, Nye udfordringer for gamle medier – Skandinavisk Public  
Service i det 21. århundrande. (Nordicom, Göteborg, 2009), s. 120

7 http://www.tu.se, 2011-01-17, 10:00
8 http://tu.se/medlemsservice,  2011-01-17, 10:10
9 Hadenius, Weibull & Wadbring, (2008) s. 124
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kommersiellt finansierade företagen hitta annonsörer som finansierar verksamheten på de nya 

plattformarna.

SVT marknadsför sin sajt med att kalla den för ”reklamfri Public Service”.10 På sajten finns, 

förutom företagsfakta, fördjupning av programmen och annan information som anses 

nödvändig och/eller intressant för användarna. De har även en funktion som de kallar för 

SVT-play. Där ligger nästan alla av etermediets program uppe i trettio dagar för att kunna ses 

om och om igen, när användarna själva vill. 

En av huvudmeningarna med Public Service-uppdraget är att alla ska kunna hitta något 

”värdefullt och omistligt” i företagens utbud.11 Men Public Service är ett mångtydigt begrepp. 

Oavsett hur man definierar begreppet så finns det en del frågeställningar som bör belysas i 

förhållande till vad begreppet innebär som ideal. I och med nya medier, så som framför allt 

Internet, har en stor problematik kring uppdragets grund vuxit fram. Om man bara litar på 

idealet är tanken att man ska fånga tittarna så att alla blir tillfredsställda . Men plötsligt 

försvinner tittarna bort. De sprider sig till kanaler som är specialdesignade för just deras 

intresseområden eller sprids till Internet där man själv väljer vad man vill hitta information 

om. 

1.3. Syfte

Syftet med den här studien är att ta reda på hur SVT förhåller sig till Public Service-idealet 

inom nya medier och då främst på Internet. Med utgångspunkt i frågor som "Hur uttrycks  

Public Service på webben" och ”Hur påverkas Public Service-uppdraget när publiken får  

tillgång till allt fler valmöjligheter än endast en allmän tjänst?” har jag studerat lagar och 

regleringar som styr Public Service-företagen i Sverige samt intervjuat personer med koppling 

till Public Service. 

10 http://svt.se/2.60229/public_service, 2010-11-08, 09:15
11 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435, 2010-12-05, 10:25
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Genom att fokusera på följande underfrågor kommer de övergripande frågorna förtydligas:

- Vad ska SVT ha för verksamhet på webben?

- Hur ställs denna verksamhet i förhållande till konkurrensen? 

- Vad är SVT:s kärnverksamhet och vilka är deras kompletterande verksamheter samt 

sidoverksamheter?

- Hur resonerar intervjupersonerna kring dessa begrepp?

- Hur finansieras Public Service i Sverige?

- Vilka andra förslag har nyligen diskuterats - har intervjupersonerna några egna förslag på 

finansiering? 

- På vilka sätt samarbetar de tre svenska Public Service-företagen med varandra

 - Borde de samarbeta mer eller mindre? 

- Vad anser intervjupersonerna skiljer synen på publiken inom traditionell tv från 

publiksynen inom webbverksamheten? 

2. Teori & Tidigare forskning
Den teoretiska grund som studien kommer att vila på är hur Public Service-uppdraget borde  

vara. Genom att studera så nyligen daterade statliga utredningar kring Public Service-

uppdraget som möjligt skapar jag en bild av uppdragets ideal. Utöver det kommer jag bland 

annat att jämföra med tidigare forskning i form av Anna Maria Jönssons kapitel i Medierna 

och Demokratin och med Lars Nords kapitel om svenska Public Service i boken Nye 

Udfordringer for gamle medier, samt med vissa tankar om skandinaviska Public Service i 

allmänhet ifrån samma bok. Området ”Public Service på webben” är relativt outforskat vilket 

medför att jag inte har hittat så mycket relevant tidigare forskning.

2.1. Social ansvarsideologi

Anna Maria Jönsson kopplar Public Service-begreppet som ideal till den sociala 

ansvarsideologin. Det hon då främst fokuserar på är ideologiska idéer som att begreppet ska 

medföra full yttrandefrihet, begränsad etableringsfrihet samt begränsade marknadskrafters 

negativa verkningar med ramar för verksamheten.12 

12 Jönsson, Anna Maria, “Public Service som ideologi och praktik” i Nord, Lars & Strömbäck Jesper, Medierna 
och  Demokratin (Studentlitteratur, Lund, 2004) s. 73
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Social ansvarsideologi är en av fyra underkategorier till den massmedieideologi som 

presenterades i Hutchinskommissionens rapport 1947.13 Lika för alla medieideologier är att 

staten har stått som hämmare kontra gynnare för medierna.14 Massmedierna i allmänhet har ett 

ansvar för samhällsutvecklingen. Pressen ska vara fri i förhållande till den stat som den är satt 

att kritiskt granska. Förhållandet mellan medierna och staten har diskuterats utifrån vad som 

är viktigast av yttrandefrihet och näringsfrihet. Förr sågs marknaden som ett hot mot den 

demokratiskt grundade staten då lönsamhet exkluderar minoriteter. Å andra sidan skapar 

marknaden en frihet i förhållande till mångfald och valmöjligheter. Det är därför som ett 

starkt motstånd i presskretsar väckts mot statliga regleringar av etermedierna.15 

Förutom den sociala ansvarsideologin är underkategorierna till massmedieideologin: den 

auktoritära ideologin; där staten kan gå in och censurera medierna, frihetsideologin; som ger 

medborgarna rätt att själva gå in och skapa opinion  samt den marxistiska medieideologin; där 

medier ska vara ett verktyg för att bygga det socialistiska samhället. Alla fyra kategorier 

syftade till att lyfta fram förhållandet mellan samhälle och medier. Den social  

ansvarsideologin står för ansvar till medborgarna. Den skapades som en motvikt till 

frihetsideologin och skulle liksom frihetsideologin bygga det socialistiska samhället och vara 

en tredje statsmakt tillsammans med riksdag och regering. Skillnaden mellan frihetsideologin 

och den sociala ansvarsideologin var att det här ställdes krav på mediernas att visa sådant som 

medier tidigare undvikit för att det varit för ”obehagligt”.16

Ideologierna framträder sällan i sina rena former när  det gäller enskilda länder. Variationen 

sker istället mellan olika slags medier, exempelvis mellan dagstidningar och tv/radio. 

Författarna till boken ”Massmedier” hävdar att likheten mellan social ansvars ideologi och 

Public Service är så pass slående att de sätter ett likhetstecken mellan begreppen: ”[...] 

exempelvis har organisationen av radio och tv i västra Europa präglats av den sociala 

ansvarsideologin och betecknats public service, medan den frihetliga medieideologin har varit 

utgångspunkt för synen på dagspressen.”17 Jag anser att likhetstecknet kan ifrågasättas. (Se 

slutdiskussionen).

13 http://www.ne.se/lang/massmedieideologi, , 2010-11-08, 11:45
14 Hadenius, Weibull & Wadbring, (2008) s. 24
15 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, Mediesamhälle (Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 2006) s. 307
16 http://www.ne.se/lang/massmedieideologi, , 2010-11-08, 11:45
17 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008
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2.2. Publikbegreppet

Många har försökt översätta begreppet Public Service till svenska, ingen har helt lyckats. 

Svårigheten ligger sannolikt i alla de möjliga tolkningar som finns av både begreppet Public  

och begreppet Service. Publiken kan dels syfta på den enskilda användaren samt på 

offentligheten. Men i och med att varken Public Service-företagen eller de kommersiella 

kanalerna är gratis18  är det idag ännu svårare att nå publiken (och då främst den yngre, det vill 

säga nästa generations finansiärer). Att SVT finansieras med en licensavgift av alla hushåll 

som har tv-mottagare är ingen hemlighet, men få användare tänker på  att denna licensavgift 

även finansierar webben. De licensfinansierade Public Service-medierna existerar sida vid 

sida med de kommersiella medierna,19 samtidigt som publiken i allt större utsträckning tar del 

av allt mer fritt material på Internet. Det är därför viktigt att fundera över hur man ska nå sin 

målgrupp när man vill nå ut till en allmän publik. 

Flera medieforskare, bland andra Torsten Thurén och Anna Edin, har diskuterat en teori som 

utgår från att gruppera publiken som helhet i mindre grupper; exempelvis klass, etnicitet, 

politisk tillhörighet och demokratiska värderingar. Detta för att kunna tillfredsställa så många 

intressen som möjligt. Denna Minsta Gemensamma Nämnare-teori kan dock ifrågasättas. 

Mångfaldspolicyn säger att ”SVT ska undvika generaliseringar och låta människor framträda 

som individer och inte i första hand som representanter för den egna gruppen.”.20 Gränsen här 

går vid benämningen ”i första hand”. Det vill säga att representanterna för dessa minsta 

gemensamma nämnare-grupper även ska framställas som individer.

2.3. Servicebegreppet

I  Nye Udfordringer for gamle medier beskrivs begreppet Public Service bygga på en 

allmänhet (public) som kan betjänas (service).21 För att kunna ge allmänheten denna service 

finns det en del principer som alla Public Service-företag mer eller mindre bör följa. 

Grundprinciperna för vad som får kallas för Public Service kan listas utefter följande åtta 

18 Brink Lund, Nord & Roppen, 2009,  s. 15
19 Brink Lund, Nord & Roppen, 2009,  s.122
20 http://svt.se/content/1/c6/69/94/61/M%E5ngfaldspolicy%20f%F6r%20Sveriges%20Television.pdf, (SVT:s 

mångfaldspolicy)
21 Brink Lund, Nord & Roppen, 2009,  s.9
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punkter22 (ibland är dessa principer uppdelade i nio alternativt tio punkter, men kärnan i alla 

listor kan sammanfattas på samma sätt): 

1. Geografisk universalitet – att täcka ett geografiskt specificerat område.

2. Allas intressen och smak ska tillfredsställas.

3. Minoriteter ska kunna känna sig inkluderade. 

4. Nationell identitet och ämnen som är intressanta för samhällets utveckling ska 

belysas.

5. Företaget ska stå fritt från statlig- & andra intressens direkta påverkan.

6. Mediet ska vara användarvänligt. Information ska vara lättillgänglig och publiken 

ska ha möjlighet att få komma till tals

7. Fokus ska ligga på bra program hellre än höga tittarsiffror. Bästa teknik för lägsta 

kostnad ska prioriteras.

8. Riktlinjer ska finnas för fria programskapare. Originalproduktion ska frammanas.

3. Metod & Material
3.1. Datainsamling

Den valda metoden för den här uppsatsen är samtalsintervjuer. Jag har genomfört fyra stycken 

intervjuer. Två av dem arbetar med SVT:s webb, eftersom fokus för uppsatsen ligger vid 

Public Service på webben. Jag har även intervjuat chefen för SVT Rapport. Detta för att jag 

ville ha någon med chefsposition då det enbart är SVT:s företagsledning (inte ens styrelsen) 

som bestämmer om innehållet i företagets program.23 Jag har även  intervjuat en person som 

har kunnat ge kritikernas syn på Public Service-företagens användning av webbmediet. 

Anledningen till mitt metodval är för att på ett konkret sätt kunna ta reda på vad SVT själva 

anser att Public Service borde vara.  Enligt författarna till boken ”Metodpraktikan” kan det 

vara en fördel att använda metoden samtalsintervjuer när man ”vill veta hur människor själva 

uppfattar sin värld”.24 Intervjuer verkade därför vara en bättre metod än kvantitativa studier i 

just detta fall. Hade jag haft tid hade uppsatsen kunnat utvecklas med en kvantitativ studie av 

SVT:s webb. Jag valde istället att fokusera på olika former av kvalitativa studier. Kvalitativ 

textanalys har genomförts för att urskilja de viktigaste och mest konkreta delarna av de 
22 Allen Robert C & Hill Annette (red.), The television studies reader, (Routledge, London, 2004), s. 19
23 http://svt.se/2.60229/public_service, 2010-11-08, 09:15
24 Esaiasson Peter & Gilljam Mikael (m.fl.), Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, (Norstedts Juridik AB, Vällingby 2010), s. 285f
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statliga dokumenten. Detta för att skapa mig en egen bild av vad Public Service tycks vara 

innan jag frågade intervjupersonerna om deras syn. Fördelen med kvalitativa analyser när 

man läser politiska dokument är att de gör det lättare att utskilja vad som står under ytan.25 

Min syn som utomstående person har sedan kunnat jämföras med deras insyn i företaget. 

Jag har valt att fokusera på SVT i och med att de är Sveriges största Public Service-företag. 

Jag är fullt medveten om att denna begränsning kan ge en skev bild av Public Service på 

webben i och med att de andra två företagen, SR och UR, kompletterar webbverksamheten.26 

På grund utav det har jag försökt väva in relevanta argument utifrån bland annat radio- och tv-

lagen samt de intervjuade personernas syn på SVT:s samarbete med dessa två företag, för att 

inte helt glömma den aspekten. 

De statliga dokument som jag har valt att fokusera på är dels den senaste (och alltså aktuellt 

gällande) propositionen av radio-/och tv-lagen samt sändningstillståndet och anslagsvillkoren. 

Jag har även studerat de utredningsrapporter som legat till grund för dessa propositioner i och 

med att utredningarna ofta tar upp argument till varför beslut bör fattas som de sedan görs i 

propositionen. Sändningstillståndet är det tillstånd som ges av staten till Public Service-

företagen med jämna mellanrum. Tidigare har tillståndet varit giltigt i tre år, men nyligen har 

giltighetstiden ändrats till fyra år. Anslagsvillkoren är de avtal som staten ger Public Service-

företagen där det framgår vad företagen måste uppfylla för att få pengar från licensavgiften. 

Det framgår bland annat hur mycket  de tre företagen ska få vardera. 

Trots dessa lagar och policys är det viktigt att nämna att det även finns en övergripande hand 

som styr de allra djupaste grunderna av Public Service-begreppet. Det är EU-direktiven. För 

Sveriges del står det bland annat att direktiven gäller för ”Alla icke-kommersiella 

organisationer vars upphandling står under tillsyn av Nämnden för offentlig upphandling.” 

(Fri översättning).27

25 Esaiasson Peter & Gilljam Mikael (m.fl.), 2010, s. 237
26 Brink Lund, Nord & Roppen, 2009, s.116
27 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:EN:NOT 2011-01-17 kl. 

08:29
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3.2. Intervjupersoner

Valet av intervjupersoner handlade om tillgänglighet (personer som hade möjlighet att ställa 

upp med relativt kort varsel), men de kontaktades även för att jag ansåg att deras yrkesroller 

hade relevans för uppsatsen. Totalt genomfördes fyra intervjuer. Tre av intervjupersonerna 

jobbar på Sveriges Television. Dessa var Morgan Olofsson; chef för SVT Rapport, Thomas 

Porsaeus; strateg på SVTi-divisionen (webbdivisionen) samt Hanna Larsson; webbstrateg på 

nyhetsdivisionen. Med dessa personers insyn på hur SVT förhåller sig till webben tog jag 

även kontakt med Anna Serner; VD för branschorganisationen Tidningsutgivarna, för att få 

konkurrenters åsikter kring Public Service på webben. Jag försökte även få kontakt med TV4 

i och med att det hade varit intressant för uppsatsen att även kunna jämföra med denna 

”hybridkanal”. De ansåg dock inte att de hade något att tillföra en uppsatts om Public Service 

då även om de är kommersiellt finansierade inte har något emot den konkurrenskraftiga 

kanalen Sveriges Television. 

I och med att det är intervjupersonernas yrkesroller som gör dem intressanta för uppsatsen 

fann jag ingen anledning att censurera hela, eller ens delar utav, namnen. Då yrkestitlarna 

skulle finnas med skulle namnen lätt gå att få tag på i vilket fall.

3.3. Intervjusituation

Intervjuerna av SVT-personer skedde i SVT-huset på Oxenstiernsgatan i Stockholm, inne på 

respektive persons kontor eller annat form av enskilt mötesrum. Intervjun med Anna Serner 

skedde inne i Tidningsutgivarnas lokaler på Industrivägen i Stockholm. En intervjusituation 

kan påverkas av ifall man sitter i enskilda rum eller inte.28 För mig kändes det mest avslappnat 

att sitta i lugn och ro med den jag intervjuade. Thomas Porsaeus delade kontor med en 

medarbetare som valde att lämna rummet när intervjun skulle genomföras. På kollegan 

verkade det vara skönt även för honom att få fortsätta sitt arbete ostört också. När jag 

kontaktade intervjupersonerna frågade både Hanna Larsson och Anna Serner om ifall jag ville 

träffa dem för intervju eller intervjua dem över telefon. Jag svarade då att jag helst ville träffa 

dem då jag uppfattar det som att risken för missuppfattningar minskar då man kan läsa av 

kroppsspråket och lättare se ifall den andra följer med i det man säger (gäller både interjuare 

och intervjuad). Intervjuerna spelades in på band, med kompletterande anteckningar som 

back-up för eventuella teknikstrul. Ingen intervju spelades in utan intervjupersonens tillåtelse. 

28 Esaiasson Peter & Gilljam Mikael (m.fl.), 2010, s. 302
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Varje intervju tog mellan tjugo och fyrtio minuter. Jag valde att inte transkribera hela 

intervjuerna utan använde banden för att kunna dubbelkolla citaten. Endast enstaka stycken 

som jag ansåg särskilt relevanta skrevs ut på papper,  vissa citat omformulerades något i 

uppsatsen, detta för att jag valde att korta av längre citat för att bara referera till det jag ansåg 

vara viktigt för uppsatsen. Genom att omformulera vissa citat behövde jag inte sätta ut 

brytningsmarkeringar ([...])överallt i citaten. 

Jag använde mig utav ett frågeschema där jag i förväg hade formulerat sex stycken 

grundfrågor. Jag lät tidigare intervjuer påverka valet av kommande frågeställningar för att på 

så sätt förenkla analysstadiet genom att få olika perspektiv av liknande teman.

3.4. Analysstadiet

Genom en argumentationsanalys vägde jag de intervjuade personernas svar mot varandra. Jag 

tolkade då dess styrkor och svagheter för att öka resultatets kredibilitet. Eftersom tre utav fyra 

intervjuade personer arbetar för SVT var utgångspunkten för argumentationsanalysen en 

SVT-vinkel. Dessa personers svar jämfördes med svaren från Anna Serner, vd för 

branschorganisationen Tidningsutgivarna. Detta för att se om deras argument kunde kopplas 

till en allmän uppfattning hos SVT som företag eller om de verkade vara personernas enskilda 

uppfattning. Självklart blir det snäva antalet intervjuade personer en svaghet i analysen, men 

samtidigt kan svaren, beroende på hur de återgavs, ge en hint om ifall det är personernas egen 

vision eller företagets vision. 

Vid läsningen av de statliga dokumenten har jag efter en första övergripande läsning av 

dokumenten i sin helhet fokuserat på de stycken som tar upp förhållandet mellan televisionen 

och webben. Detta i och med att syftet var att titta närmare på just detta förhållande. 

I resultatdelen har jag valt att blanda intervjupersonernas åsikter med det som tas upp i de 

statliga dokumenten. I vissa fall ansåg inte jag att intervjupersonerna tillförde något som jag 

ansåg vara relevant, eller så upprepade de något som en kollega uttryckte mycket bättre. 

Därför har jag valt att inte återge något från vardera intervjuperson efter varje underrubrik. 

Det är även en av orsakerna till att jag har valt att blanda intervjupersonernas åsikter med de 

statliga dokumenten, för att få en mer flytande text. 
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Orden webb och Internet används i uppsatsen synonymt. Anledningen till att jag inte är 

konsekvent med ett utav begreppen är för att intervjupersonerna i förstahand använde ordet 

”webb” medan de statliga dokumenten oftare använde ordet ”Internet”, även när de talade om 

samma företeelse. För att inte förvirra läsaren allt för mycket har jag försökt använda ordet 

”Internet” istället för ”webben” när jag syftar på Internet som helhet, alternativt har jag använt 

ordet ”webbmediet” ifall exempelvis ordet ”webb” kommer användas i samma stycke. 

Ett annat begrepp värt att definiera är ”kommersiella medier”, ”kommersiella företag” och 

”kommersiella konkurrenter” som alla används i syfte att beskriva de konkurrerande 

medieföretag som finansieras med reklam. Ordet ”kommersiella kanaler” syftar till de 

etermediala företag som finansieras med reklam. Begreppet ”medieföretag” används i och 

med att det idag, på grund utav Internet, är svårt att särskilja tryckta medier från etermedier. 

Tidningar har rörliga bilder på sina hemsidor och etermedierna har text och stillbild på sina 

sidor. 

4. Resultat
Utifrån underfrågorna kommer jag under det här kapitlet presentera vad de olika 

intervjupersonerna sa i förhållande till vad jag kunde hitta i de statliga dokumenten. Det första 

delkapitlet fokuserar på frågorna kring Vad SVT ska ha för verksamhet på webben och hur  

den verksamheten ställs i förhållande till konkurrensen. Nästa del handlar om Skillnaden 

mellan SVT:s kärnverksamhet, deras kompletterande verksamheter¨och sidoverksamheter.  

Därefter blandas frågorna kring  finansiering av Public Service-företagen i Sverige med Hur 

samarbetet ser ut mellan de tre svenska Public Service-företagen. Det sista delkapitlet 

besvarar frågan om Hur synen på publiken ser ut   inom traditionell tv i förhållande till  

webbverksamheten.

4.1. SVT:s verksamhet på webben i förhållande till konkurrenterna

Public Service har kritiserats för sin verksamhet på webben. Enligt det av staten utgivna 

sändningstillståndet är SVT dock tvungen att ha en webbplats. På grund utav kritiken 

beslutade regeringen 2007 att villkoren för ”radio och tv i allmänhetens tjänst” behövde 

analyseras och eventuellt förändras inför den nya tillståndsperiod som inleddes i början på 

2010. Den före detta riksdagsledamoten och vice talmannen Rose-Marie Frebran utsågs som 

särskild utredare. Så här står det i den SOU hon senare lämnade till regeringen:
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”Jag bedömer att det är nödvändigt att public serviceföretagen bedriver verksamhet på  

Internet om de ska kunna utvecklas, behålla sin legitimitet och nå tittarna och lyssnarna.  

Utbudet på Internet bör utgå ifrån och ha en tydlig koppling till programverksamheten.  

Utbudet bör också utformas så att så många som möjligt kan tillgodogöra sig tjänster och  

program.”29

Kritiken handlar mycket om förhållandet mellan staten och marknaden. Enligt det senaste av 

de sändningstillstånd som SVT får från staten vart fjärde år står det bland annat uttryckligen 

att de ska vara självständiga från ”såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra 

intressen och maktsfärer i samhället.”30 De uttrycker även vikten av en vidsträckt 

yttrandefrihet och informationsfrihet. 

 - SVT är så fritt som det går, konstaterar Morgan Olofsson. Företaget ägs inte av staten, 

som till exempel BBC gör. Påverkas gör man såklart, i och med att man aldrig kan bli helt fri 

yttre omständigheter, men påverkan ser inte alls ut för SVT som den gör för BBC i 

förhållande till respektive lands statsmakter. 

Anna Serner anser dock att det är tvärtom; Public Service-företagen är inte fria i och med 

förhållandet till statsmakten. Det hon då syftar på är sändningstillståndet som staten utformar.

- SVT är inte fria. De är bundna till statsmakten, medan de kommersiella företagen är fria 

från krav och måsten, anser Anna Serner. 

- Jag förstår reaktionerna, säger Morgan Olofsson. Självklart är det olyckligt att mista 

konkurrenskraft. Webben är nästan 100 % fri tack vare Public Service.

Det han menar är att eftersom Public Service-företagen kan finansiera sin webbverksamhet 

med licenspengar behöver de inte ta ut någon extra avgift för användandet av deras tjänster. 

På grund utav det blir det svårare för de kommersiella konkurrenterna att ta betalt för liknande 

tjänster som Public Service-företagen kan erbjuda kostnadsfritt. 

Relevans och väsentlighet är några andra nyckelord i sändningstillståndet.31

- Det gäller att hitta produkter. Det ska vara relevant för alla, säger Thomas Porsaeus och 

förtydligar med att man måste se till helheten för vad som är Public Service eller inte. 

29 SOU 2008:64, s. 27
30 Sändningstillstånd för Sveriges Television AB, Regeringsbeslut 86, 2009-12-17 (nedan ref: 

sändningstillståndet)
31 sändningstillståndet
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Som exempel tar han upp valsatsningen med det så kallade ”valpejl” som SVT hade på sin 

hemsida. Där fick politiker framföra allt ifrån vad de ”brinner för” samt vad de har för 

inkomst med mera. Detta ser Thomas Porsaeus som en viktig del i Public Service-tänket. 

- Öppenheten stärker demokratin, säger han och betonar vikten av att på ett demokratiskt 

sätt nå ut till hela allmänheten som publik. 

Hans uttalande styrks av att några av de mest utmärkande dragen i SVT:s mångfaldspolicy är 

att ”Sveriges Television är till för alla”, att företaget ska vara ”en av de viktigaste aktörerna i 

utvecklingen av ett samhälle präglat av principen om alla människor lika värde” och att de 

”ska undvika generaliseringar och låta människor framträda som individer och inte i första 

hand som representanter för den egna gruppen”.32

- De använder det som ett säljargument att de ger service till alla, säger Anna Serner, men 

då tycker hon att de är ute på hal is. 

Anna Serner säger att de då börjar konkurrera på fel marknad och att det är där kritiken mot 

Public Service kommer in. Hon anser att Public Service-företagen ska finnas, och de ska få 

utveckla sig, på Internet. Tidningsutgivarna vill inte på något sätt begränsa deras dagsaktuella 

verksamhet, men när de går över gränsen för vad som står i uppdraget (sändningstillståndet) 

från staten börjar de konkurrera med de medier som måste förhålla sig till marknaden. Anna 

Serner är noga med att poängtera att verksamheten inte ska begränsas.  Hon menar bara att 

Public Service-företagen ska stoppas innan de går över verksamhetens gräns. Oenigheten som 

dyker upp då är vad verksamheten är och vilka gränser som därför bör dras.

- I enlighet med anslagsvillkoren bör man snarare se SVT som ett medieföretag, inte ett 

televisionsbolag, även om de var det förut, anser Thomas Porsaeus. 

Han säger att webben är en kompletterande verksamhet med det strategiska tänkandet att 

kunna locka in den yngre publiken så att även nästa generation vill betala licensavgiften. 

Dock bör SVT ”iaktta försiktighet när det gäller satsningar på oprövad teknik eller teknik som 

inte alla tittare har tillgång till”.33 (Samtidigt utlyser sändningstillståndet hög teknisk kvalité 

på sändningarna, vilket i sin tur innebär att tekniken måste hänga med i utvecklingen och hela 

tiden vara så bra som möjligt).34

EU-direktiven är de som, enligt Morgan Olofsson, först och främst styr vad Public Service är. 

Danmark är ett exempel som han tar upp på länder som har försökt ifrågasätta dessa direktiv 

32 SVT:s mångfaldspolicy
33 Anslagsvillkor för Sveriges Television AB för 2010, Regeringsbeslut 83, 2009-12-17 (nedan ref: 

anslagsvillkoren)
34 sändningstillståndet
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med remissvar och där kampen består av en konkurrens med staten för vad uppdraget ska gå 

ut på.

- Vi har inte något tolkningsföreträde, säger han. Inte Danmark heller. Det är EU som står 

för det. EU har slutorden, säger Morgan Olofsson. 

Med anledning till att EU har sista ordet anser Anna Serner det vara viktigt att EU skärper 

riktlinjerna angående Public Service. Diskussionerna om Public Service, säger hon, handlar 

inom EU  mycket om att pröva de marknadseffektiva konsekvenserna genom ett oberoende 

organ. Enligt Tidningsutgivarna måste EU klargöra för vart gränsen för vad Public Service i 

olika länder ska få göra och inte ska få göra. Utgångspunkten ska då ligga vid att de med 

”statligt stöd” konkurrerar med fria medier, anser Anna Serner. Här sätter hon ett 

likhetstecken mellan skattefinansierade och licensfinansierade företag och syftar egentligen 

på ”icke reklamfinansierade medier”. 

Det så kallade tv-direktivet inom EU och ESS (EU-länderna samt Island, Liechtenstein och 

Norge) syftade till ”att skapa fri rörlighet för tv-sändningar [...] som är avsedda för 

mottagning av allmänheten.” Senare ändrades namnet på direktivet till AV-direktivet. 

Ändringen innebar bland annat till att medlemsländerna själv kunde skapa strängare 

regleringar så länge de följer unionsrätten.35

Thomas Porsaeus anser att SVT driver medieutvecklingen i Sverige. Han berättar att de var 

först med att lansera SVT-play och att TV4 kom med sin play först efteråt när de såg att 

SVT:s satsning gett

genomslag. På så sätt, menar Thomas Porsaeus, kunde TV4 tjäna in på kostnaden av en ny 

osäker

satsning. De övriga kommersiella kanalerna, som TV3-play och Kanal5-play följde tätt efter 

TV4,

alla med liknande upplägg som SVT och alla med just ordet ”play” efter kanalnamnet. 

Kritiken som har riktats från Tidningsutgivarna, bland andra, handlar som sagt mer om de 

marknadsekonomiska aspekterna än om själva Public Service-konceptet. 

- Det är viktigt att vi alla får chans att spela på samma spelplan, säger Anna Serner. 

35 Proposition 09/10:115
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De intervjuade personer som arbetar på SVT anser inte att konkurrensen har förändrats 

nämnvärt sedan koncessionsavgiften togs bort för TV4, trots att TV4 då fick mer pengar att 

röra sig med. Enligt Thomas Porsaeus påverkar inte det SVT:s utformning i och med att man 

inte enbart mäter tittarsiffror, utan även den totala räckvidden. Det gör han anser att 

programutbudet  är skillnaden mellan Public Service-företagen och de kommersiella 

kanalerna. I förhållande till de kommersiella kanalerna ser inte Hanna Larsson att man ens ska 

tala om konkurrens. Hon säger att Public Service handlar om kvalité och det har skapat SVT:s 

genomslagskraft.

- Det finns inget ”till skillnad ifrån...”, svarar hon. SVT sätter agendan!

4.2. Kärnverksamhet kontra kompletterande verksamhet och sidoverksamheter

Ord som kärnverksamhet och kompletterande verksamhet diskuteras flitigt i anslagsvillkoren. 

Kärnverksamheten anges där vara ”att producera och sända tv-program till allmänheten”.36 I 

kulturutskottets betänkande37 citeras den Public Service-proposition som lades fram 2006. Där 

framgår definitionen av ett tv-program vara: ”ett samlat schemalagt programutbud i form av 

hela programtjänster. […] Härmed omfattas inte utsändningar av vissa utdrag, […] i likhet 

med de sändningar som idag sker på Internet [...]”.38 I AV-direktiven definieras ett tv-program 

till ”en audiovisuell medietjänst som tillhandahålls av en leverantör av medietjänster för 

samtidigt tv-tittande enligt en programtablå”.39 Det tycks i båda fallen vara viktigt att publiken 

får tillgång till programmen under en bestämd tidpunkt, vilket inte är fallet på Internet där 

man kan se programmen om och om igen när man själv önskar.

Vidare i kulturutskottets betänkande citeras samma definition av kärnverksamhet som jag 

ovan har citerat från anslagsvillkoren, med förtydligandet att det är viktigt att 

kärnverksamheten finns på flera olika plattformar för att på så sätt nå ut till publiken.40 I 

förhållande till detta ska SVT även använda anslagsmedlen till en kompletterande verksamhet  

med syfte ”att utveckla och stödja kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för 

allmänheten att tillgodogöra sig denna”.41 Kompletterande verksamhet får förekomma i syfte 

att ”utveckla och stödja” kärnverksamheten.42

36 anslagsvillkoren
37 Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU3
38 Ibid.
39 Proposition 09/10:115
40 Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU3
41 anslagsvillkoren
42 Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU3
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Utöver kärnverksamhet och kompletterande verksamhet nämns även sidoverksamheter som 

ska ”bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt” samt ska ”bära sina egna kostnader”.43 Risken 

med sidoverksamheter är att de kan ”inkräkta på kärnverksamheten eller skada förtroendet” 

för Public Service-företagen, vilket absolut inte får förekomma.44 Förtydliganden som att 

sidoverksamheter ”inte ska riskera att skada varumärket” går att läsa i regeringens proposition 

från 2008/2009.45

Exempel på sidoverksamheter tog Thomas Porsaeus upp och nämnde bland annat försäljning 

utav DVD-skivor, något han inte tror att de kommersiella konkurrenterna har något emot då 

det även kan öka försäljningen av deras produkter.

- Ett brett utbud på marknaden gör att folk vänjer sig vid att köpa produkterna, förtydligar 

han.

Enligt anslagsvillkoren är det viktigt att SVT själva finner en god balans mellan vad som ska 

betraktas som kärnverksamhet och kompletterande verksamhet.46

- Det viktigaste för Public Service-företagen är att de håller sig till sitt uppdrag, påpekar 

Anna Serner gång på gång.

Under intervjun ifrågasatte Anna Serner om det låg inom uppdraget att göra vissa saker som 

SVT gör. Precis samma ifrågasättande går att läsa på TU:s hemsida.47 TU fick i uppdrag att 

hjälpa regeringen med utredningen inför den nyligen tillkomna propositionen. I deras 

remissvar fokuserade de på förhållandet mellan Public Service-företagens kärnverksamhet 

och deras kompletterande verksamhet. De ifrågasatte det syfte med den kompletterande 

verksamhet som anges vara  att ”förbättra möjligheten för allmänheten att ta till sig 

kärnverksamheten",48 så här skrev de bland annat i svaret:

”Är det en "kompletterande" verksamhet att lägga ut recept eller inrednings- och  

byggritningar? Är det en "kompletterande" verksamhet att bilda kändisarnas egna "mat-

community" eller "inrednings-community där deltagarna kan ta del av recept, tips och  

recensioner m m? Är det en "kompletterande" verksamhet att koppla recepten och  

inredningstipsen till information om namngivna lokala handlare?”49

43 anslagsvillkoren
44 anslagsvillkoren
45 Proposition 2008/09:195
46 anslagsvillkoren
47 http://tu.se/opinion/remissvar/460-sou-2008-64-kontinuitet-och-forandring, 2010-11-24, 13.40
48 Ibid.
49 http://tu.se/opinion/remissvar/460-sou-2008-64-kontinuitet-och-forandring, 2010-11-24, 13.40
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De intervjupersonerna på SVT är överens med Anna Serner om att det är viktigt att förhålla 

sig till uppdraget. Där ser man dock till just det faktum att politikerna som utformar deras 

sändningstillstånd anser det vara viktigt att Public Service-företagen finns med på webben. 

För SVT är det grundprinciperna för hela Public Service, och inte nödvändigtvis någon 

skillnad mellan etermedier och webb, som är allra viktigast. Med grundprinciper fokuserar de 

i förstahand på den opartiskhet som står till grund för det demokratiska tänket. Någon 

anledning att kritisera SVT:s webb angående grundprinciperna kan inte Thomas Porsaeus se. 

Enligt de grundläggande principerna ska till exempel geografisk universalitet uppfyllas vilket 

innebär att Public Service ska täcka ett geografiskt specificerat område. I sändningstillståndet 

har man tolkat det till ”Att sända till hela landet innebär att minst 99,8 procent av den fast 

bosatta befolkningen ska kunna ta emot sändningarna”.50 Men sändningstillståndet innefattar 

bara att få sända i marknätet. Thomas Porsaeus exemplifierar detta med att säga att med 

färgtelevisionens intåg täcktes inte heller universaliteten, vilket den inte gör för Internet. 

- Det går inte att särskilja etermediet från webben, förutom möjligen att webben ger 

publiken en fördjupning. Ett mervärde, säger Thomas Porsaeus.

Även Hanna Larsson ser kritiken från Tidningsutgivarna som felaktig. Hon poängterar att det 

inte handlar om konkurrens. De samarbetar. Hon anser inte att SVT tar tidningarnas 

användare. 

- Innehållsanvändarna letar sig till de olika plattformarna ändå. SVT har satt en standard 

som de

har skolat in befolkningen i. Därför måste vi nu upprätthålla kvalitén.  

Definitionerna av vad som är kompletterande verksamheter och sidoverksamheter är otydliga 

enligt majoriteten av de remissinstanser som fått svara på regeringens proposition.51 Den 

förändrade mediekonsumtionen, som är en följd av ny teknik, skapar nya förutsättningar för 

traditionell radio och tv  bedömer regeringen å sin sida. Den kompletterande verksamheten 

kan därför bedrivas på sådant sätt att den fördjupar informationen och bildmaterialet och på så 

sätt inte bara kompletterar utan även utvecklar och förbättrar kärnverksamheten.52 Både 

kärnverksamhet och kompletterande verksamhet finansieras med avgiftsmedel och även om 

Internet per definition är en kompletterande verksamhet så står det i propositionen att 

gränserna är flytande. Internet kan betraktas som kärnverksamhet, kompletterande verksamhet 
50 sändningstillståndet
51 Proposition 2008/09:195
52 Ibid.
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eller till och med som sidoverksamhet.53 Endast sändningarna i marknät är dock 

tillståndspliktiga,54 det vill säga att Sveriges Television inte behöver ha något 

sändningstillstånd för sin Internetverksamhet.

I och med att de kompletterande verksamheterna alltså inte behöver några särskilda tillstånd 

kräver tillståndet för kärnverksamheten att det är viktigt att man kan särskilja verksamheterna 

från varandra. Trots det står det i sändningstillståndet att den kompletterande verksamheten 

tydligt ska kunna kopplas till kärnverksamheten. 

Alla nya permanenta programtjänster vill regeringen få in för godkännande utifrån ”tjänstens 

värde för publiken och relevans för uppdraget i allmänhetens tjänst.”55

4.3. De svenska Public Service-företagen och deras finansiering

Sveriges tre Public Service-företag delar på pengar från samma inkomstkälla. Var för sig 

finansierar de sina kärnverksamheter och sina kompletterande verksamheter med dessa 

pengar. Sidoverksamheter finansieras separat. I och med att SVT är det största företaget får de 

mest pengar, därefter SR och lägst summa betalas ut till UR. I dagsläget finansieras Public 

Service-företagen av en licensavgift.56 Den ska betalas av alla hushåll som kan ta emot tv-

sändningar. I Kulturutskottets betänkande inför Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010-2013 

avslog riksdagen det motionsförslag där man ville ändra Public Service-verksamhetens 

finansieringsform. Däremot godkände man det ändringsförslag som hade lagts fram om att 

företagare skulle betala en enda licensavgift oavsett antal tv-apparater. Frågetecken fanns hos 

de som arbetat med motionen kring orättvisor då samma summa skulle betalas för ett stort 

företag med massor av tv-utrustning som för ett litet företag med bara en liten tv-apparat.57 

Det som till slut vägde över beslutet var att den nya formen krävde ”mindre byråkrati och 

krångel”.58 Den befintliga licensformen fick för privatpersoner stå kvar. Förslaget om total 

finansieringsändring som hade väckts handlade om en finansiering vid statsbudgeten. 

Kulturutskottet anser dock att en skattefinansierad Public Service skulle medföra 

53 Ibid.
54 Ibid.
55 Proposition 2008/09:195
56 KU 09/10
57 Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU3
58 Ibid.
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komplikationer i och med att det antingen skulle innebära ”att en befintlig skatt måste höjas, 

att en ny måste skapas eller att en omfördelning måste göras av tilldelande medel inom 

kulturbudgeten”. De poängterar också att en skattefinansierad Public Service ökar företagens 

”bundenhet till staten”.59

Island är ett exempel på länder som har infört skattefinansierad Public Service. Tidigare hade 

de som Sverige, licensfinansiering. Problemet med att göra som Island anser Thomas 

Porsaeus vara att staten kan gå in och begränsa ekonomin och styra mer fast, medan 

licensfinansieringen är betydligt säkrare ur företagssynpunkt. 

Ett annat alternativ som diskuterades i betänkandet var att övergå till en form av 

direktfinansiering där Public Service-företagen skulle få pengar utan några årliga regerings- 

eller riksdagsbeslut. Regeringen avslog dock den idén och anser att den befintliga formen ska 

vara kvar då de ”bedömer att det inte är lämpligt att nu övergå till direktfinansiering.”60 Inte 

heller kulturutskottet kunde för närvarande, när betänkandet skrevs, finna något behov av 

finansieringsändring.61

Reglerna för sponsring av program måste skärpas för att minska den kommersiella inverkan, 

det föreslog den statliga utredning som låg till grund för det nya sändningstillståndet.62 Enligt 

sändningstillståndet får nu sponsring endast ”förekomma i samband med högst 20 evenemang 

per år.”63 Regleringarna säger även att sponsring endast får ske i samband med 

sportevenemang samt evenemang som SVT själva är med och arrangerar.64

Vad gäller samarbetet mellan Public Service-företagen beklagar man på SVT att det är så pass 

dåligt som det är idag. De som jag har intervjuat på SVT verkar överens om att samarbetet 

borde utvecklas. Ett visst samarbete existerar, men inte vardagsmässigt. De länkar mellan 

varandra på webben, vilket Hanna Larsson ser som en skyldighet gentemot de som betalar 

licens. Hon menar att de som betalar licensavgift har rätt att kunna ta del av utbud från 

samtliga av de företag som delar på licenspengarna. 

59 KU 09/10
60 KU 09/10
61 Ibid.
62 SOU 2008:64, s. 129
63 sändningtillståndet
64 Ibid.
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- Någon gemensam sajt skulle aldrig fungera så länge de är tre separata företag, men 

varken SR

eller UR vill gå ihop med SVT med risk för att bli än mer undervärderade än de är idag, säger

Thomas Porsaeus. 

- Dock samarbetar vi mycket på den tekniska nivån,tillägger han. 

Granskningsnämnden för radio- och tv gjorde helhetsbedömningen att Sveriges tre Public 

Service-företag uppfyllde sina uppdrag under 2008.65 Bedömningen kom in till regeringen i 

juni 2009 och låg alltså till grund för de nya sändningstillstånd som trädde i kraft 2010. 

Nämnden poängterar dock några frågetecken kring bland annat verksamheter riktade till barn 

under 12 år. De tar upp exempel som otydlighet hos SVT kring kravet på att rikta sig till 

språkliga minoriteter och teckenspråksverksamhet för barn.66 Men när det gäller minoriteter 

får de tre Public Service-företagen, enligt sändningstillståndet, ”sinsemellan fördela ansvaret 

för olika slags insatser.”67 Det innebär således att även om SVT inte uppfyller det 

grundläggande Public Service-kravet, kan det  uppfyllas av något av de andra företagen. När 

det gäller teckenspråksverksamheten tar även regeringens proposition 2009/2010 upp frågan 

om ökade verksamheter för hörselskadade:

”Vidare föreslås att SVT ska höja ambitionsnivån när det gäller verksamhet på teckenspråk.  

Regeringen gör i propositionen bedömningen att fler program på teckenspråk även i UR samt  

fler teckentolkade program och försök med syntolkning i både SVT och UR bör vara en rimlig  

utveckling mot det långsiktiga målet att göra hela utbudet tillgängligt för alla medborgare”68

Internet är det enda stället, enligt Thomas Porsaeus där det syns någon uppdelning mellan 

företagen, så det kan ses som en klok tanke att slå ihop dem. Han säger att Eva Hamilton 

(SVT:s VD) vill slå ihop företagen, men direktörerna för de andra företagen är inte med på 

den idén i och med de ekonomiska aspekterna. Enligt Morgan Olofsson har hopslagningen av 

företagen blivit en död fråga i och med den jobbiga omorganisationen som en 

sammanslagning skulle kräva. 

65 Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU3
66 Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU3
67 sändningstillståndet
68 Proposition 09/10
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4.4. Publiken i förhållandet traditionell tv kontra webb

- Public Service-företagen är till för publiken, med betydelsen hela Sveriges befolkning, 

säger Hanna Larsson. 

Att tolka publiken som hela befolkningen ser hon som den stora utmaningen. Thomas 

Porsaeus säger också att just alla tillhör målgruppen. De kan inte definieras till att endast vara 

de som betalat licens, för det anser han inte vara relevant. Han uppfattar inställningen från det 

politiska uppdraget att vara att Public Service ska vara relevant för alla.

- Publiken är för Public Service-företagen alla medborgare medan det för tidningarna 

snarare handlar om att rikta sig lokalt. De (tidningsmedierna, min anm.) har inte samma 

möjligheter som Public Service-företagen att spela på hela den vidsträckta spelplanen, 

konstaterar Anna Serner. 

- SVT är nyttig för allmänheten. Det handlar inte om konkurrens utan om en affärsmodell, 

säger Hanna Larsson. 

Hon ser också att SVT behöver sin räckvidd för att publiken ska känna att de får valuta för 

licenspengarna. Enligt Hanna Larsson är syftet på webben detsamma som inom etern. SVT 

ska granska makten. 

- Skillnaden handlar om ett konsumtionsmönster, anser hon. För att nå hela publiken måste 

SVT spela på webbplanen.

Hon förtydligar med att säga att i och med den större frihet som publiken har på webben och 

”framför allt då den yngre generationen rör sig mer på webben är det extra viktigt att nå ut 

där.”

Thomas Porsaeus säger att hur man än definierar publiken är just räckvidden minst lika viktig 

som antal tv-tittare. Det innebär att man inte bara fokuserar på hur många som sett 

programmet under dess sändningstid, utan även hur många som har sett det under 

reprissändningarna samt hur många som har klickat sig in till programmet på SVT-play, 

under de trettio dagar som egenproducerat material ligger uppe på sajten. 

Även regeringen förstår vikten av att finna publiken på Internet. Så här står det i deras 

proposition från 2008/2009 inför den nya radio- och tv-lagen:
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”Nya tekniska lösningar och en förändrad mediekonsumtion innebär delvis nya 

förutsättningar för traditionell radio och TV. Detta gäller såväl radio och TV i allmänhetens  

tjänst som kommersiella radio- och TV-företag. SR, SVT och UR behöver möta dessa ändrade  

förutsättningar genom att se till att deras programutbud finns tillgängligt på de plattformar 

där publiken finns”.69

Genom ny teknik bör publiken inom finkulturen även breddas. SVT och SR ska göra det 

genom att sända ”föreställningar av hög kvalitet” (vilket exemplifieras med konserter från 

Berwaldhallen).70

Relationen till användarna måste skärpas för att idealet att vara finkultur inte ska överglänsa 

användarnas intresse, anser Hanna Larsson. 

- Mixen är jätteviktig. Framför allt på webben där användarna kan göra ett aktivt val, sägen 

hon. 

- Webben skapar en dialog istället för monolog mellan staten och medborgarna, poängterar 

Morgan Olofsson och fortsätter:

- Men det är ingenting fast. Det är inte någon grekisk staty vi pratar om, utan snarare en 

amöba som flyter omkring. 

Hanna Larsson säger att det inte handlar om något exploaterande utan snarare om ett 

mervärde där de demokratiska värderingarna ligger till grund för SVT:s ställningstaganden. 

- Public Service behövs på webben, säger hon. Det är en fråga som ständigt kommer att 

komma upp och vara aktuell. Vad får vi göra och vad får vi inte göra? Ska vi begränsas? Men 

ser man det som en distributionsform, i och med att allt färre ser på tv, så blir innehållet det 

centrala. 

5. Sammanfattning & Diskussion
5.1. Sammanfattning

SVT ska ha en webbsida enligt de tillstånd som de får från staten för att få sända i marknätet I 

tillståndet poängteras vikten av oberoende från olika makthavare i samhället. På SVT är 

öppenhet en av nyckelbegreppen tillsammans med ett övergripande demokratitänk. Även på 

webben är demokratin en viktig nyckel. 

69 Proposition 08/09
70 Proposition 08/09

22



De kommersiella konkurrenterna har svårt för SVT:s breda målgrupp, alltså alla. För att de 

själva ska kunna komma in och ta en del av marknaden önskar de striktare gränser. Dessa 

gränser ska helst dras från EU, som är det högsta bestämmande organet. 

Intervjupersonerna som arbetar på SVT anser att företaget är marknadsledare i förhållande till 

konkurrensen. De anser inte att de kommersiella kanalerna har någon större anledning att 

kritisera deras webbsatsningar i och med att konkurrenterna hakar på och gör likadana 

satsningar när de ser att SVT:s försök går hem. 

Kritiken som har riktats mot SVT:s Internetsatsning handlar mycket om ekonomiska aspekter. 

Kommersiellt finansierade Internetsidor har svårt att finansiera sin verksamhet i och med att 

Internetfunktionerna nästintill är helt fri tack vare Public Service. 

Public Service-uppdraget delas upp i kärnverksamhet kontra kompletterande verksamhet när 

man diskuterar vad som är vad inom Public Service, vad de får göra och vart gränserna ska 

dras. Utöver kärnverksamhet och kompletterande verksamhet, som båda finansieras med 

licenspengar, finns även sidoverksamheter som finansieras separat. Kärnverksamheten är i 

förstahand på programsändningarna inom etermediet. Den kompletterande verksamheten är 

däremot svårare att definiera i och med att program kan sändas på Internet och där tjäna som 

ett mätinstrument för programmens räckvidd och på så vis populariteten. 

Programsändningarna (kärnverksamheten) finns alltså även på Internet vilket gör att Internet 

inte enbart kan ses som en plats för kompletterande verksamheter. På SVT anser de 

intervjuade personerna inte att någon gräns behöver dras mellan kärnverksamheten och den 

kompletterande verksamheten. De talar om webben som en kompletterande verksamhet, men 

anser den precis lika viktig, om inte viktigare, för att ge publiken en fördjupning och ett 

mervärde. 

Konkurrenterna hos Tidningsutgivarna har svårt att se ett syfte med den kompletterande 

verksamheten och anser att fokus borde ligga mer på kärnverksamheten.

Public Service-företagen i Sverige finansieras med en licensavgift. Förslag har lagts fram om 

ändringar av avgiften, men enligt de senaste besluten står den gamla formen kvar med vissa 

mindre regleringar. Förslag om till exempel skattefinansierad Public Service har avslagits 

bland annat efter jämförelser med andra länder som ändrat från licens- till skattefinansiering. 

En annan anledning till avslaget är den redan starka kritiken för kopplingen till staten. Denna 
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koppling blir starkare med skattefinansiering. Genom att dra ner på antalet program per år 

som får sponsras har även de kommersiella intressenas inverkan tvingats att minska.

Samarbetet mellan de tre svenska Public Service-företagen är begränsat. På SVT önskar man, 

enligt intervjupersonerna, en ökning av samarbetet. De andra två företagen är dock rädda för 

att förlora pengar till det större företaget. Sändningstillståndet ger trots SVT:s önskan om 

sammanslagning tillåtelse att företagen delar på de grundläggande principerna för Public 

Service. Det innebär till exempel att inte alla tre företag behöver rikta sig till alla minoriteter, 

en uppdelning som granskningsnämnden för radio- och tv kritiserat. 

Publiken är för Public Service-företagen alla medborgare. För att nå alla måste företaget rikta 

sig till de forum där publiken finns, vilket i dagens samhälle är just på Internet. 

Tidningsutgivarna däremot försöker endast rikta sig lokalt och känner sig då undanträngda av 

Public Service-företagen. 

I och med att alla medborgare tillhör målgruppen behöver Public Service-företagen även se 

över idealet att vara finkulturella. 

5.2. Analys

I och med att SVT ägs av en stiftelse får företaget en på många sätt självständig position. 

Varken staten eller kommersiella intressen kan öppet styra företaget. Men ett företag aldrig 

kan vara helt fritt från omkringliggande faktorers påverkan, trots att de inte enskilt kan lägga 

sig i företagets upplägg. Styrelsen kan endast påverka SVT:s riktlinjer men inte det specifika 

programinnehållet, det sköter företagsledningen. Detta oberoende är betydelsefullt ur ett 

demokratiskt perspektiv. Ett av Public Service-företagens viktigaste uppdrag är ”att granska 

myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna”. 

Som jag skrev i teorikapitlet finns det likheter mellan den sociala ansvarsideologin och Public 

Service-idealet, men frågan är om det verkligen borde sättas ett likhetstecken mellan dem. 

Medierna inom den sociala ansvarsideologin har visserligen ett ansvar att upprätthålla 

samhällsutvecklingen och ska inte ha något kommersiellt, ”säljande”, syfte.71  Detta kan 

jämföras med kommentaren i sändningstillståndet om minskad sponsring. Å andra sidan kan 

den sociala ansvarsideologins förhållande till staten, att tjäna som en tredje statsmakt, 

71 Hadenius, Weibull & Wadbring, (2008) s. 23
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ifrågasättas. SVT gör så gott de kan för att hålla avståndet från staten även om det är från dem 

de får sitt tillstånd att sända. Regeringen försöker också hålla detta avstånd genom att inte 

införa skattefinansierad Public Service, samt genom att låta en stiftelse äga Public Service-

företagen. I tillståndet poängteras oberoendet från staten, vilket kan verka paradoxalt då det är 

staten som utfärdar tillståndet. 

Anna Maria Jönsson anser att skillnaden mellan Public Service som ideal och Public Service 

som praktik är svårdefinierad.72 Hon frågar sig ifall man använder Public Service när man går 

in på SVT:s hemsida och använder någon av tjänsterna man hittar där. Utgår man från de åtta 

punkterna  för vad Public Service borde vara i ett rent allmänt perspektiv (se kapitel 2.3.) kan 

man konstatera att definitionen av vad som får kallas Public Service spricker redan på punkt 

när man ser till webben. Å andra sidan är dessa punkter hämtade från medieteorier som 

myntades innan Internet växte fram. Den geografiska universaliteten har redan konstaterats att 

den inte uppfylls, vilket Thomas Porsaeus försvarade med att jämföra med färg-tv. Han tycks 

dock glömma att SVT:s hemsida skapades för femton år sedan, 1995. Hur lång tid ska det 

behöva ta om målet är att, som med färg-tv, nå ut till alla? Nästkommande punkter fokuserar 

på att alla ska kunna känna sig inkluderade och tillfredsställda. Det är något alla, inklusive 

kritikerna hos Tidningsutgivarna, är rörande överens om är Public Service-uppdragets grund. 

På webben däremot verkar det vara vart skon klämmer. Det samarbetet mellan de tre Public 

Service-företagen i Sverige som bland annat Hanna Larsson syftade på när hon sa att det inte 

skedde vardagligt är att de till exempel har en uppdelning sinsemellan vilket företag som ska 

fokusera på utbud åt vilka minoriteter. Alla minoriteter blir alltså inte inkluderade hos alla 

företag. Detta skulle till exempel kunna vara en anledning att slå ihop företagen till en 

webbplats, för att då åtminstone på webben kunna nå alla. 

Punkten om nationell identitet kan eventuellt tolkas som aningen rasistisk, men jämför man 

med de SVT-anställdas syn på demokrati, så handlar det snarare om ett mervärde för den 

allmänhet (dvs. alla som bor och verkar i Sverige) som SVT riktar sig till. Angående webben 

talas det gärna varmt om just mervärde. Att kunna fördjupa och förbättra den information och 

den kunskap som kan presenteras inom etern. Därefter kommer vi in på den kritiserade 

punkten för vart gränsen från staten ska dras. Regeringen är inte beredd att släppa tyglarna i 

och med att de inte ger några konkreta svar på varför de inte vill inför direktfinansiering, 
72 Jönsson, (2004) s.72

25



samtidigt som det är just av anledningen att själva kunna hålla sig ett steg bakom som de inte 

heller vill övergå till skattefinansiering. Anna Serners och TU:s kritik mot statens påverkan 

ifrågasätts i förhållande till de marknadseffektiva krafter som styr konkurrensen.

En fördel med webben är punkten om användarvänlighet. Interaktionsmöjligheterna gör att 

informationen lättare når ut till de som vill ha tag på den. Därefter kommer punkten om bästa 

teknik för lägsta kostnad där SVT faktiskt är marknadsledande, vilket de gärna själva 

poängterar. Det faktum att de leder marknaden gör att de kan presentera ny teknik som tack 

vare sina trogna användare tas emot med öppna armar. SVT sporrar sig själva att nå upp till 

förbättring för att hålla kvar sina licensbetalare. Konkurrenterna följer i deras spår tack vare 

att de märker att satsningarna går hem. Men SVT utnyttjar även Public Service-idealet att ha 

externa programskapare, vilket är något som konkurrenterna har svårt att efterapa på grund av 

ekonomiska aspekter.

”Mycket tyder dock på att en förändring kommer innebära en något förändrad definition av 

public service-uppdraget, […].”  skrev Lars Nord angående det SOU-utdrag (se s. 12) som jag 

har citerat under resultatdelens inledning. Denna förändring har ännu inte skett, men det är 

denna Anna Serner vill se. Hon anser att definitionen måste konkretiseras så att gränserna blir 

tydligare, annars menar hon att SVT kan göra precis vad de vill, vilket innebär en hård 

konkurrens i och med att SVT har helt andra ekonomiska förutsättningar än vad de 

kommersiella företagen har.

5.3. Slutdiskussion med egna reflektioner

Public Service. Vi har nog alla en definition på detta svåröversättliga begrepp. I Sverige var 

det enda sättet att se på tv under televisionens första fyrtio år. Men vad händer egentligen med 

detta begrepp i och med den mediala utvecklingen?

Kort sagt kan jag vara beredd att hålla med Anna Serner om att SVT tycks vilja lite för 

mycket. Public Service som ideal kan inte uttryckas på webben eftersom idealet skapades 

utifrån etermediernas möjligheter och begränsningar. Däremot kan man, och bör man, 

utveckla idealet till dagens moderna samhälle och på så vis få idealet att stämma överens 
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likväl med Internets möjligheter. Men om det ska fungera måste man vara överens om vad 

Public Service innebär idag och vad det ska innebära efter utvecklandet.

Nu har jag visserligen valt bort jämförelsen med andra länder i min studie. Vid en sådan 

studie skulle man se att utformandet av Public Service-företagen skiljer sig något mellan olika 

länder, vilket i sin tur också kan ifrågasätta idealets grund. Sverige är till exempel ett av få 

länder som har olika företag för tv och radio, vilket innebär att majoriteten av andra länder har 

en och samma webbsida för sina Public Service-baserade etermedier. Fördelarna med en 

gemensam sajt, som jag ser det, är att Public Service-begreppet förtydligas när man hittar alla 

företag på samma ställe. Som jag har nämnt tidigare innebär en sammanslagning även färre 

frågetecken kring idealet att tillfredsställa landets minoriteter.

En av de sidoverksamheter (som alltså varken tillhör kärnverksamheten eller den 

kompletterande verksamheten) är försäljningen av bland annat DVD-skivor. Så här i juletider 

är ett annat exempel på sidoverksamhet försäljningen av julkalender-spel till datorn där barn 

uppmuntras att efter varje tv-sänt avsnitt av julkalendern skriva in en ”dagens kod” för att få 

tillgång till ett nytt spel varje dag. Skulle man istället för att göra ett datorspel ha denna 

funktion på Bolibompa-sajten på hemsidan skulle man istället kunna räkna spelet som en 

kompletterande verksamhet i och med att spelet fördjupar barnens förståelse för kalendern. 

Då skulle det som idag är en sidoverksamhet få en starkare koppling till Public Service-

uppdraget och minska de marknadsekonomiska övertrampen som TU kritiserar SVT för. 

Problemet  är självklart finansieringsfaktorn. Den separata spelförsäljningen finansierar 

spelen, medan en kompletterande verksamhet finansieras med kärnverksamhetens finanser. 

Public Service-företagen talar gärna om sig själva som fria vad gäller från styrelse av 

programinnehåll. De kommersiella kanalerna däremot ser sig som fria i och med Public 

Service-kanalernas statligt reglerade uppdrag. De kommersiella kanalerna anser att Public 

Service-idealet strider mot yttrandefriheten, medan Public Service-företagen anser att deras 

fria programmöjligheter gör att de kan yttra sig mer fritt än vad de kommersiella kanalerna 

kan i förhållande till annonsörer, etcetera. Det kan kort sagt ses som en katt och råtta-lek där 

begreppsdefinitionerna avgör vem som har rätt eller fel. Snäva definitioner gör att även om 

ingen borde kunna ha fel så sker övertramp ändå. När Public Service-företagen försöker finna 

sin plats i den moderna utvecklingen måste 1900-talsbegreppet omdefinieras, vilket det ännu 

inte gjort och vilket har skapat frågetecken kring vad Public Service får och inte får göra på 
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exempelvis Internet. Ett sätt att utföra denna omdefinition skulle kunna vara att skriva om de 

grundläggande Public Service-principerna (se kapitel 2.3.). Detta för att man idag inte kan 

fokusera allt för mycket på de gamla grundprinciperna för Public Service då SVT måste 

hänga med i utvecklingen. 

- SVT måste få utvecklas! säger Thomas Porsaeus bestämt.
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