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Inledning 

Det har under senare år flitigt debatterats om Public Service vara eller inte vara. Vissa hävdar 

att Public Service är en föråldrad kvarleva av monopoltiden som borde avvecklas och att TV-

utbudet ändå skulle hålla en hög kvalitet. Andra däremot menar att Public Service idag är 

”viktigare än någonsin”, och som nuvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth 

uttrycker det, Public service ska utvecklas - inte avvecklas. Vad man än tycker om 

programutbudet som SVT, SR och UR har kan man inte förneka att det ligger mycket tid och 

arbete bakom deras produktioner.  

 

Man kan då fråga sig vad Public Service är idag? Följande citat är hämtat ur det 

sändningstillstånd som började gälla från första januari 2007, ett dokument Public Service-

företagen är skyldiga att följa.   

5 § Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt 
yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i televisionen. SVT skall före sändning av 
program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet. 
Ämnesval och framställning skall ta sikte på vad som är relevant och väsentligt.1 

Denna paragraf är ett resultat av en lång utredning under vilken Public Service vara eller icke 

vara ofta debatterats. Med ett allt större utbud av kommersiella kanaler har många ifrågasatt 

om Public Service fortfarande behövs. I samband med regeringsskiftet hösten 2006 har denna 

fråga ännu en gång uppmärksammats.  

 

I denna uppsats behandlas Public Service utifrån hypotesen att SVT, som det är idag, inte är i 

hela allmänhetens tjänst utan marginaliserar samers, men även andra minoritetsgruppers, 

möjlighet att ta del av media. Som det ser ut idag finns det bara två TV-program för samer 

som sänds regelbundet, ett barnprogram kallat Mánáid-TV samt nyhetsprogrammet Oññasat. 

Utöver dessa sändes det, år 2005, tre avsnitt om valet till Sametinget. I Mánáid-TV och 

Oññasat talas det endast samiska, främst nordsamiska, men båda textas på svenska. Detta 

skapar problem eftersom det endast är cirka hälften av alla samer som talar och/eller förstår 

någon samisk dialekt, den andra halvan kan på detta sätt känna sig utestängda ur den samiska 

gemenskapen. Det är heller inte alla samer som talar nordsamiska. I Sverige finns det tre olika 

dialekter: nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. De två förstnämnda påminner en hel del 

                                                 
1 U2006/9519/Me Tillstånd att sända television, sid. 4 
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om varandra men sydsamiskan skiljer sig från dem, både när det gäller tal och skrift. Även 

detta bidrar till problemet med utanförskap.  

 

Det finns idag heller inga program med temat samer som vänder sig till en större publik. 

Under våren 2007 har SVT dock spelat in en ny dokumentär underhållningsserie kallad 

”Frufritt” vilken är tänkt att vända sig till den allmänna publiken så väl som samer. 

Programmet bygger på ett format från Brittiska Public Service-företaget BBC och handlar om 

hur männen i en sameby utanför Kiruna, under cirka en vecka, kommer att klara sig när deras 

fruar, systrar och döttrar semestrar i Spanien.  

– Svensken i gemen vet väldigt lite om den samiska vardagen. Min idé är att serien ska vara 
underhållande och på köpet ge en inblick i det samiska samhället, säger projektledaren för 
Frufritt Per-Johannes Marainen. Han är också redaktionschef för SVT samiska redaktion i 
Kiruna och har själv samiskt ursprung. 2 

I programmet kommer deltagarna både tala samiska och svenska, vilket även kan bidra till att 

bredda målgruppen. ”Frufritt” har premiär hösten 2007 och det ska bli mycket intressant att se 

hur den samiska kulturen kommer till uttryck i ett program som främst fokuserar på relationen 

mellan män och kvinnor. 

 

För att granska om SVT följer de krav som ställs på dem som Public Service-företag 

genomför Granskningsnämnden årligen en genomgång av SVT:s Public Service-redovisning. 

Till nämnden kan man också göra anmälningar om man anser att SVT, SR eller UR inte 

agerat enligt de krav som ställs på dem i sändningstillståndet. En sådan anmälan gjorde 

Sametinget 2006 rörande det samiska utbudet i TV. 

   

Anmälan till granskningsnämnden 

Granskningsnämndens beslutsdokument från 2006-06-283 behandlar Sametingets anmälan av 

SVT och huruvida företaget fullföljer de skyldigheter som beskrivs i sändningstillståndet när 

det gäller samiskspråkiga program och program om samer, men även mer specifikt det 

samiska nyhetsprogrammet Oññasat. Några av punkterna som Sametinget vill få granskade är 

ifall: 

                                                 
2 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=3784&a=681309 kontrollerad 2007-01-09 
3 Beslut, Granskningsnämnden för Radio & TV, SB 476/06, Dnr: 78/06-20, 2006-06-28 
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• Minoritetsspråkskonventionens krav och rekommendationer i fråga om samiska 
språk uppfylls 

• SVT:s agerande är förenligt med lagar, nationella avtal och internationella 
överenskommelser rörande samers rätt som ursprungsbefolkning och etnisk 
minoritet i Sverige 

• SVT i tillräcklig grad har tagit hänsyn till den politiska och samhälleliga 
utvecklingen i fråga om samernas stärkta ställning som urbefolkning vid 
resurstilldelning till samisk programverksamhet 

• SVT bryter mot tillståndet i och med ständigt utebliven textning av Oññasat… 

• SVT brister i sitt kulturansvar…4 

Andra punkter som tas upp är bland annat att:  

• SVT inte har sänt underhållnings- eller kulturprogram riktat mot en större 
allmänhet med samekulturellt innehåll 

• SVT inte har sänt en noterbar mängd underhållnings- eller kulturprogram på 
samiska språk 

• Program om och med samisk sport knappast finns alls 

• Samiskpräglade religionsfrågor lyser med sin frånvaro 

• Inget samarbete mellan SVT och samiska kulturinstitutioner har förekommit 

• SVT inte har några återkommande sändningar för och med samisk ungdom på 
samiska… 

• SVT inte förmedlar kulturella och konstnärliga upplevelser i program för samisk 
ungdom… 

• SVT inte förmedlar nyheter och information i program för samisk ungdom… 

• De frågor som inte kan prövas under nuvarande tillståndsperiod ska anstå tills nya 
tillståndet träder ikraft den 1 januari 2007 och prövas då.5 

Som en specifik önskan vill Sametinget att Granskningsnämnden analyserar innehållet i 

Oññasat ”över lämplig tid för att granska förekomsten av unika inslag, och inslagens 

placering, från SVT-Sápmi, respektive NRK-Sami Radio och YLE-Sami Radio”6. Detta ska 

                                                 
4 Beslut, Granskningsnämnden för Radio & TV, SB 476/06, Dnr: 78/06-20, 2006-06-28, sid. 1-2 
5 Ibid., sid. 1-2 
6 Ibid., sid. 2 
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göras för att se hur reportage från dessa tre produktionsföretag är fördelade under 

sändningarna av programmet. 

 

Granskningsnämnden kommer fram till att SVT inte gjort sig skyldiga till brott mot lagen om 

sändningstillstånd. På punkterna om minoriteters språkliga rättigheter anser 

Granskningsnämnden att detta faller utanför deras ansvarsområde. 

 

Problemställning och syfte 

Public Service som ämne har under många år granskats av olika forskare men det har främst 

handlat om Public Service i relation till kommersialism. Å andra sidan har minoriteter i media 

också varit ett omdiskuterat ämne men sällan i kombination med Public Service-fenomenet. 

Det är också minoriteter i allmänhet, inte ursprungsfolk, som behandlas i texterna. Många av 

dessa studier bekräftar att minoriteter inte får tillräckligt med utrymme i media men till 

skillnad från vår studie görs sällan kopplingar till Public Service-uppdraget.     

 

Studiens utgångspunkt är att Public Service, som det ser ut idag, inte uppfyller sitt syfte som 

”radio och TV i allmänhetens tjänst”. Syftet med denna uppsats är att, främst genom 

undersökning av utvalda dokument granska vad SVT:s uppdrag innebär och innefattar. Med 

samiskt programutbud som exempel ämnar vi att skildra komplexiteten runt 

minoritetsansvaret.  Vem formulerar då detta minoritetsansvar och vad innebär det? Vilka 

konsekvenser kan programutbudet i TV, för och om samer, få för representationen av dem? 

Hur definierar staten och SVT vem som är same om man ser till innehållet och 

formuleringarna i Public Service styrdokument?  

 

Det förs idag en debatt om ifall Public Service-företagen fyller samma funktion som tidigare 

samt huruvida dessa har en plats på den nya mediemarknaden. Ett argument som ofta används 

är att programutbudet skulle bli alltför ”mainstream” om marknadens efterfrågan skulle styra 

medieinnehållet. Samtidigt finns det vissa som hävdar att tittarna inte självklart skulle föredra 

den typen av program utan att det skulle finnas tillräcklig efterfrågan även för smalare 

produktioner. Om marknadens efterfrågan fick styra, skulle då samerna och andra mindre 

gruppers intressen ges utrymme i media? Den nutida diskussionen kretsar även kring Public 

Service-företagens relation till statligt inflytande kontra SVT:s självständighet och oberoende 

från statsmakterna. Kan SVT vara fri television och Public Service på samma gång?  
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Genom att systematiskt, via kvalitativ innehållsanalys samt granskning utifrån teori om Public 

Service, gå igenom SVT:s och statens dokument rörande Public Service avser vi att försöka 

finna svar på dessa frågor. Något som visar på vikten av att denna typ av undersökning görs är 

Sametingets anmälan till Granskningsnämnden, vilken nämnts ovan. Där hävdas att SVT:s 

programutbud för och om samer är bristfälligt. Ett av de starkaste argumenten för Public 

Service är ju att små grupper som annars skulle stängas ute får utrymme, men ändå avslöjar 

denna anmälan att verkligheten ser annorlunda ut. Är Public Service idag till för alla? 

 

Begreppsförklaring 

Public Service 

Public Service som begrepp och fenomen har sitt ursprung i England och företaget British 

Broadcasting Corporation (BBC), som grundades 1922 med John Reith som företagets förste 

chef. Detta har sedan utgjort grunden till många länders Public Service-företag, bland annat i 

Sverige där sändningarna började år 1925 och har sedan dess varit ”reglerat oberoende”7 

enligt BBC:s fyra huvudkriterier. Dessa är: skydd från kommersiella påtryckningar, nå ut till 

hela landet, organiseras som ett monopol, samt att programmen ska vara av hög kvalitet. De 

svenska Public Service-företagen är Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och 

Sveriges Utbildningsradio (UR). Samtliga finansieras genom en licensavgift som alla hushåll 

med radio- eller TV-mottagare är skyldiga att betala.8  

 

Enligt Public Service-policyn är vinstintresse och kommersialism omöjligheter om man vill 

tjäna allmänheten på ett demokratiskt sätt.  

Mot denna bakgrund kan regeringen konstatera att SR, SVT och UR har en helt avgörande roll 
när det gäller att upprätthålla kvalitet, mångfald och regional spridning i det svenska radio- och 
TV-utbudet. Uppgifterna för radio och TV i allmänhetens tjänst kan på ett allmänt plan beskrivas 
som att ge alla tillgång till ett allsidigt och oberoende programutbud av hög kvalitet fritt från 
reklambudskap.9 

Det uppdrag, som kommersiella kanaler inte klarar av att uppfylla eller tillmötesgå, 

formuleras kortfattat på följande sätt i den senaste propositionen från regeringen för 

tillståndsperioden 2007 till år 2012. 

                                                 
7 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst, sid. 49 
8 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 80 
9 Ibid., sid. 30 
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Verksamheten… skall präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i 
förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i 
samhället. Programföretagen skall erbjuda ett mångsidigt utbud som omfattar allt från det breda 
anslaget till mer särpräglade programtyper… Sändningarna skall vara tillgängliga i hela landet 
och programmen skall utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser 
skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. Programutbudet skall 
spegla förhållanden i hela landet och som helhet präglas av folkbildningsambitioner. 
Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt. Ämnesval och framställning skall ta sikte på 
vad som är relevant och väsentligt. Programföretagen skall beakta programverksamhetens 
betydelse för den fria åsiktsbildningen och ge utrymme åt en mångfald av åsikter och 
meningsyttringar…10 

I citatet nämns många nyckelbegrepp för Public Service-verksamheten och demokrati är ännu 

ett sådant. När det gäller minoriteter nämns de främst under rubriken kultur och kulturellt 

ansvar, men i ett kort avsnitt ser man dem skymta förbi under demokratirubriken. Det förs 

fram att ett programutbud med hög variation stärker demokratin genom att den ”… ger 

publiken möjligheter att få en inblick i andra människors liv, kulturer och sedvänjor vilket kan 

bidra till ökad förståelse och tolerans…”11. 

 

 Reglerna för svenska Public Service-företag meddelas av regeringen i form av såkallade 

sändningstillstånd. Trots denna politiska styrning påpekas det starkt att samarbetet mellan 

staten och dessa företag inte direkt kontrolleras av regeringens politiska ideologier.  

De allmänna villkoren för verksamheten har fastställts av riksdag och regering på sådant sätt att 
allsidighet, kvalitet, minoritetshänsyn, decentralisering och ett betydande mått av intern 
mångfald ska gälla. Inom dessa ramar är det emellertid programföretagen som självständigt 
avgör hur programverksamheten ska se ut.12 

 

Ursprungsfolk 

Det finns flera olika varianter på ordet, till exempel urfolk, ursprungsbefolkning, 

urbefolkning. Vi har valt att använda ursprungsfolk eftersom samerna själva använder detta, 

samt att det även tillämpas av Förenta Nationernas, FN:s, konvention om ursprungsfolks 

rättigheter. Det är också i enlighet med konventionens definition av ursprungsfolk som vi 

väljer att definiera och använda oss av begreppet. International Labour Organisation (ILO) är 

ett av FN:s fackorgan och har som uppgift att bland annat bevaka frågor om ursprungsfolkens 

situation i arbetslivet och i det privata. ILO har utarbetat konvention nr. 169, där 

ursprungsfolk definieras i artikel ett: 

                                                 
10 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 29 
11 Ibid., sid. 31-32 
12 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst, sid. 49 
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[Ursprungsfolk är] folk som härstammar från folkgrupper som bodde i landet – eller det 
geografiska område som landet tillhörde – vid tiden för erövring eller kolonisation eller 
fastställandet av nuvarande statsgränser. Ytterligare en förutsättning är att de helt eller delvis har 
behållit sina sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner. Avgörande är inte att 
dessa folkgrupper historiskt sett bott i ett visst område längre tid än andra. Det är av större 
betydelse att deras sociala situation är speciell.13 

Trots att Sverige ännu inte skrivit på ILO-konventionen går mycket av dess innehåll att 

urskilja i den svenska minoritetspolitiken (se exempelvis bilaga 1). 

 

Det är viktigt att inte blanda ihop ursprungsfolk med begreppet etniska minoriteter. I 

Nationalencyklopedin definieras etnisk minoritet på följande sätt:  

En grupps minoritetsstatus kan bero på att det rör sig om en invandrargrupp, en diaspora, en 
ursprungsbefolkning där majoritetsbefolkningen kommit att definieras av en annan etnicitet eller 
på att statsgränser dragits utan hänsyn till befolkningars etniska sammansättning.14 

Även samer ingår i denna grupp men har även blivit erkända som Sveriges enda 

ursprungsfolk, vilket ger dem en starkare ställning inom minoritetspolitiken.  

 

Avgränsning 

Svenska Public Service innefattar tre företag, Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) 

och Utbildningsradion (UR). Vår studie av Public Service fokuserar främst på TV, där SVT 

och delvis UR ingår, trots att Public Service även omfattar SR. Det är dock omöjligt att helt 

utesluta radion eftersom radio och TV är tätt sammanslutet inom Public Service. Vi anser oss 

kunna se en betydande skillnad mellan TV och radio vad gäller förekomsten och 

representationen av samer och samiskt innehåll i dessa. Sami Radio sänder både på webben 

och på FM-frekvensen. Programmen är av olika karaktär och anpassade till olika målgrupper, 

och även om sändningstiden i FM-radion inte är så lång vägs detta upp av webbradions mer 

omfattande utbud. Trots nackdelar som att alla inte har tillgång till Internet, samt att samisk 

radio inte är lika tillgängligt för dem som inte talar samiska, har radion, jämfört med TV, 

långt mer sändningstid och programvariation än vad TV har. TV har fördelen att programmen 

blir mer lättillgängliga för dem, både samer och icke-samer, som inte talar samiska, då 

programmen går att texta på svenska. Samtidigt har samiska program nästan inget utrymme 

inom detta medium då dessa program har en smal, inriktad, målgrupp. Dessutom är 

sändningstiderna mycket korta och förlagda på svårtillgängliga tider. Fördelningen av samiska 

                                                 
13 SOU 1999:25 Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 
169, sid. 47 
14 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164997 kontrollerad 2006-10-11 
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program i TV mellan SVT och UR är mycket ojämn där SVT står för övervägande flest 

timmar. Under 2005 sände till exempel SVT 67 timmar program på samiska medan UR 

endast sände 8 timmar.15 Ur har heller inte samma krav på sig rörande antalet timmar som ska 

sändas på samiska. De får, av resursskäl, prioritera ”olika språk under olika år”.16 Detta är två 

avgörande skäl till att UR hamnar utanför denna studies urval. 

  

I Sverige har vi tillgång till många fler kanaler än vad SVT erbjuder, så varför fokusera på 

Public Service-kanalerna? SVT, SR och UR har, till skillnad från kommersiella kanaler, ett 

ansvar att representera hela Sverige och dess befolkning. I SVT:s egna dokument nämns en 

uppsjö av nyckelvärden som ska agera representativa för kanalerna, bland annat nyskapande, 

oberoende, empati, gemenskap och spänning. Några värden verkar dock, enligt företaget, 

väga tyngre än andra.  

I detta överflöd utkristalliseras två överordnade värden, nämligen kvalitet och mångfald. I takt 
med avregleringen och monopolets upphörande har dessa fått en avgörande betydelse inom 
public service-ideologin som de värden som ytterst motiverar en offentligt reglerad television i 
en kommersiell konkurrenssituation.17   

SVT har även en uttryckt skyldighet att inkludera minoriteter i sitt sändningsinnehåll, i 

synnerhet ursprungsfolk, både som en demokratisk samt kulturell- och språkbevarande åtgärd. 

Detta gör i sin tur att vi i vår uppsats mer direkt kan ställa krav på Public Service uppdrag, 

agerande och ansvarspolicy.   

 

När vi pratar om minoriteter avgränsar vi oss i uppsatsen främst till den nationella minoriteten 

och ursprungsfolket samer. Sverige är idag mångkulturellt, och det finns många olika slags 

minoriteter i landet. Man kan exempelvis tala om etniska- och religiösa minoriteter, som 

bland annat definieras av att det finns en tillräckligt stor grupp av dessa människor att man 

kan börja tala om en minoritetsgrupp bland majoritetsbefolkningen i landet. När det gäller 

samer och andra nationella minoriteter spelar antalet människor som tillhör denna grupp inte 

en huvudsaklig roll, utan gruppen definieras istället utifrån en ursprungsfaktor. Inom 

riktlinjerna för svenska Public Service utmärker sig samerna från andra minoriteter i landet.  

                                                 
15 URs Public Service-redovisning för år 2005 (2006) Stockholm; Utbildningsradion AB, sid. 54 
16 Ibid., sid. 54 
17 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier, sid. 30 
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Med hänsyn till samernas status som urfolk i Sverige anser regeringen att det finns särskilda skäl 
som motiverar programservice på samiska i större utsträckning än vad som motiveras av 
samernas antal.18 

 Ursprungsfolket samerna skall även inneha en särställning eftersom de också utgör en 

språklig minoritet i landet,19 vilket är ännu ett kriterium för Public Service när det gäller att 

uppmärksamma samerna.    

Vi konstaterar att inga andra rikstäckande medier än public serviceradio och TV riktar sig 
särskilt till dessa grupper. Sverige har åtagit sig ett särskilt ansvar för de nationella minoriteterna 
och på detta område har public service-företagen en särskilt viktig roll att spela, inte minst för 
spridning av kunskap om våra inhemska minoriteter hos den breda allmänheten. För dessa 
språkgrupper är också program för barn och unga av särskild vikt.20 

Trots att samerna är en liten grupp i Sverige är det intressant att studera deras situation inom 

Public Service-TV. Det har under de senare åren varit stora debatter om samernas rättigheter 

som ursprungsfolk i frågor rörande språkliga, politiska, demokratiska och kulturella områden 

där representation i TV varit ett omdiskuterat ämne.  

 

  Studiens upplägg 

För att tydliggöra studiens disposition och innehåll ges här en kort genomgång av de olika 

delarna och dess övergripande syfte. Under rubriken bakgrund presenteras Public Service i 

Storbritannien och Skandinavien för att ge en inblick i dess härkomst och utveckling. Svenska 

Public Service har ett nära samarbete med de norska och finska sameredaktionerna, på vilket 

en genomgång är nödvändig.  

 

Efterföljande avsnitt behandlar tidigare forskning rörande Public Service samt minoriteters 

utrymme i media. Detta för att skildra komplexiteten inom dessa fält och skapa en 

förförståelse för den problematik som behandlas i vår studie. Därefter sker en genomgång av 

statliga offentliga utredningar, SOU, vilka alla genomförts i syfte att utreda svenska Public 

Service uppdrag och mål. Detta görs dels för att lyfta fram hur synen på Public Service 

förändrats genom åren och dels för att uppmärksamma den minoritetspolicy som rått och 

råder inom svensk Public Service-politik.  

 

I nästföljande del, teoretisk inramning, introduceras den teoretiska utgångspunkten, vilken 

ligger till grund för analysen. Teorin fokuserar på olika sätt att tolka Public Service-idén och 

                                                 
18 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 64 
19 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst, sid. 243-244 
20 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 116 
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dess innebörd, och används i syfte att få en djupare inblick i de bakomliggande tankarna runt 

Public Service. 

 

Sedan redogörs studiens metod och material, där kvalitativ innehållsanalys utgör en av 

grundpelarna. Metoden kompletteras med analys utifrån teorin om Public Service. Materialet 

består av statliga dokument som propositioner och sändningstillstånd, och fullständigas sedan 

med SVT:s egna Public Service-redovisningar samt en SOU som behandlar det samiska 

språkets plats i det svenska samhället. Dessa dokument presenteras sedan grundligt, under 

rubriken redogörelse av texter som analyseras, i form av referat och sammanställning för att 

sedan ligga till grund för analysen. 

 

Under rubriken analys och diskussion sker den kvalitativa innehållsanalysen av utvalda 

propositioner, vilken sedan appliceras på den huvudsakliga analysen där samtliga dokument 

från analysmaterialet studeras med hjälp av den teoretiska inramningen. Kombinationen av 

analys och diskussion är nödvändig för att klarlägga tyngdpunkterna inför slutdiskussionen. 

Detta avsnitt följs av en slutdiskussion där analys och diskussion utvecklas vidare utifrån egna 

reflektioner och slutsatser. Uppsatsen konkluderas med en avslutande kommentar där 

framtidens Public Service begrundas. 
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Bakgrund 

Här går vi igenom Public Service i Storbritannien samt de nordiska länderna. Detta dels för att 

ge en inblick i hur allt startade genom BBC och för att sätta in svenska Public Service i 

relation till övriga norden. Norge och Finland har en direkt koppling till uppsatsen eftersom 

deras Public Service-företags sameredaktioner är medproducenter av det samiska 

nyhetsprogrammet Oññasat. Alla tre redaktioner utbyter och köper också samiska program av 

varandra. Danmark är intressant eftersom de skiljer sig från övriga norden när det gäller synen 

på Public Service. De har mer och mer börjat gå ifrån den ursprungliga iden som startade med 

BBC och istället blivit mer marknadsanpassade. Avslutningsvis ger vi en inblick i samisk 

radio och TV inom Public Service idag.  

 

BBC 

British Broadcasting Corporation, BBC, har agerat modell för de flesta länders Public 

Service-verksamhet, och så även Sveriges. BBC har självklart i viss grad förändrats sedan 

starten år 1922, och på BBC:s webbsida21 kan man läsa om hur deras uppdrag ser ut idag.  

 

Bland annat kan man läsa att BBC inte accepterar reklaminslag i sina sändningar och 

motsätter sig ett kommersiellt sätt att arbeta, detta för att i så stor utsträckning som möjligt 

tillgodose allmänhetens intressen. För systemet med licensfinansierad TV argumenteras att 

man på detta sätt kan garantera program av hög kvalitet som alla kan ta del av.  Samtidigt, 

påpekar man, hjälper de pengar man får in till att bland annat ge finansiellt stöd till 

programproduktioner för och av minoriteter.22  

 

Mångfald är en av huvudpunkterna i uppdraget. Målet är att representera den brittiska 

befolkningens samtliga grupper, vare sig det gäller kön, etnicitet, människor med 

funktionshinder, kulturell bakgrund, religiös trosuppfattning, sexuell läggning eller social 

bakgrund.23  

 

                                                 
21 http://www.bbc.co.uk kontrollerad  2006-12-19 
22 http://www.bbc.co.uk/info/policies/advertising.shtml kontrollerad  2006-12-19 
23 http://www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml kontrollerad  2006-12-19 
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I dokumentet för de mål som BBC ska uppnå under 2006 och 2007, BBC Statements of 

Programme Policy 2006/200724, kan man på ett kortfattat sätt läsa om företagets och de olika 

TV- och radioprogrammens specifika uppdrag och syfte.  

 

Our purpose: To enrich people’s lives with programmes and services that inform, educate and 
entertain. 
 
Our vision: To be the most creative organisation in the world.  
 
Our values: 
- Trust is the foundation of the BBC: we are independent, impartial and honest. 
- Audiences are at the heart of everything we do. 
- We take pride in delivering quality and value for money. 
- Creativity is the lifeblood of our organisation.  
- We respect each other and celebrate our diversity so that everyone can give their best. 
- We are one BBC: great things happen when we work together.25 

  

BBC har många TV- och radiokanaler med olika profileringar. Som exempel är målet för 

BBC One att uppmuntra medborgarna till att aktivt ta del av BBC:s opartiska och tillförlitliga 

information. Man vill även hjälpa människor att bygga upp en kunskapsbas för att främja 

samhällsutveckling. 

 

För att skapa förståelse och tolerans mellan olika grupper i Storbritannien strävar man efter att 

representera många regioner i landet, detta genom att visa vilka likheter och skillnader som 

finns dem emellan. Man har även ett globalt perspektiv i målsättningen: 

 

Bringing the world to the UK and the UK to the world: the BBC supports the UK’s global role 
by being the world’s most trusted provider of international news and information, and by 
showcasing the best of British culture to a global audience.26 

 

Skandinavien 

Public Service-uppdraget har en lång tradition i de Skandinaviska länderna (Sverige, Norge, 

Danmark och Finland). På senare år har synen på denna verksamhet dock utvecklats i olika 

riktningar, vissa mer åt det kommersiella synsättet medan andra försöker hålla sig kvar vid 

BBC-modellen.  

                                                 
24 http://www.bbc.co.uk/info/statements2006/pdfs/sopps06_07.pdf  kontrollerad  2006-12-19 
25 Ibid., sid. 4    
26 Ibid., sid. 5 
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Norsk rikskringkasting: NRK 

NRK har många likheter med den svenska Public Service-verksamheten. På NRK:s 

informationsavdelning på företagets webbsida27 kan man läsa om de huvudsakliga målen med 

den norska Public Service-verksamheten. Under rubriken Allmennkringkasting som visjon för 

man fram att det i dagens kommersiella och konkurrensstyrda medievardag är viktigt att sända 

en radio och TV för alla. Kärnfrågorna i NRK:s Public Service-verksamhet är trovärdighet, 

mångfald, pålitlighet, opartiskhet, saklighet och kvalitet. Man menar att detta uppdrag är 

svårt, men går att uppnå utan att för den skull styras av kommersiella krafter.  Genom att 

arbeta ideellt bland annat för att informera, utveckla och underhålla den norska publiken vill 

man sända och producera program som alla finner intressanta och tillförlitliga, skriver NRK:s 

Public Service-chef John G. Bernander.  

 

I NRK:s ledning finns det en representant för den samiska programverksamheten i radio och 

TV. Denna avdelning producerar bland annat nyheter, samhällsprogram och barnprogram och 

har tilldelats resurser både för personal, teknisk utrustning och för produktionsekonomi.  

  

Yleisradio Oy: YLE   

Även det finska Public Service-företaget YLE genomför årliga publikundersökningar, och i 

sina officiella dokument, som finns att läsa på företagets webbsida28, skriver man att nästan 

alla finländare tycker att Public Service-uppdraget är viktigt, exempelvis att man sänder 

program som ska tilltala alla, att man strävar för oberoende samt saklighet i 

nyhetsförmedlingen. Även program för mindre grupper ska produceras av YLE.    

Program på svenska och samiska… får inte riktigt lika stort understöd bland hela befolkningen. 
Specialprogram av denna typ betraktas ändå helt klart som en del av det finländska demokratiska 
samhället.29  

 

Demokrati är något som framställs vara en huvudsaklig värdegrund inom YLE:s 

programutbud och verksamhet. Det är med demokratiargumentet som TV-avgiftssystemet 

legitimeras genom att säga sig kunna ge något för var och en. ”Finländarna värdesätter 

                                                 
27 http://www.nrk.no  kontrollerad  2006-12-18 
28 http://www.yle.fi  kontrollerad  2006-12-18 
29 http://www.yle.fi/yleista/sve/kuvat/2005publikberattelse.pdf kontrollerad 2006-12-18, sid. 14    
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servicen för olika publiksegment utifrån en slags ömsesidighetsprincip”30, konstaterar YLE 

utifrån sina publikmätningar.  

 

Danmarks Radio: DR 

Public Service-företaget i Danmark, DR, är det som kan sägas skilja sig mest från den svenska 

modellen för sådan verksamhet. I det senaste avtalet för DR presenteras de huvudpunkter som 

ska gälla för DR under tidsperioden 2007-2010. Där står det bland annat att man beslutat att 

bilda en avdelning inom DR för att ge stöd och finansiell hjälp till företag utanför Public 

Service-sektorn som arbetar med danska dokumentärer och dramaproduktioner. I enlighet 

med Europadomstolens uttalande, ska man arbeta för att på sikt privatisera en av DR:s två 

TV-kanaler, TV2. När det gäller programutbudet ska en ökning ske inom produktionen av 

barnprogram, mindre idrottsgrenar och evenemang, kulturprogram och produktioner av 

program med eller om dansk musik. Ett exempel på hur det ska satsas mer på 

barnproduktioner är planerna på att bilda en sammanslagen kanal med inriktning på barn och 

historia.  För att tillgodose språkbehoven hos mindre grupper, ska DR sända nyheter för 

invandrare och flyktingar på de mest utbredda språken hos dessa grupper. Som en del i 

verksamheten ska DR utsätta dessa nya Public Service-tjänster och inriktningar för ett internt 

prov, så kallat Värdetest, för att försäkra sig om att dessa "opfylder kulturelle, demokratiske 

og sociale behov”31. 

 

I och med detta medieavtal införs även en ny regel som menar att DR:s styrelse inte får bestå 

av representanter för några politiska partier eller organisationer, så som EU-parlamentet, 

Folketinget och Regionsrådet. En annan bestämmelse är att det dagligen ska avsättas en 

timme, mellan klockan 20:00 och 21:00, för regionalt eller alternativt programutbud, så kallad 

”gräsrots-TV”.32 

 
 

                                                 
30 http://www.yle.fi/yleista/sve/kuvat/2005publikberattelse.pdf kontrollerad 2006-12-18, sid. 14    
31 http://www.dr.dk/OmDR/Fakta%20om%20DR/Public%20Service/20060424111107.htm kontrollerad 2006-
12-18 
32 Ibid. 
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Svenska Public Service: SVT, SR och UR  

 

Modell över hur Public Service-företagen styrs idag, hämtad ur SOU 2005:1 

 

Radio- och TV-sändningarna i Sverige har redan från början, år 1925, bedrivits enligt en 

Public Service-princip. Riksdagen och regeringen har sedan dess angett villkoren för det 

företag som svarar för sändningarna. Dessa förpliktelser gentemot företaget kom att kallas för 

ett ”reglerat oberoende”33, där radio och TV fick agera självständigt inom de givna ramarna. 

Kraven från statsmakterna innefattade bland annat allsidighet, kvalitet, minoritetshänsyn och 

decentralisering inom verksamheten. Inom svenska Public Service ingår Sveriges Television 

(SVT), Sveriges Radio (SR) samt Utbildningsradion (UR), och samtliga finansieras av en så 

kallad offentligrättslig avgift. Synen på vad Public Service innebär och innefattar har skiftat 

över tid, men i och med allmänhetens finansiering har man alltid sett det som befogat att ställa 

krav på företagens verksamhet.34  

 

                                                 
33 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst, sid. 49 
34 Ibid., sid. 49 
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Sverige, liksom de flesta länder i Europa, fick sin inspiration och förebild till Public Service-

verksamheten av Storbritannien. Samtliga länder organiserade sändningarna utifrån 

monopolföretag som av statsmakterna fick särskilda uppdrag. Redan på 1920-talet pratade 

man om ett Public Service i allmänhetens tjänst där kvalitetsaspekten skulle prioriteras och 

kommersialism motarbetas. I Sverige gäller dessa principer än idag.35  Först år 1960 tillsattes 

en parlamentarisk radioutredning där man försökte definiera vad Public Service verkligen stod 

för och innebar, hur man skulle förhålla sig till politiska och kommersiella intressen och hur 

man skulle jobba för att främja demokrati, objektivitet och saklighet. Detta resulterade i 1965 

års betänkande Radions och televisionens framtid i Sverige (SOU 1965:20). 1966 beslutade 

riksdagen om inrättandet av en andra TV-kanal, som även den skulle finansieras med 

allmänna medel och falla under Public Service-bestämmelserna.36  

 

I ett avtal mellan staten och Sveriges Radio som sträckte sig mellan åren 1969-1979 infördes 

bestämmelser om att bedriva sändningar och programproduktioner från andra orter i landet än 

Stockholm. Man skulle även sträva efter att tillgodose allas behov och intressen, även ”mindre 

gruppers intressen av mera särpräglad natur”37.  I bestämmelserna för avtalsperioden 1979-

1985 bestämdes bland annat att utbildningsarbete skulle ske i form av ett nytt bolag, UR. 

Regeringen utfärdade beslutet att inleda en försöksverksamhet för närradiosändningar som 

föll utanför Public Service-bestämmelserna. Detta öppnade upp möjligheter för kommersiella 

aktörer, men även kyrkor och politiker som började utnyttja mediet. I avtalet bestämde man 

även för första gången att programföretagen särskilt skulle beakta språkliga och etniska 

minoriteter, exempelvis genom textning av TV-program. 38   

 

Inför avtalsperioden 1986-1992 hade man problem med organisationen av Public Service-

verksamheten. Överallt i Europa kritiserade man Public Service-företagen för centralism och 

byråkrati. Sverige, liksom många andra länder, bestämde i avtalet för denna period att stora 

delar av produktionerna skulle decentraliseras och tillät Sveriges Radio att bestämma själva 

om bland annat längden på sändningarna. Man gav även tillstånd till inrättandet av 

lokalradiokanalen P4. När det gäller TV gjorde man om Kanal 1 till en Stockholmskanal, 

                                                 
35 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst, sid. 50-51 
36 Ibid., sid. 52 
37 Ibid., sid. 53 
38 Ibid., sid. 54-56 
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medan TV2 skulle vara en rikskanal.39 Inga större ändringar gjordes dock i själva Public 

Service-uppdragets bestämmelser.  

 

Avtalet för åren 1993-1996 innebar större förändringar. 1987 startade Londonbaserade TV3 

sina sändningar, vilket innebar att svenska Public Service-TV-monopolet bröts. TV3 utgjorde 

nu en kommersiell privatägd kanal på den svenska marknaden, och 1991 fick privatägda TV4 

sändningstillstånd som nationell kanal, och enda kanal som fick sända reklam i Sveriges nät. 

För detta tvingades TV4 betala en avgift till staten, som i sin tur användes för att finansiera 

Public Service-verksamheten. 1993 öppnade man för sändning av privatägd kommersiell 

radio.40 Man genomförde även omorganiseringar och profileringar av de två Public Service-

TV-kanalerna och radiokanalerna, där exempelvis P3 fick utgöra ungdomskanal och P4 

inriktade sig till en medelålders publik. Detta gjordes för att bemöta konkurrensen som nu 

uppstått i och med införandet av de nya kommersiella kanalerna. Man införde separata avtal 

med de tre Public Service-bolagen, istället för till ett moderföretag. Uppdraget för kanalerna 

var till största delen oförändrat, till exempel kvarstod kravet på särskild hänsyn till språkliga 

och etniska minoriteter. Dock skulle det nu bli upp till programföretagen själva att fördela 

ansvaret för genomförandet av denna uppgift.41  

 

1994 publicerades En radio och TV i allmänhetens tjänst! (Ds 1994:76), där frågor om Public 

Service diskuterades i termer om dess framtida roll. Det skedde inga större förändringar för 

avtalsperioden 1997-2001, jämfört med föregående, när det gäller uppdraget för svenska 

Public Service. Dock skulle kulturansvaret fördjupas och fler svenska kvalitetsprogram 

sändas. Man skulle också i ökad utsträckning beakta bland annat språkliga och etniska 

minoriteters behov.42 Ett krav som nu ställdes på programföretagen var att dessa varje år 

skulle redovisa hur man uppfyllt sitt uppdrag. Dessa redovisningar skulle sedan skickas till 

Granskningsnämnden. Beslut togs också om att SVT fick starta nya TV-kanaler, exempelvis 

SVT 24.43  

 

Innan regeringen fattade sitt beslut angående sändningsperioden för 2002-2005 genomfördes 

en utredning av hela Public Service-verksamheten. Det grundläggande Public Service-

                                                 
39 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst, sid. 56 
40 Ibid., sid. 57-58 
41 Ibid., sid. 59, 61 
42 Ibid., sid. 61 
43 Ibid., sid. 61-62 
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uppdraget blev dock i princip oförändrat. Man uppmuntrade bland annat till ökat och 

fördjupat kulturansvar samt att fortsättningsvis beakta funktionshindrades samt etniska och 

språkliga minoriteters behov och intressen.44   

 

Samisk programverksamhet idag 

Idag är det en ganska ojämn fördelning mellan det antal timmar som sänds på samiska i SVT, 

SR och UR. Detta har bland annat ekonomiska anledningar, eftersom det är mycket billigare 

att sända radio, i synnerhet webbradio, än vad det är att producera TV-material. Hur dessa 

sändningstimmar fördelas är upp till företagen själva att bestämma, menar programföretagens 

lagtexter för sändningstillstånd. Det finns alltså inga regler för hur mycket utrymme samiska 

TV-program ska få. SVT, SR och UR utformar varje år ett dokument, en så kallad 

överenskommelse, där detta beslutas och som samtliga parter skriver under.45 I dokumentet 

presenteras vad de olika Public Service-företagen ska ansvara för och vilka mål de ska ha när 

det gäller minoritetsprogram, samt hur mycket pengar och hur många timmar som ska 

tilldelas denna verksamhet. I överenskommelsen för år 2006 gäller för SVT att de ska fortsätta 

sända nyheter på samiska och finska, samt andra program på samiska, finska, tornedalsfinska 

och ”i mindre omfattning” på romani chib. I avsnittet 4.2 om SVT:s samiska produktioner för 

2006 står det att: ”Det totala utbudet på samiska väntas vara oförändrat under 2006”46. 

 

                                                 
44 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst, sid. 62-63 
45 Överenskommelse mellan Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB 
angående programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter 2006, SR Kansli 2006-06-08 
46 Ibid., sid. 3 
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Tidigare forskning och utredningar 

Etniska minoriteter och ursprungsfolk i media 

Det finns mycket forskning som rör etniska minoriteter och media medan det endast finns ett 

fåtal som även diskuterar ursprungsfolk och Public Service. Nedan redovisas den forskning 

inom områdena som är särskilt relevanta för denna studie. Några av dessa har även fungerat 

som en direkt förebild för uppsatsen.  

 

En kartläggning: Minoritetsmedier och minoritetsmediepolitik i Sverige 

I Styrelsen för psykologiskt försvars utredning En kartläggning: Minoritetsmedier och 

minoritetsmediepolitik i Sverige47 skriver Leonor Camauër, fil dr. i medie- och 

kommunikationsvetenskap, om minoriteter i svensk media. Hon undersöker i sin utredning 

vilka olika minoritetsmedieproduktionsmöjligheter som finns i Sverige inom områdena TV, 

radio, tidningar och elektroniska nyhetssidor, samt det utbud som finns idag. Hon tittar på 

både nationella och etniska minoriteter. Även statens roll, i form av bland annat dess medie-, 

minoritets- och integrationspolitik, har konsekvenser för minoritetsmediernas verksamhet och 

förutsättningar.48  

 

När det gäller TV menar Camauër att det finns tre olika typer av minoritetsmedier: 

kommersiella kanaler, icke-kommersiella kanaler såsom lokal-TV, samt Public Service-

kanalerna. Men det är de två sistnämnda kanalformerna som man främst kan identifiera som 

minoritetsmedier.49  

 

Camauër har i sin analys av SVT kunnat konstatera att TV-utbudet för samer ökat med ett 

fåtal timmar från 2001 till 2003, men att de program som lagts till endast utgörs av 

nyhetssändningar. Debattprogram och fakta har däremot minskat med en tredjedel under 

samma period. I samtal med personal på SVT Sápmi kunde hon konstatera att denna 

minskning är problematisk ”dels för att nyheter inte tillåter fördjupningar, dels för att 

faktaprogrammens minskade volym innebär att dessa program inte längre har fasta tider varje 

                                                 
47 Camauër, Leonor. En kartläggning: Minoritetsmedier och minoritetsmediepolitik i Sverige (2005) Stockholm; 
Styrelsen för psykologiskt försvar 
48 Ibid., sid. 13 
49 Ibid., sid. 91-92 
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vecka…”50 Hon kritiserar också SVT:s inställning att kvalitet alltid går för kvantitet, vilket i 

minoritetsmediefallet är en stor nackdel. ”Här kan kvantitet, särskilt i betydelsen regelbundet 

återkommande sändningar, visa sig vara minst lika viktigt.”51  

 

Sammanfattningsvis menar Camauër att det inte finns någon sammanhållen och uttalad 

minoritetsmediepolitik, vilket orsakar stora problem när det gäller ekonomiskt stöd till olika 

minoritetsmediegrupper. Det är även stora skillnader mellan det ekonomiska stöd som tryckta 

medier får i jämförelse med radio- och TV-mediet, vilket får konsekvenser eftersom olika 

minoritetsgrupper prioriterar olika medieformer. ”Detta pekar på behovet av en 

minoritetsmediepolitik som förmår att artikulera stödformerna för de olika medietyperna, så 

att ingen minoritetsgrupp hamnar utanför stödsystemet.”52   

Minoriteternas medier 

Presstödnämnden fick den 14 juni 2001 uppdraget att genomföra utredningen Minoriteternas 

medier53.  Detta har varit ett samarbete mellan Radio- och TV-verket och Statens Kulturråd. 

Uppdraget innebar kortfattat att ”kartlägga och analysera situationen för medier som främst 

riktar sig till invandrare och nationella minoriteter”54. Utöver detta skulle utredningen även 

behandla mediernas ekonomiska och produktionsmässiga förutsättningar. De minoriteter som 

tas upp i undersökningen omfattar både nationella, etniska och språkliga minoriteter där även 

invandrade grupper inkluderats. De nationella minoriteterna som tas upp i boken är judar, 

romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Undersökningen jämför utbudet av 

minoritetsmedier, både TV, radio och tidningar, mellan de nationella minoriteterna och de 

etniska. Nämnden konstaterar att det är de etniska minoritetsgrupperna som har störst utbud 

och som utnyttjar minoritetsmedierna mest, och att det är iranier som tar störst del av 

minoritetsprogram, då främst i närradio och genom att läsa internationella tidningar. När det 

gäller nationella minoriteter är medieutbudet betydligt lägre, i synnerhet vad gäller samerna.  

Av samerna är det mindre än hälften som behärskar det samiska språket; lyssnandet till SR:s 
samiska program blir därmed relativt lågt. Liksom flera andra språkgrupper är samerna kritiska 
till Sveriges Radios sändningstider och kanaler för programmen på det egna språket.55 

                                                 
50 Camauër, Leonor. En kartläggning: Minoritetsmedier och minoritetsmediepolitik i Sverige (2005) Stockholm; 
Styrelsen för psykologiskt försvar, sid. 123 
51 Ibid., sid. 123 
52 Ibid., sid. 149 
53 Minoriteternas medier (2002) Stockholm; Presstödsnämnden 
54 Ibid., sid. 7 
55 Ibid., sid. 12 
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Norge erbjuder dock desto fler mediealternativ för samerna, och det hävdas ofta att norska 

tidningar och program når en stor grupp samer i Sverige. Rapporten menar dock att det främst 

är ledande personer i samhället och de mer specifikt intresserade som tar del av det norska 

utbudet, vilket omfattar långt ifrån alla. I kartläggningen påpekas även att ”minoritetsmedier 

som produceras i Sverige utgör en del av den svenska demokratin… för information, 

nyhetsförmedling, intern debatt och diskussioner kring allmänna samhällsfrågor”56. Detta 

yttrar sig inte bara i rätten till samiskt innehåll i medierna, utan även mer direkt som ett 

demokratiskt verktyg för samernas möjlighet till självstyre.  

 

När det gäller mediernas roll för den samiska befolkningen, menar kartläggningen att de 

uppgifter som medierna har är främst att spegla det samiska samhället och kulturlivet, 

uppmärksamma samiska språk samt bevaka och granska samiska organ och makter såsom 

Sametinget. Medierna påverkar utvecklingen av det samiska självbestämmandet och främjar 

demokratin. Trots att Public Service-företagen har ett särskilt ansvar för samerna och deras 

kultur, konstaterar boken att dess redaktioner har ”otillräckliga resurser i förhållande till 

uppdraget”57. Det pekas även på att språksplittringen bland samerna hindrar uppfyllandet av 

detta uppdrag. Detta omöjliggör utvecklingen av den samiska interna demokratin då alla inte 

kan förstå och ta del av information, nyheter och debatt.58  

Sami Media – Identity Projects in a changing society 

Eli Skogerbø, professor inom media och kommunikation på universitetet i Oslo, påpekar att 

det uppstår problem eftersom Sápmi sträcker sig över flera länder, och i dessa länder gäller 

olika regler rörande media. Att man även talar olika språk och dialekter i de olika länderna 

medför svårigheter i medieproduktioner. Författaren tar Norge som exempel, men menar att 

det finns många likheter mellan situationen i Norge, Sverige och Finland.  

 

Skogerbø fick, av det samiska parlamentet i Norge, i uppdrag att mellan år 1999-2000 

undersöka innehållet i de samiska medierna, användandet av dessa medier samt studera i 

vilket tillstånd dessa befinner sig. Hon framför att många samer idag inte kan tala, skriva eller 

läsa samiska, bland annat som resultat av Norges samepolitik genom tiderna och att 

                                                 
56 Minoriteternas medier (2002) Stockholm; Presstödsnämnden, sid. 13 
57 Ibid., sid. 32 
58 Ibid., sid. 32-33 
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utbildningen i skolorna varit helt på Norska.59 Under sin studieperiod har Skogerbø sett 

tendenser som pekar på en positiv utveckling främst vad gäller det samiska språket, till 

exempel i skolundervisningen. I den norska mediedebatten diskuteras dessa språkfrågor, 

vilket är nödvändigt eftersom samerna inte kan definieras utifrån ett gemensamt språk. Många 

av de politiska instrument som tidigare försvagat det samiska språkets situation har nu använts 

för att stärka det. Språket anses vara en av de viktigaste kulturella symbolerna för samerna 

och fungerar som identitetsskapare.60 Författaren påpekar att NRK de senaste årtiondena har 

varit generösa när det gäller ekonomiska resurser till NRK Sámi Radio. Till skillnad från 

Sverige och Finland har NRK tilldelat en direktörspost åt Sámi Radio i företagets ledning.61 

 

Slutligen uppmärksammar författaren att, trots att mediesituationen för samerna har 

förbättrats, blir de samer som lever utanför det sametätaste området Finnmark eller i de södra 

delarna av landet, osynliggjorda och marginaliserade i media. Detta sker både i de norska och 

de samiska medierna. ”One explanation for this is lack of resources, another is probably 

conflict over identity”.62   

Australian dreamings 

Andrew Jakubowicz, professor i sociologi på University of Technology i Sydney i Australien, 

fokuserar i sin text på etnicitet och identitet i australiensisk media. Landet kan tyckas ha lite 

gemensamt med Sverige, men denna studie är intressant eftersom Australiens ursprungsfolk 

aboriginernas situation kan jämföras med samernas i Sverige. Författarens studie presenterar 

hur några utvalda representanter för aboriginerna upplever att de representeras i landets 

medier. En överväldigande majoritet menade att medierna endast framställer en negativ och 

ensidig bild av gruppen. Jakubowicz påpekar i sin undersökning att man i Australien till stor 

del verkar ha gett upp kampen för en rättvisare medierepresentation av aboriginer och andra 

mindre grupper i landet.63  

 

                                                 
59 Skogerbø, Eli. “Sami Media – Identity Projects in a changing society” I: Black marks: Minority ethnic 
audiences and media (2001) England; Ashgate Publishing Limited, sid. 158 
60 Ibid., sid. 162 
61 Ibid., sid. 163 
62 Ibid., sid. 174 
63 Jakubowicz, Andrew. “Australian dreamings: Cultural diversity and Audience Desire in a Multinational and 
Polyethnic State” I: Black marks: Minority ethnic audiences and media (2001) England; Ashgate Publishing 
Limited, sid. 211 
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En kommission som hade hand om bland annat frågor rörande aboriginer i Australien, 

kommenterade detta och menade att om ursprungsfolk hade någon form av kontroll över 

medierna skulle de bli mer positivt inställda till samhället och mer säkra i sin egen identitet. 

Kommissionen påpekade också att mediesituationen, som den ser ut idag, har en rakt motsatt 

effekt: ”For aboriginal Australians ”mainstream” media usually represents just one more 

agency for their cultural extinction”.64  

 

 

Public Service-forskning  

Publik sökes – svar till ”allt för alla – hela tiden” 

En av förebilderna till denna uppsats är Anna Edin och Kristina Widestedts bok Publik sökes 

– svar till ”allt för alla – hela tiden”65. Både Edin och Widestedt är fil. Dr. inom medie- och 

kommunikationsvetenskap och de har i denna bok tillsammans diskuterat och analyserat 

ämnet Public Service i Sverige. Författarna konstaterar att SVT ser på sig själva som den rätta 

televisionen och att det är SVT:s plikt att se till att svenska folket får tillgång till rätt sorts 

information och värderingar. Denna plikt anser SVT att de uppfyller felfritt. De har program 

för alla människor oberoende av bildningsnivå, social, kulturell eller politisk tillhörighet. Det 

krävs inte heller några större ekonomiska uppoffringar av publiken för att få tillgång till dessa. 

Programmen ska ha en hög kvalitet och i motsats till kommersiella kanaler ska de även ha ett 

mervärde.  

När public service-televisionen sänder sin variant av dokusåpa, Expedition: Robinsson, är 
programmets ”mervärde” en lektion i egenskaper som lojalitet, ärlighet och uthållighet.66  

Som nämnts tidigare är kvalitet, tillsammans med ordet mångfald, ett av de två huvudvärden 

som SVT anser sig ha när det gäller programinnehåll. Det intressanta är, enligt Edin och 

Widestedt, att ordet kvalitet inte definieras eller diskuteras i styrdokumenten för Public 

Service utan endast skildras genom att visa exempel på vad kvalitet inte är.67 SVT är dock 

noga med att föra fram att kommersiell TV är lika med dålig TV vilket automatiskt gör SVT 

synonymt med bra kvalitet. Det är alltså inte programinnehållet som ska uppfylla 

                                                 
64 Jakubowicz, Andrew. “Australian dreamings: Cultural diversity and Audience Desire in a Multinational and 
Polyethnic State” I: Black marks: Minority ethnic audiences and media (2001) England; Ashgate Publishing 
Limited, sid. 212 
65 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier 
66 Ibid., sid. 35 
67 Ibid., sid. 30 
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kvalitetskraven utan företaget i sig, skriver författarna. För att granska att SVT följer lagen 

har Granskningsnämnden skapats. Dess uppgift är att granska SVT å allmänhetens vägnar 

”men har i allt högre grad fått en legitimerande funktion som tycks gå ut på att bekräfta SVT:s 

kvalitet”68.  

Tillsammans med SVT:s unika privilegium att både tolka innebörden i sitt offentliga uppdrag 
och själva utvärdera hur det uppfylls, får public service-televisionen härmed karaktären av en 
”stat i staten”…69 

Edin och Widestedt påpekar att SVT:s uppgift att producera program även för svenska 

minoriteter, så som samer, inte endast har sin grund i Public Service-syftet utan lika mycket 

har en rent politisk koppling och ”hänger samman med allmänna strävanden efter jämlikhet 

och rättvisa”70.  

 

Ett annat konstaterande som Edin och Widestedt gör är att SVT skapar vägar för sig själva 

som gör att de aldrig kan göra fel i valet av produktioner. Bland annat använder de sig av 

begreppen ”underefterfrågan” och ”överefterfrågan”71 vilka utnyttjas för att beskriva 

programmens innehåll och syfte. ”Underefterfrågan” har program med få tittare, såsom 

faktaprogram, vilka vänder sig till en mindre publik men är ack så viktiga eftersom dessa har 

ett betydande Public Service-värde. Underhållningsprogram, med många tittare, ingår under 

rubriken ”överefterfrågan” vilkas syfte är att roa publiken. Exempel på sådana är sport, nöje 

och fiktion. Oavsett antalet tittare kan SVT legitimera detta genom att använda dessa två 

begrepp. Edin och Widestedt menar att SVT själva anser att dess uppdrag är ”allt för alla hela 

tiden”, vilket gör att det blir svårt att ifrågasätta behovet av SVT. För att dra det till sin spets 

menar författarna att SVT framställer sig som ”ett perfekt public service-företag: SVT är inte 

bara bäst i Sverige utan bäst i hela världen.”72. Detta kan ge skenet av att SVT aldrig kan göra 

fel men Edin och Widestedt menar istället att, hur SVT än gör kan de inte tillgodose publiken. 

Antingen blir programutbudet för kommersiellt och strider mot Public Service-idealet eller så 

håller de fast för mycket vid den gamla finkulturen vilket leder till att publiken inte längre får 

vad de vill ha.”… hur man än gör, blir det aldrig rätt”.73  

 

                                                 
68 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier, sid. 56 
69 Ibid., sid. 58 
70 Ibid., sid. 21 
71 Ibid., sid. 24 
72 Ibid., sid. 28 
73 Ibid., sid. 53 
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SVT står hela tiden mellan två olika världar, både den finkulturella och den kommersiella. De 

vill ”ge publiken både det den vill ha och det den anses behöva”74 men har inga tydliga 

riktlinjer om hur detta ska fördelas och prioriteras. En annan dubbelhet är krocken mellan det 

ekonomiska vinstintresset och allmänintresset: 

För att kunna överleva i dagens konkurrenssituation måste företaget ha ett vinstintresse – även 
om man i realiteten inte tjänar några pengar – och för att säkerställa sin särställning på 
marknaden måste SVT samtidigt förneka detta vinstintresse och bekänna sig till ”det osjälviska” 
allmänintresset. ”Det osjälviska” allmänintresset har också en annan funktion, nämligen att dölja 
det faktum att verksamheten bygger på en rad etiska, estetiska och politiska värderingar och 
ställningstaganden som knappas härrör från allmänheten, utan definieras inom företaget. Det är 
en verksamhet som fungerar genom praktiska förnekanden, och därför bara kan göra vad den gör 
genom att låtsas som om den inte gjorde det.75 

Författarna pekar också på att det finns en dubbelhet mellan att spegla och representera 

verkligheten och samtidigt kritiskt granska den, vilket SVT själva framställer som sitt 

huvudsakliga mål. SVT skapar illusionen av att de bara är iakttagare av omvärlden och 

förmedlare av sanningen, vilket ger bilden av neutralitet och passivitet inför publiken, 

kulturen och samhället. Att då även ha målet att kritiskt granska samhället och dess strukturer 

går helt emot grundprincipen om spegling.76   

 

Edin och Widestedt påpekar slutligen att det är viktigt för SVT att låta alla grupper i samhället 

representeras i TV-rutan eftersom TV:n har en stor genomslagskraft att skapa en bild av hur 

samhället verkligen ser ut. SVT har därför krav på sig att ge utrymme åt dessa grupper men 

det står dock inte nedskrivet på vilket sätt detta ska ske.77 Författarna ser även en slags etnisk 

rangordning i styrdokumenten när det gäller grupper i TV-publiken. 

… där ”den svenska befolkningen”, ”alla i Sverige” etc intar första platsen, följda av samer, 
finskspråkiga, tornedalingar, romer och judar… Övriga invandrargrupper framhålls inte separat, 
utan förblir icke urskiljbara bitar i den mångkulturella mosaik som i dokumenten antas bidra 
positivt till det svenska samhället.78 

 

                                                 
74 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier, sid. 38 
75 Ibid., sid. 38 
76 Ibid., sid. 40-41 
77 Ibid., sid. 42 
78 Ibid., sid. 49 
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Nordicom 

Tidskrifterna Nordicom Review och Nordicom Information79 ges ut av Göteborgs universitet i 

vilka medie- och kommunikationsforskning från hela Norden presenteras. I dessa skrifter 

finns ett flertal artiklar om Public Service som fenomen. Nedan presenteras några av dessa 

artiklar i korthet, vilka dock främst varit intressanta för att få en inblick i den forskning som 

bedrivs om Public Service idag.   

 

I Ph.Dr. Henrik Søndergaards artikel Public Service-medierne i politisk modvind försöker han 

förklara vad som ligger bakom de danska Public Service-mediernas strategiformuleringar och 

vad som idag utmanar denna verksamhet. Bland annat har den politiska pressen på företaget 

gjort det svårt att legitimera dess existens, menar författaren.80    

 

I artikeln Public service broadcasting - a fragile, yet durable construction, skriven av 

medieprofessorn Olle Findahl, beskrivs skillnaderna mellan Public Service och kommersiella 

medier samt konflikten mellan politiskt oberoende och politisk styrning.  Han menar att 

Sveriges Public Service-företag har ett komplext uppdrag där de å ena sidan ska se till 

minoriteters intressen samtidigt som de inte har lika stora ekonomiska resurser som 

kommersiella aktörer har. De kommersiella kanalernas ”mainstream”-program fungerar även 

som rivaler eftersom de konkurrerar om tittarna. Public Service-verksamheten anser 

författaren är en naturlig del i det demokratiska samhället, där publiken främst ses som 

medborgare istället för konsumenter.81  

 

En intressant artikel, Nya förhållanden,82 är skriven av Anna Edin och behandlar Public 

Service och allmänheten. Hon lägger fram ett antal argument för varför Sveriges Public 

Service fortfarande finns kvar trots borttagningen av monopolet, bland annat används 

ansvarsargumentet mot publiken. ”Den sociala ansvarsideologin ger numera Public Service-

                                                 
79 ”Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den 
akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, 
Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat 
synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet. Nordicom är en 
institution inom Nordiska Ministerrådet.” http://www.nordicom.gu.se/?portal=about kontrollerad 2006-10-02 
80 Søndergaard, Henrik. ”Public Service-medierne i politisk modvind” I: Nordicom Information nr. 2 (2006) 
Göteborg; Nordicom Göteborgs universitet 
81 Findahl, Olle. “Public service broadcasting  -  a fragile, yet durable construction” I: Nordicom Review nr. 1 
(1999) Göteborg; Nordicom Göteborgs universitet 
82 Edin, Anna. ”Nya förhållanden – om den svenska public service-televisionens relation till publik och 
allmänhet” I: Nordicom information nr. 2 (2006) Göteborg; Nordicom Göteborgs universitet 
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medierna en konkurrensfördel på tv-området, och gör dem till ett slags kravmärkta fönster 

mot världen.”83 Hon för även fram att ännu en fördel är att deras programinnehåll granskas för 

att se till att inga ”felaktigheter” förs fram. Publiken har också möjlighet att klaga genom en 

anmälan till Granskningsnämnden ”… varpå public service-televisionen biktar sig offentligt 

för tittarna och får såväl statens som publikens absolution”84. Detta anser hon dock är 

problematiskt eftersom att ”politiska och kulturella aktörer i Public Service har en oförmåga 

att kritiskt granska sig själva…”85.   

                                                 
83 Edin, Anna. ”Nya förhållanden – om den svenska public service-televisionens relation till publik och 
allmänhet” I: Nordicom information nr. 2 (2006) Göteborg; Nordicom Göteborgs universitet, sid. 69 
84 Ibid., sid. 69 
85 Ibid., sid. 63 
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Statliga utredningar 

Det primära analysmaterialet i vår studie består av statliga dokument, vilka är resultatet av en 

lång utredningsprocess. För att ge en tydlig bild av denna process ges här en systematisk 

genomgång. 

 

 

Modell från Anders Sannerstedts bok ”Riksdagen och lagstiftningen” (1998) sid 32 

 

Innan en ny lag kan godkännas måste förslaget gå igenom en lång kedja av utredningar och 

granskningar. Därför väljer vi att nedan göra en kort redogörelse för hur processen går till. 

 

Innan regeringen kan offentliggöra ett lagförslag, är första åtgärden att tillsätta en kommitté 

vars uppgift blir att utreda och lägga fram förslag på hur den nya lagen skulle kunna se ut. 

Detta görs utifrån de styrande direktiv som kommittén, inför utredningen, får av regeringen. 

Utredningens färdiga lagförslag överlämnas i form av ett betänkande till det aktuella 

departementet inom regeringen, som i sin tur publicerar förslaget i en SOU, Statens Offentliga 

Utredningar.   

 

Därefter skickas förslaget ut på remiss till olika remissinstanser som regeringen själv väljer ut 

beroende på vilka som anses kunna bli berörda av den tänkta lagen. Remissinstanserna har 

oftast två månader på sig att yttra sig om förslaget och skicka sitt remissvar till det aktuella 

regeringsdepartementet för sammanställning. Om regeringen i detta steg väljer att fortsätta 



 29

driva igenom lagförslaget, börjar förberedelserna inför sammanställandet av ett förslag till 

proposition. Detta görs genom att Lagrådet för granskning, som består av specialister från 

Högsta Domstolen och Regeringsrätten, skriver ett remissyttrande. Regeringen kan därefter 

själv välja om man vill rätta sig efter detta yttrande, men oftast följer man de synpunkter som 

förs fram. Efter att regeringens egen riksdagsgrupp fått möjlighet att gå igenom och tycka till 

om lagförslaget, skrivs den slutliga propositionen vilken antas vid ett regeringssammanträde. 

Denna proposition skickas till regeringens kansli, som ser till att distribuera den till samtliga 

ledamöter i riksdagen. Den skickas även till det berörda utskottet för granskning och 

synpunkter. Utskottet presenterar sitt förlag för riksdagen i form av ett betänkande, och först i 

detta steg kan riksdagen börja föra diskussioner och debatter om lagförslaget. Det är även här 

som ledamöter får möjlighet att lämna sina motioner i frågan. Genom omröstning fattas ett 

beslut, som sedan meddelas till regeringen i en så kallad Riksdagens skrivelse. Regeringen 

kungör slutligen den nya lagen officiellt genom att publicera den i Svensk 

Författningssamling, SFS.86    

 

Detta kan sägas vara den svenska processen för lagstiftning i stora drag. Eftersom uppsatsen 

granskar dokument hämtade ur olika stadier av denna process, kan man utifrån en kortare 

redogörelse bland annat få en övergripande uppfattning av de i uppsatsen granskade texternas 

grad av relevans och den roll de haft i beslutsfattandet.   

 

 

Utredningar rörande Radio och TV 

För att få en inblick i hur Public Service har utvecklats genom åren presenteras här en 

genomgång av de främsta statliga utredningarna som genomförts rörande ämnet. Detta för att 

ge en historisk tillbakablick av Public Service-politikens utveckling i Sverige.  

 

SOU 1965:20 

Radions och televisionens framtid i Sverige87 är skriven i ett etermediesverige som fortfarande 

var monopolstyrt, vilket kan vara värt att beakta, i synnerhet när det gäller konkurrens och 

särställning i samhället. Utredningen diskuterar bland annat televisionens framtid i Sverige, 
                                                 
86 Sannerstedt, Anders. Riksdagen och lagstiftningen (1989) Lund; Studentlitteratur, sid. 31, Faktagranskare: 
universitetsadjunkt Fredrik Johansson, kursansvarig för Samhällskunskap 1 på Linköpings Universitets 
lärarutbildning, Institutionen för Utbildningsvetenskap (IUV).  
87 SOU 1965:20 Radions och televisionens framtid i Sverige  
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och poängterar fördelarna med att samtliga kanaler styrs av ett enda företag, främst utifrån 

valfrihetsaspekten:  

Min slutsats när det gäller valfrihet blir därför, att ett system med dubbelprogram producerade av 
ett enda företag tillgodoser publikens önskemål om valfrihet klart bättre än ett system med 
samma programvolym uppdelad på ett licensfinansierat och ett reklamfinansierat företag. Härvid 
förutsätter jag givetvis, att företaget vid sammansättningen av de båda programmen metodiskt 
beaktar valfrihetssynpunkten.88 

Demokratiska värderingar ansågs vara det viktigaste rättesnöret för vad som skulle sändas i 

etermedia.  

Lika väl som den politiska demokratien antas vara överlägsen andra system, måste sådana ting 
som tolerans, hänsyn till minoriteter, respekt för människovärdet och för det fria ordet självklart 
hävdas och där så är motiverat klart framställas som ideal. Omvänt måste rasfördomar, 
klasshögfärd och nationell chauvinism liksom många andra utslag av dumhet och 
antidemokratiska attityder bekämpas på olika sätt.89   

Minoriteter i Sverige behandlas anmärkningsvärt nog under rubriken 6.2 Program för syn- 

och hörselskadade m.fl. Fokus ligger på språkminoriteter där skillnad läggs mellan svenska 

och invandrade, tillfälliga och permanent inflyttade, grupper. Det görs en tydlig uppdelning 

när det gäller vikten av att få sitt eget språk representerat i etermedia. Immigranten anses vara 

”bäst betjänt av assimilering i det svenska samhället och behöver därför kurser i svenska 

etc.”90. Den enda grupp som räknades som svensk minoritet var den finsktalande 

befolkningen i norra Sverige. Det framgår inte i texten vilken typ av program denna grupp har 

rätt till. Inte heller omfattningen av dessa program nämns.91   

SOU 1977:19 

Radio och TV 1978-1985 förslag från radioutredningen92 föreslår bland annat en eventuell, 

försiktig utvidgning av det svenska monopolet, i synnerhet vad gäller radiosändningar, men 

även kabel-TV-sändningar. Man påpekar vikten av yttrandefrihet och demokratiska 

värderingar samt den roll som radio och TV spelar för kulturpolitiken, samt lyfter fram 

prioriteringar som mångfald och kvalitet. Invandrare och andra minoritetsgrupper nämns 

under kapitel 7.5.1 Program för språkminoriteter: ”Rundradion måste också ha ett ansvar 

gentemot de svenskar som talar annat språk än svenska – främst gäller det finskspråkiga och 

samiska språkgrupper”93. Utredningen fastslog att det krävdes fler program med större 

                                                 
88 SOU 1965:20 Radions och televisionens framtid i Sverige, sid. 34 
89 Ibid., sid. 183-184 
90 Ibid., sid. 440 
91 Ibid., sid. 441 
92 SOU 1977:19 Radio och TV 1978-1985  
93 Ibid., sid. 181 
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variation för invandrare och språkliga minoriteter vilket skiljer denna utredning från SOU 

1965:20.  

SOU 1994:105 

Ny lagstiftning om radio och TV94 är radiolagsutredningens slutbetänkande rörande en ny 

radio- och TV-lag och är den första utredningen som publicerades efter avskaffandet av 

SVT:s monopol i Sverige. Denna utredning resulterade sedan i Radio- och TV-lag (SFS 

1996:844). Ny lagstiftning om radio och TV behandlar ett brett spektrum av ämnen. I kapitel 

7.5 Mediets särskilda genomslagskraft diskuteras hur radio och TV kan påverka tittarna, 

exempelvis genom programinnehåll, utformning och sändningstid. Främst handlar det om den 

negativa påverkan på publiken som sker vid kränkning av olika grupper i samhället.95    

 

Rubriken Mångsidigt programutbud presenteras under kapitel 7.7. Man skriver där att antalet 

tittare inte är avgörande för om ett program ska visas eller ej. Det är en kombination mellan 

TV-programmets genre och målgrupp som är av största vikt. Ett program som vänder sig till 

samer förväntas inte ha lika många tittare som exempelvis underhållningsprogram för 

majoritetsbefolkningen. Har det sistnämnda programmet dåligt med tittare uppfattas det som 

något negativt. I Ny lagstiftning om radio och TV står det följande: 

SVT, SR och UR åtar sig i avtalen att sända ett mångsidigt programutbud av god kvalitet. 
Programutbudet skall vidare utformas så att det genom tillgänglighet och mångsidighet i skälig 
omfattning tillgodoser skiftande behov och intressen hos landets befolkning. Även mindre 
gruppers intressen skall i görlig mån tillgodoses vid tidpunkter då en stor del av befolkningen 
har möjlighet att se programmen.96 

När det gäller minoritetsprogram, på till exempel samiska, menar lagtexten att det är 

programbolagen, SVT, SR och UR, som sinsemellan fördelar ansvaret för sändningar av 

dessa.97  

SOU 2000:55 

Radio och TV i allmänhetens tjänst98 är det betänkande som ligger till grund för proposition 

2000/01:94, vilket i sin tur hör samman med sändningstillståndet som gällde till och med 

december 2006. 

 

                                                 
94 SOU 1994:105  Ny lagstiftning om radio och TV 
95 Ibid., sid. 182-184 
96 Ibid., sid. 190 
97 Ibid., sid.192 
98 SOU 2000:55 Radio och TV i allmänhetens tjänst  
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I sammanfattningen över de huvuddrag som betänkandet behandlar nämns följande punkter:  

”Geografisk rättvisa, redaktionellt oberoende, ett mångsidigt utbud av hög kvalitet, 

minoritetsansvar samt finansiering genom avgifter”99. Det som är ytterst intressant att nämna 

är att minoriteter nämns som en av utredningens huvudpunkter.  

 

I och med starten av nya kommersiella TV-kanaler ser utredningen en ny slags 

konkurrenssituation för Public Service. Man understryker därför hur SVT skiljer sig från de 

kommersiella kanalerna och motiverar sin existens utifrån bland annat denna motsättning. 

Man menar att det sätt som Public Service finansieras på, samt deras oberoende av inflytande 

från exempelvis staten, gör att SVT är det enda företag inom TV-marknaden som kan uppfylla 

grundtankarna inom Public Service. ”Genom särskilda villkor eftersträvas att dessa företags 

programverksamhet präglas av bredd och mångfald, kultur-, samhälls- och minoritetsansvar, 

att sändningarna skall kunna tas emot i hela landet…”100   

 

Det förs en diskussion kring begreppen kvalitet och kvantitet. SVT har länge haft kvalitet som 

ett mål och samtidigt som definition på sin verksamhet. I denna utredning menar man dock att 

även kvantitet kan fungera och uppfattas som kvalitet. Till exempel är det viktigare att man 

har ett brett programutbud än att man producerar ett fåtal högkvalitetsprogram. Dock ställer 

man sig bakom prioriteringen kvalitet före kvantitet om man tvingades välja mellan att utöka 

sändningstiden eller att öka kvaliteten på redan existerande program.101 Som i tidigare 

styrdokument pekar man på ett folkbildningssyfte och ett kulturansvar. Det främsta budskapet 

är en mångfald inom dessa områden.  

 

Under rubriken Programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter i kapitel 6.7 nämns 

att man bett intresseorganisationer för de olika minoritetsgrupperna att uttala sig och 

kommentera utredningens minoritetsperspektiv och de mål som ställts upp. I likhet med 

tidigare utredningar föreslås det att vissa minoritetsgrupper ska ha en särställning. I en 

sammanfattande bedömning menar utredningen att de nationella minoriteterna har ett 

annorlunda behov än andra etniska minoriteter när det gäller program på det egna språket. 

Dessa inhemska minoritetsgrupper har till största delen inga problem att ta del av program på 

det svenska språket. Det handlar istället om ett slags förvaltande och uttryck av kultur och 

                                                 
99 SOU 2000:55 Radio och TV i allmänhetens tjänst, sid. 49 
100 Ibid., sid. 80 
101 Ibid., sid. 130 
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kulturarv. Att kunna ta del av ett program på det egna språket och få en inblick i hur andra 

människor som tillhör den egna minoritetsgruppen lever har ett högt värde, menar 

utredningen.102  

Det officiella erkännandet av ett antal minoritetsspråk som nyligen kommit till stånd bör, enligt 
min mening, leda till att programföretagens ansvar ytterligare understryks. Det gäller samtliga 
programföretag och bör markeras i sändningstillstånden vad gäller alla de berörda språken.103  

Utredningen visar att antalet sända timmar av samiska TV-program ökat mellan år 1996 och 

1999 från 13 till 21 timmar. När det gäller antalet timmar och programinnehåll av 

minoritetsprogram, menar SVT att det är helt naturligt för företaget att utvecklas i takt med 

samhället och anpassa sig till de förändringar som sker.  

Ansvaret för att så sker bör, enligt SVT, ligga på företaget och inte föreskrivas av statsmakterna. 
Inte heller bör statsmakterna, menar SVT, föreskriva omfattningen för verksamheten i termer av 
sändningstid, ekonomiska resurser eller liknande.104  

Utredningen förespråkar också ett närmare samarbete mellan de finska, norska och svenska 

sameredaktionerna. Slutligen är det intressant att konstatera att det i SOU 2000:55 förs fram 

att SVT, SR och UR inte är skyldiga att redovisa hur de sinsemellan fördelat ansvaret för 

bland annat etniska och språkliga minoriteter vilket utredaren anser måste förändras. För att 

kunna garantera att de olika bolagen uppfyller sitt ansvar som Public Service-företag på dessa 

punkter anser utredaren att en sådan redovisningsskyldighet bör införas.105 

SOU 2005:1 

Radio och TV i allmänhetens tjänst- riktlinjer för en ny tillståndsperiod106 är Kommittén om 

Radio och TV i allmänhetens tjänsts betänkande inför den nya tillståndsperioden 2007-2012. I 

denna SOU har de: 

… genomfört en bred och djupgående analys av omvärlden för de svenska public service-
företagen, både i Sverige och i andra länder. Dels har vi gjort en utvärdering av 
programföretagens verksamhet inom en rad områden som regeringen särskilt pekat ut i 
utredningsdirektiven. I samband med utvärderingen har vi också analyserat om dagens krav på 
programföretagen i sändningstillstånd och andra styrdokument är ändamålsenliga för att 
tillgodose målsättningarna i uppdraget eller om det finns behov av förändringar.107 

Detta är det första statliga dokumentet som för in kunskapskanalen och barnkanalen. 

”Avsikten är, enligt de två företagen, att ge utbildnings- och folkbildningsprogram ett ökat 

                                                 
102 SOU 2000:55 Radio och TV i allmänhetens tjänst, sid. 166 
103 Ibid., sid. 166-167 
104 Ibid., sid. 165 
105 Ibid., sid. 168 
106 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst- riktlinjer för en ny tillståndsperiod 
107 Ibid., sid. 13 
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utrymme inom public service och i det framtida TV-landskapet.”108 Dock nämns inga 

specifika mål för programinnehållet, såsom satsning på minoritetsprogram.  

 

Public Service-företagen ska vara självständiga och fria från statligt styre. Detta för att 

bibehålla ett fritt och demokratiskt Public Service. Andra viktiga uppgifter är: 

• Mångfald av program, ansvar för den svenska kulturen och språket, hög kvalitet 
och nyskapande. 

• Tillgodose skiftande intressen och förutsättningar hos hela landets befolkning. 

• Decentralisering av programföretaget för att spegla hela landet. 

• Bibehålla kanalernas icke-kommersiella karaktär genom finansiering via TV-avgift 
samt inga krav på lönsamhet, i motsats till kommersiella kanaler.  

• Stärka den medborgerliga gemenskapen genom att programverksamheten ska 
fungera som en oberoende röst för hela publiken, sköta nyhets- och 
samhällsbevakningen samt arbeta för folkbildning. Opartiskhet och saklighet är två 
ledord.  

• Public Service-televisionen ska arbeta för jämställdhet mellan könen, producera 
kvalitetsprogram för barn och ungdomar samt skapa en arena för funktionshindrade 
och den kulturella mångfalden i Sverige, till exempel nationella minoriteter.109  

Det påpekas också att ett Public Service-företag som finansieras av allmänheten: 

… måste ha medborgarnas förtroende. Detta kräver en stor lyhördhet inför publikens krav och 
förväntningar. Detta innebär inte att programföretagen vid varje givet tillfälle ska sträva efter 
höga publikandelar. Men det är viktigt att åtminstone stora delar av programverksamheten är 
uppskattad i alla publikgrupper och att många tycker det är angeläget att titta och lyssna. Det är 
också viktigt för legitimiteten i TV-avgiftssystemet att publiken anser sig få valuta för 
pengarna.110   

Språkliga och etniska minoriteter behandlas under ett eget kapitel. Här framgår det att bland 

annat det samiska språket ska inneha en särställning och att resurserna för detta ska öka 

jämfört med år 2001. Samtliga bolag är skyldiga att beakta minoriteternas intressen, men de 

gör sinsemellan upp om fördelningen av ansvaret för detta. Utredningen redovisar att 

sändningstimmarna för de samiska TV-programmen hade ökat med 26 timmar från år 2001 

till 2003. Totalt sändes 66 timmar på samiska år 2003.111 År 2004 lät utredningen 

representanter för olika minoritetsorganisationer uttala sig om minoritetsområdet och Public 

                                                 
108 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst- riktlinjer för en ny tillståndsperiod, sid. 276 
109 Ibid., sid. 143-145 
110 Ibid., sid. 143-145 
111 Ibid., sid. 249 
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Service. Det framkom att många tyckte att program som inriktade sig särskilt till minoriteter 

kunde verka exkluderande istället för inkluderande och organisationerna uttryckte även sitt 

missnöje med SVT:s nedskärningar på språkområdet. Representanter från Sametinget 

uttryckte kritik om att många sändningar på samiska inte når alla delar av landet.  

 

Under en summerande del av detta kapitel i utredningen menar man att det ingår i Public 

Service att nå ut till alla, i synnerhet minoritetsgrupper, och att det är just detta som gör Public 

Service så unikt. Precis som i SOU 2000:55 påpekas det att nationella minoriteter inte har 

samma behov och förutsättningar som invandrade grupper när det gäller program på det egna 

språket. I samernas fall handlar det främst om att bibehålla, utveckla och sprida information 

om den egna kulturen, till skillnad från de invandrade gruppernas behov av att sätta sig in i 

det svenska samhället. Gemensamt för dessa båda minoritetsgrupper är dock målet att 

inkludera dem i majoritetssamhället och synliggöra dem i medierna på samma villkor som 

övriga medborgare. 112 

 

Slutligen är det intressant att uppmärksamma att det införts en ny regel gällande fördelningen 

av ansvaret rörande program för minoriteter. 

Överenskommelser mellan SVT, SR och UR rörande insatser för språkliga och etniska 
minoriteter samt funktionshindrade ska tillställas Kulturdepartementet och Granskningsnämnden 
för radio och TV.113 

 

Utredning rörande nationella minoriteter och minoritetsspråk 

SOU 2006:19  

Slutbetänkandet Att återta mitt språk114 hör samman med SOU 2005:40 Rätten till mitt språk. 

Skillnaden mellan dessa är främst att denna SOU lägger fokus på samiska frågor medan den 

andra har Sverigefinnar som tema. I denna stund är utredningen ännu inte färdigställd. Den 

gick ut på remiss under sommaren 2006 och beredningsarbetet fick sin början under hösten 

samma år. Det ska bli intressant att se om denna SOU resulterar i en proposition och sedan ett 

beslut eller om den kommer att förbli endast en utredning. Eftersom en proposition ännu inte 

finns att tillgå använder vi denna SOU i analysen. Därför redovisas dess innehåll under 

rubriken Presentation av analysmaterial. 
                                                 
112 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst- riktlinjer för en ny tillståndsperiod, sid. 253-254 
113 Ibid., sid. 245 
114 SOU 2006:19 Att återta mitt språk- Åtgärder för att stärka det samiska språket  
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Teoretisk inramning 

Carl-Fredrik Jaensson har en bakgrund inom statsvetenskap, teoretisk filosofi och psykologi. 

Idag är han bland annat skribent och rådgivare på ett PR-företag.1992 skev han rapporten Att 

lära svinen uppskatta pärlor – idén om radio/tv som public service115, vilken publicerades av 

Näringslivets MediaInstitut. Rapporten ingick i institutets strävan efter att föra en kvalificerad 

diskussion om aktuella mediefrågor. Jaensson beskriver Public Service-begreppet genom 

historien och analyserar hur begreppet och fenomenet kan tolkas. Han är även kritisk till 

Public Service, men teorin han tagit fram fungerar som en grund till en senare kritisk 

diskussion. Som grund till sin teori har han granskat: ”utredningar, mediehistorik, samt nutida 

uppsatser, rapporter och debattinlägg”116. I de fall då det inte finns några begreppsförklaringar 

i dessa dokument har Jaensson själv, utifrån sin läsning, tolkat och definierat hur begreppet 

Public Service använts. Resultatet av denna granskning har formulerats i tre huvudpunkter. 

Dessa behandlar inte vad dokumenten om Public Service menar att begreppet innebär, utan är 

istället en sammanställning av de tydligast förekommande och underliggande värderingarna 

som ligger till grund för hur begreppet definierats i de granskade dokumenten.    

 

Public Service-begreppets praktiska innebörd 

Jaenssons syn på Public Service kan ge insikt i de underliggande idéerna och värderingarna 

som står bakom de välformulerade dokumenten i SVT:s texter samt i de statliga utredningarna 

och regelverken. Vår studie av olika Public Service-texter får därmed en förankring i ett 

utvecklat analysverktyg. Eftersom vi på ett systematiskt sätt använder Jaenssons teori som 

bärande analysmodell presenteras den här på ett utförligt sätt. Teorin kan ge oss en förståelse 

för det sätt som Public Service är uppbyggt på idag och varför det ser ut som det gör.    

 

Tre olika synsätt på Public Service-idén 

Jaensson presenterar rationalism, paternalism och kollektivism som de tre olika sätt man kan 

se på de värdegrunder som ligger bakom beskrivningarna av Public Service-begreppet.   

Public service är i det första fallet en anpassning till konsumenternas efterfrågan, i det andra 
fallet ett tillgodoseende av konsumenternas påstådda behov och i det tredje fallet är mediet 

                                                 
115 Jaensson, Carl-Fredrik. Att lära svinen uppskatta pärlor – Idén om radio/tv som public service (1992) 
Stockholm; Näringslivets MediaInstitut   
116 Ibid., sid. 18  
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underordnat kollektiva eller objektiva värden, såsom demokrati, rättvisa, kvalitativ utveckling 
eller kulturella värden.117 

Under nedanstående rubriker presenteras sammanfattande illustrerande modeller av varje 

synsätt för att förtydliga huvuddragen i varje idé. Alla modeller är hämtade från Jaenssons 

rapport. 

 

Rationalism 

 

 

Inom detta sätt att se på Public Service ger man en nyckelroll till människan som konsument.  

Människorna själva anses vara fullt kapabla att veta vad som är bra medieutbud, men det är 

inte alltid marknaden lyckas tillgodose detta. Det är därför det krävs politiska medel för att 

kunna garantera att medieutbudet faktiskt är Public Service, media i allmänhetens tjänst.118 

Det är i denna idé mycket viktigt att media representerar hela folkets olika intressen och att 

detta görs med hög kvalité. Ett måste för att det ska fungera är politisk granskning och 

kontroll av att Public Service-företagen håller sig inom de ramar och lagar som satts upp.119 

Ett marknadsstyrt medieutbud kommer att misslyckas med att spegla konsumenternas 

efterfrågan.  

 

Jaensson ställer sig frågan om vi verkligen behöver politisk styrning för att se eller höra på det 

som är ”rätt” program för oss själva.  

Att lära sig uppskatta nya saker genom att bli guidad till dem är knappast beroende av offentligt 
stöd. Det sker till exempel i stort sett varje gång man går in i en klädaffär. Vi anses inte behöva 
några politiska styrmedel för att ständigt bli bättre på att äta, klä oss, köpa bilar, välja resmål etc. 
Där ligger ansvaret för konsumtionsguidning på en (i stort sett) ostyrd marknad och det fungerar 
alldeles utmärkt just därför att den är ostyrd.120  

                                                 
117 Jaensson, Carl-Fredrik. Att lära svinen uppskatta pärlor – Idén om radio/tv som public service (1992) 
Stockholm; Näringslivets MediaInstitut, sid. 21 
118 Ibid., sid. 21 
119 Ibid., sid. 26 
120 Ibid., sid. 27 
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Slutligen jämför Jaensson TV- och radio-medierna med tidnings- och tidsskriftsmarknaden. 

Han menar att radio- och TV-innehållet inte självklart kommer att förändras även om Public 

Service försvinner och det istället blir en helt kommersiell marknad. Inom tidnings- och 

tidskrifts-marknaden förekommer det en stor variation av tidningar med ett mer seriöst 

innehåll eftersom efterfrågan finns. Skulle då inte samma sak kunna gälla radio och TV utan 

att de behöver vara kontrollerade av staten och skyddade från kommersialismen? ”Slutsatsen 

av detta kapitel är att med utgångspunkten att människors efterfrågan på etermedia borde styra 

utbudet tycks det inte finnas något som talar för en public service-inriktad mediapolitik.”121 

 

Paternalism 

 

 

Namnet på denna inriktning är uppbyggt av ord som skulle kunna översättas som ”faderligt 

beskydd”. Jaensson påpekar dock att det handlar om både ett skydd från yttre hot och målet 

att lära människorna om livets beskaffenhet, och på detta sätt ”förbättra medborgarna”. 

Tittare/lyssnare som är ”svaga i anden” ska inte heller luras av osakliga nyhets- och 

debattinslag eller av ensidigt utbud.122  

 

Paternalismen erkänner människornas behov, men menar att det dock inte är konsumenterna 

själva som vet vad de vill ha och vad som är bra för dem. Målsättningen att beskydda och 

uppfostra folket innebär att radio och TV ska: ”undvika anstötliga program, vara opartisk, 

saklig, mångsidig samt undvika reklam och andra uttryck för kommersialism”.123 Målet om 

uppfostran av medborgarna innebär en strävan att bredda folkets erfarenhet och smak, ge 

kulturell uppfostran och främja den nationella identiteten. För att uppnå detta krävs en hög 

kvalitet på alla programtyper. 

                                                 
121 Jaensson, Carl-Fredrik. Att lära svinen uppskatta pärlor – Idén om radio/tv som public service (1992) 
Stockholm; Näringslivets MediaInstitut, sid. 29 
122 Ibid., sid. 30 
123 Ibid., sid. 22 
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Jaensson presenterar en punktlista som kort sammanfattar paternalismens huvudsakliga 

värderingar och utgångspunkter: 

1. Medborgarna har en ofullständig kunskap om vad de vill ha, vad de behöver och 
vad som är skadligt. 

2. Denna ofullständiga kunskap kan kringgås genom att medborgarnas beteenden 
styrs i olika avseenden. 

3. Vissa medborgade vet vad alla medborgare i vissa avseenden behöver respektive 
skadas av. 

4. Det är möjligt att på politisk väg utnyttja den kunskap som vissa besitter till att 
hjälpa andra medborgare till ’bättre leverne’. 

5. Denna hjälp sker bäst genom styrning av medborgarnas beteenden.124 

Av dessa punkter anser författaren att endast vissa direkt kan kopplas samman med 

etermedierna. Det är främst punkterna 1 och 3 som kan kopplas samman med radio och TV 

men man kan se vissa kopplinga även till punkt 2. Under 1:an menar Jaensson att 

medieanvändaren ibland tittar eller lyssnar på ett program de ej planerat men det visar sig att 

man uppskattar programmet och får nya insikter. Nummer 3 handlar om att det finns vissa 

människor som är mer insatta i vad tittarna behöver. Programproducenterna är troligen mer 

insatta i vilka slags program tittarna kan ha nytta av än medborgarna i gemene man. Jaensson 

menar att paternalismens återkommande problem är styrningen av konsumenterna, vilket 

nämns i punkt 2. Medborgarnas konsumtionsval går ej att styra. De ”kommer alltid att titta på 

de program som intresserar de själva, snarare än det som en överhet tycker är intressant eller 

nyttigt.”125. Detta problem anser Jaensson endast är positivt eftersom yttre styrning inte kan 

förändra människors sätt att tänka. Det ska vara upp till varje person att själv besluta och 

ansvara över sin egen situation. Beroende på om man själv väljer att titta på ett program eller 

om någon tvingar en att titta på det tolkar man innehållet på olika sätt. Så även om ett 

program anses bildande och ”nyttigt” behöver det inte innebära att tittaren får ut något positivt 

av programmet.  

 

Paternalismens kanske svagaste punkter utgörs av de två sista i listan ovan. Dessa handlar om 

styrning av människors beteenden, vilket görs genom att dra fördel av vissa personers 
                                                 
124 Jaensson, Carl-Fredrik. Att lära svinen uppskatta pärlor – Idén om radio/tv som public service (1992) 
Stockholm; Näringslivets MediaInstitut, sid. 31 
125 Ibid., sid. 31 
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kunskaper för att på så sätt hjälpa medborgarna till ett bättre liv. Detta tänkande anser 

Jaensson riskerar att resultera i att många, i synnerhet innovativa, idéer aldrig får en möjlighet 

att utvecklas och bidra med ny kunskap i samhället. Det finns också andra faror med dessa 

paternalistiska tankesätt. Alla medborgare riskerar att ”skadas på samma sätt om 

paternalisterna råkar göra en missbedömning (som t ex att låta en generation växa upp med 

ensidigt indoktrinerande barnprogram)”126.  Detta kan exempelvis ske i valet av de personer 

vilkas kunskaper är tänkta att agera normgivande för medieutbudet. Det går inte att avgöra 

vems kunskap som är den rätta.     

 

Kollektivism    

Jaensson delar in kollektivismen i tre olika huvuddelar: Public Service som demokratisk idé, 

rättviseidé och kvalitativ utveckling. Enligt honom är det kollektivismen som passar bäst in på 

Sveriges Public Service och det lyser tydligt igenom i olika Offentliga Statliga Utredningar 

SOU:er. Han sammanfattar detta synsätt på följande vis:  

Den som använder public service-idén kollektivistiskt vill att radio/TV åtminstone delvis ska 
anpassas till något annat än den enskilde konsumentens önskemål eller behov. Etermedia beläggs 
med ett samhällsansvar, inte bara i den negativa bemärkelsen att inte skada, utan även positivt i 
meningen att tillföra något till samhället. Ett sådant tillskrivet samhällsansvar baseras ofta på två 
värden: demokrati och social rättvisa.127 

Dessa kollektiva värden kan exempelvis vara att värna om demokratin för att se till att de 

dominerande medierna har ett mångsidigt, sakligt och opartiskt innehåll, vilket ska vara 

oberoende av makthavarna. Ett annat nyckelvärde är frågan om rättvisa, både geografisk och 

distributiv. Det förstnämnda åsyftar vikten av att alla i Sverige ska ha möjlighet att ta del av 

det utbud som produceras samt att alla regioner i landet ska delta i produktionen av dessa. 

Syftet med detta är att spegla hela Sverige, och det läggs stor vikt på att: ”… allas intressen 

och smaker ska tillgodoses, i synnerhet vissa minoriteters, samt att även olönsamma program 

ska visas…”128. Slutligen förespråkas att programmen ska upprätthålla hög kulturell kvalitet 

med mål att bilda medborgarna. För att uppnå detta ställs det ”krav på ett kulturpolitiskt 

ansvar”129.  

                                                 
126 Jaensson, Carl-Fredrik. Att lära svinen uppskatta pärlor – Idén om radio/tv som public service (1992) 
Stockholm; Näringslivets MediaInstitut, sid. 32 
127 Ibid., sid. 33 
128 Ibid., sid. 22 
129 Ibid., sid. 22 
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Under denna punkt vill man att etermedia ska fungera som ett forum/mötesplats där 

medborgarna ska kunna ta del av samhällsutvecklingen och få information om den genom 

radio och TV-apparaterna.130 Grundaren av BBC, John Reith, kallade detta för att etermedia 

skulle vara nutida motsvarigheten till den grekiska antikens Agora131. Det är också av största 

vikt att medierna ska vara lojala mot allmänheten och värna om folkets värderingar, samt att, 

åtminstone samhällsprogrammen, ska vara sakliga, opartiska och mångsidiga. Ett oberoende 

av stat och andra maktcentra är också av största vikt när det gäller Public Service-företagens 

programverksamhet. Dessa krav kan dock vara problematiska, menar Jaensson, eftersom det 

inte är självklart vilken typ av demokratisk process som Public Service avser. Och om 

etermedierna nu ska ha ansvaret för att skydda demokratin, medför inte det samtidigt att 

demokratin istället försvagas? I och med att företagen tar på sig rollen som representanter för 

demokrati, exempelvis genom att avgöra vad som är bra och dålig TV, tar de ifrån 

medborgarna deras möjlighet att se vilka alternativ som finns, vilket resulterar i att folket får 

en ofullständig bild av verkligheten. Det är inte heller självklart att de mål som sätts upp, 

exempelvis om opartiskhet, faktiskt är önskvärda eller möjliga.132  Jaensson anser att svaret på 

frågan, om det är möjligt att uppnå opartiskhet, är ja i teorin men dock inte i praktiken. Detta 

gäller:  

 ”Om man med saklighet menar att förekommande påståenden är sanna och att inga relevanta 
påpekanden utelämnats, om opartiskhet står för balanserad och värderingsfri framställning, och 
om mångsidighet innebär att alla intressanta perspektiv kommer till uttryck…”  

Istället anser Jaensson att balans och värderingsfrihet är något som går att genomföra inom 

etermedial produktion. Genom att ta bort alla påståenden som innehåller värderingar kan man 

på ett enkelt sätt uppnå detta mål.  

 

                                                 
130 Jaensson, Carl-Fredrik. Att lära svinen uppskatta pärlor – Idén om radio/tv som public service (1992) 
Stockholm; Näringslivets MediaInstitut, sid. 34 
131 I antikens Grekland samlades invånarna vid ett centralt beläget torg för att diskutera och fatta kollektiva 
beslut. Se bland annat www.ne.se kontrollerad 2007-01-05 
132 Jaensson, Carl-Fredrik. Att lära svinen uppskatta pärlor – Idén om radio/tv som public service (1992) 
Stockholm; Näringslivets MediaInstitut, sid. 34-35 
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Är då opartiskhet, saklighet och mångsidighet/mångfald, önskvärda att sträva mot? Saklighet, 

är mycket viktigt om man med det menar att programinnehållet ska vara så ”sant” som 

möjligt. Detta uppnår man genom att inte stänga ute relevanta fakta och kommentarer. Om 

man som reporter inte har möjlighet att tala med någon som uppenbart är relevant, till 

exempel en politiker, är det ändå viktigare att ämnet i sig behandlas än att det utelämnas helt.  

Opartiskhet är däremot, enligt Jaensson, inte alltid önskvärt.  

Information som innehåller värderingar är väl inte mindre intressant än värderingsfri 
information? Tvärtom, en väl initierad reporters åsikter är oftast högst intressanta just därför att 
de kommer från en väl initierad källa. Ofta innehåller t ex en tidnings ledarsida mer relevant 
information om aktuella politiska händelser än de andra nyhetssidorna dels därför att 
ledarskribenterna är bra på att värdera nyheterna enär [eftersom] de är lika partiska som de 
politiska aktörerna, dels därför att de inte låter krav på opartiskhet begränsa uttrycksförmågan.133 

Med detta menar dock inte Jaensson att hela medieutbudet ska ta ställning åt ett visst håll. 

Detta går att undvika genom att ha ett större antal medieproducenter som alla arbetar 

oberoende av varandra. På så sätt skapar man ett ”balanserat diskussionsklimat i media” vilket 

leder till mångfald. För att uppnå detta krävs det att media blir kommersiellt eftersom ett 

monopolstyrt media kan producera osakligheter utan konsekvenser genom att de är skyddade 

av politiska makter.134   

 

 

Jaensson menar att det i den kollektivistiska Public Service-idén även ligger stor vikt vid 

tankar om rättvisa. Det finns två olika typer av rättvisa, den proceduriella och den distributiva. 

Den förstnämnda innebär att man ska agera enligt det regelverk som styr och så länge man 

gör detta är det rättvist. Detta behöver inte innebära att reglerna i sig är rättvisa utan endast att 

de följs. Den distributiva rättvisan lägger vikt vid att alla har samma förutsättningar och att 

allt ska fördelas lika.  Jaensson skriver följande exempel: 

Tanken är att ”fördelningen” av sändningarna ska vara jämn. Varför skillnader i geografisk 
belägenhet eller betalningsvilja uppstått är irrelevant enligt detta synsätt. Även om man valt att 
bosätta sig på en plats där kostnader för kommunikation är mycket höga, eller om man valt att 
använda alla sina pengar på annat än mediakonsumtion, så har man rätt till lika mycket radio/TV 

                                                 
133 Jaensson, Carl-Fredrik. Att lära svinen uppskatta pärlor – Idén om radio/tv som public service (1992) 
Stockholm; Näringslivets MediaInstitut, sid. 38 
134 Ibid., sid. 38 
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som den storstadsbo som ständigt sitter i Tv-fåtöljen och är beredd att betala enorma summor för 
att få göra det.135 

Han skriver vidare att detta tankesätt fått kritik eftersom det tvärtom kan uppfattas som 

orättvist att handla på detta sätt. Varför ska en person som aldrig tittar på TV eller lyssnar på 

radio behöva betala för andras konsumtion av etermedierna? 

 

Dessa tankar rörande rättvis fördelning hänger nära ihop med argument för demokrati. 

Jaensson påpekar dock att denna rättvisa kan ses som odemokratisk. Även om Public Service-

företagen visar noga genomtänkta program innebär det inte att medborgarna väljer att titta på 

dessa eller betala för att andra ska kunna se dem. Till exempel kan det handla om att SVT och 

SR lägger pengar på att minoritetsgrupper har möjlighet att producera egna program trots att 

många av dem har få gruppmedlemmar.  

 

 

Att Public Service inte är kommersiellt agerar argument för varför man kan vara 

professionella och nyskapande i sina programproduktioner. Eftersom man slipper tänka på att 

verksamheten ska löna sig kan man koncentrera sig på att utveckla så bra program som 

möjligt, har Public Service-företagen själva menat, skriver Jaensson. Men på detta sätt har 

strävan efter att skapa en stor publik nästan fallit bort, och företagen har försvarat sig med att 

säga att de ger konsumenterna ”det de inte visste att de ville ha”. Jaensson menar dock att 

man inte kan skylla på den kommersiella marknaden för att många tittare väljer ”mainstream” 

före program med mer kvalitativt kulturinnehåll.136   

 

Carl-Fredrik Jaenssons teori om tre olika sätt att se på och förstå Public Service används i 

denna uppsats som ett verktyg för vår analys av de dokument som vi studerat.  

                                                 
135 Jaensson, Carl-Fredrik. Att lära svinen uppskatta pärlor – Idén om radio/tv som public service (1992) 
Stockholm; Näringslivets MediaInstitut, sid. 39 
136 Ibid., sid. 41 
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Metod och material 

De analysmetoder som tillämpas i denna studie utgår ifrån ett empiriskt tänkande, vilket 

innebär en utgångspunkt i faktiska dokument som är behandlade på ett systematiskt sätt. 

”Genom sådana empiriska analyser kan vi avslöja eller upptäcka sociala mönster som inte 

utan vidare låter sig iakttagas omedelbart genom direkta sinnesintryck”.137  

 

Analys av statliga texter och SVT:s styrdokument 

Public Service har, så länge det har funnits, reglerats av ett statligt uppsatt ramverk, vilket 

uttrycks i de offentliga utredningar som gjorts samt i de lagtexter som tagits fram. Public 

Service-företagen själva producerar även egna dokument där deras uppdrag redovisas och 

motiveras. Det är i dessa texter som bland annat minoritetsansvaret förs fram och berättigas, 

vilket är uppsatsens huvudsakliga fokus, men även den övergripande uppgift och funktion 

som Public Service rent praktiskt har (eller ska ha).   

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har använt kvalitativ innehållsanalys som ett hjälpmedel för att hitta återkommande teman 

och deras placering i de dokument vi granskat. Innehållsanalys är en mycket bred metod som 

kan tillämpas inom många olika fält. Vi har här sammanställt tre förklaringar av kvalitativ 

innehållsanalys vilka tillsammans bildar den analysmodell vi använder. 

 

Enligt Sigmund Grønmo, i boken Metoder i samhällsvetenskap138, bygger kvalitativ 

innehållsanalys på:  

… en systematisering av utvalda textcitat, delar av bilder eller andra innehållselement, där man 
syftar till att belysa specifika problemställningar. Det kan t. ex. röra sig om att få inblick i vilka 
argument, ståndpunkter, attityder eller värderingar som spelar en central roll i olika texter.139 

Till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen pågår datainsamlingen och urvalet av 

texter parallellt med analysen vilket i vårt fall passar bättre eftersom vi i förväg har haft svårt 

att avgöra vilka teman som är återkommande i de statliga dokumenten. I boken 

Samhällsvetenskaplig forskning140  av Tim May beskrivs några av de främsta nackdelarna 

                                                 
137 Grønmo, Sigmund. Metoder i samhällsvetenskap (2006) Malmö; Liber AB, sid. 41 
138 Ibid. 
139 Ibid., sid. 132 
140 May, Tim. Samhällsvetenskaplig forskning (2001) Lund; Studentlitteratur  
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med kvantitativ innehållsanalys. Bland annat fokuserar denna metod endast på den färdiga 

produkten eller dokumentet istället för att även ta hänsyn till den process och de beslut som 

påverkade färdigställandet av produkten. På detta sätt utesluts exempelvis den tänkta 

betydelsen av dokumentet och hur det var tänkt att uppfattas av mottagarna. Han menar även 

att man inte kan ”underkasta dem en kritisk granskning utifrån den politiska, sociala och 

ekonomiska kontext i vilken dokumentet producerades”141.   

 

Enligt Grønmo är det mest avgörande i inledandet av arbetet att, redan från studiens början, 

avgöra vilken typ av data som ska samlas in eftersom det annars kan bli problem att man 

tappar fokus på analysens huvudsakliga teman och därför inte hittar relevant material.142 May 

menar att den kvalitativa innehållsanalysen möjliggör ett tänkande som mer fokuserar på den 

process som dokumentet genomgår, vilket betyder att man uppmärksammar den sociala 

kontext som både dokumentet och dess författare ingår i. Denna kontext synliggörs främst 

med hjälp av användningen av andra relevanta källor.143 Viktiga frågor att ställa sig är, enligt 

Grønmo, sådana som rör textens representativitet, exempelvis:  

Vem eller vad är texterna representativa för? Representerar texterna bara författarna själva, eller 
är de utformade å andras vägar? Är det författarens eget budskap som kommer till uttryck eller 
är framställningen ett budskap från en större grupp, en organisation eller en institution?144  

En kategorisering av innehållet i dokumenten ”bildar underlag för en identifiering av drag 

som är gemensamma för olika textelement, och dessa grupperas så samman i kategorier eller 

teman”145. Genom kategorisering får man en tydligare bild av texten som helhet och man kan 

relatera och jämföra olika kategorier med varandra och på så sätt se mönster.  

 

Klaus Krippendorff har skrivit boken Content Analysis – An introduction to its 

methodology146. Där ges en detaljerad genomgång av båda varianterna på innehållsanalys. 

Han menar att det ibland kan vara svårt att skilja mellan kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys eftersom all text från början är kvalitativ men man kan sedan välja att 

antingen granska texten ännu djupare eller välja att istället studera stora massor med text för 

att sedan sammanställa detta i tabeller.  

 

                                                 
141 May, Tim. Samhällsvetenskaplig forskning (2001) Lund; Studentlitteratur, sid. 230-231 
142 Grønmo, Sigmund. Metoder i samhällsvetenskap (2006) Malmö; Liber AB, sid. 190 
143 Ibid., sid. 232 
144 Ibid., sid. 191 
145 Ibid., sid. 192 
146 Krippendorff, Klaus. Content analysis – An introduction to its methodology (2004) USA; SAGE 
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Krippendorff sätter upp fem punkter som han anser representerar arbetet med kvalitativ 

innehållsanalys:  

1. Forskare som arbetar med kvalitativ innehållsanalys kan ibland fastna i givna 
analysmodeller vilket kan leda till att man fastnar i ett visst mönster. Detta är något 
som man som analytiker måste försöka komma ifrån.  

2. I den kvalitativa innehållsanalysen är det viktigaste att man som forskare ger det 
man studerar rättvisa snarare är att utesluta vissa saker bara för att de inte passar in 
i den givna ramen.  

3. Det är viktigt att ett material granskas ur flera olika vinklar till exempel genom att 
lyssna på olika röster och titta på olika perspektiv som både är för och emot. Detta 
möjliggör tolkningar ur olika kontextuella synvinklar. 

4. För att stödja sina forskningsresultat använder sig forskaren av andra dokument och 
texter som alla har koppling till den studerade texten.  

5. I kvalitativ innehållsanalys läggs stor vikt vid resonemang kring studiens och 
materialets trovärdighet och relevans.147 

 

För att hitta de relevanta teman som förekommer i dokumenten vi granskat började vi med att 

läsa igenom de berörda texterna i sin helhet. Samtidigt antecknade vi ord och fraser som vi 

upptäckte förekom regelbundet. Utifrån dessa anteckningar bestämde vi oss för att söka efter 

ord som till exempel kvalitet och demokrati.  

 

Urval 

När det gäller urval har vi tillämpat en strategisk metod, vilket innebär att urvalet gjorts 

utifrån bedömning av materialets relevans för det studerade området. Allteftersom 

granskningsprocessen fortskridit har en bättre förståelse för texternas relevans uppnåtts, samt 

bedömningar kunnat göras angående kompletterande material. Därmed har vi även kunnat 

konstatera när urvalsprocessen nått den så kallade teoretiska mättnadspunkten, det vill säga 

när ytterligare material inte längre skulle tillföra något nytt för studien. I urvalet av de 

dokument som ska granskas är källkritik och källornas relevans några av de 

ställningstaganden som måste beaktas. I vårt fall har denna urvalsprocess varit relativt 

problemfri eftersom vi använt oss av statliga/offentliga styrdokument, vilka av denna orsak 

bör betraktas som tillförlitliga.  

 
                                                 
147 Krippendorff, Klaus. Content analysis – An introduction to its methodology (2004) USA; SAGE, sid. 87-89 
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När det gäller reliabiliteten i vårt val av dokument, kan detta urval delvis upprepas. Rent 

teoretiskt går innehållsanalysen att genomföra på nytt då de statliga dokumenten är statiska. 

Den andra delen av studien är dock svårare att upprepa då urvalet är mer subjektivt. Det kan 

uppstå problem när man vid ett annat tillfälle ska bedöma vad som är relevant information att 

analysera.  

 

Den data som används i denna uppsats har en hög validitet eftersom den bygger på de 

styrande dokument som avgör vilka krav som ställs på SVT som Public Service-företag. 

Propositioner och sändningstillstånd ligger till grund för SVT:s utbud vilket i sin tur redovisas 

i deras årsredovisningar, vilka vi också använder som data. Genom att endast använda 

förstahandskällor som vårt analysmaterial behöver vi inte förlita oss på andrahandstolkningar 

vilket ökar validiteten hos materialet. 

 

I vårt urval av statliga dokument har vi gått till väga på följande sätt. Först studerade vi de 

SOU:er som redovisats tidigare i uppsatsen. Under vårt arbete konstaterade vi att dessa 

dokument inte var styrande för hur sändningstillstånden såg ut, vilket gjort att vi inte fördjupat 

oss i dessa. De ligger dock till grund för propositionerna och sändningstillstånden, vilket gör 

att vi ändå valt att kortfattat beskriva dem. Vid ett relativt tidigt skede valde vi att inte göra 

någon djup granskning av sändningstillstånden eftersom dessas innehåll är mycket kortfattat 

och begränsat. Slutligen har vi även granskat anslagsvillkoren, för 2006 och 2007, som SVT 

fått av regeringen.  

 

Efter noggrann genomläsning av propositionerna för 2002-2005 samt 2007-2012 valde vi ut 

16 stycken ord att använda i innehållsanalysen. Den genomfördes genom att söka efter orden 

med hjälp av en sökfunktion i en dator. Dessa ord har en tydlig koppling till Public Service 

som idé. Följande ord ingår i analysen: Kvalitet, Mångfald, Demokrati, Opartisk, Saklig, 

Särställning, Folkbildning, Kommersiell, Ansvar, Minoritet, Minoritetsspråk, Same, Samisk, 

Kultur, Kulturansvar samt Hela landet. Även olika böjningar på dessa ord har räknats in i 

resultatet, men i de fall där orden varit en del i ett sammansatt ord har detta redovisats separat 

eftersom orden i det sammanhanget kan ha haft en annan betydelse. De två propositionerna 

som orden hämtats ifrån har olika sidantal. Propositionen för perioden 2002-2005 består av 

100 sidor, medan propositionen för 2007-2012 består av 150 sidor. Vid noggrannare 

granskning har vi dock kunnat konstatera att skillnaden i sidantal inte påverkar resultatet i 

någon högre grad. Detta på grund av att det i den längre texten tillkommit bilagor som inte 
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innehåller ovannämnda ord. Det är heller ingen markant skillnad i texternas utformning vad 

gäller uppbyggnad och innehåll. Det förekommer likartade rubriker och under dessa 

diskuteras ämnena på ett motsvarande sätt. I 2007-2012 påpekas dessa likheter genom fraser 

som: I likhet med proposition 2002-2005. 

 

De ord som valts ut har ofta diskuterats i den tidigare forskning vi studerat samt Jaenssons 

teori om Public Service. Vi har, förutom förekomsten av orden, även granskat var i 

propositionerna dessa ord förekommer, med fokus på avsnittet om minoriteter. Detta för att få 

en bild av vilka uppgifter som förknippas med minoritetsansvaret.  

 

En annan viktig del av materialet är SVT:s egna redovisningar som kommer ut en gång om 

året. Vi har läst igenom årsredovisningarna för 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006 och då 

konstaterat att det i stort sett är samma tema genom alla texterna. Därför har endast en 

redovisning granskats nämnare, den för 2005, eftersom den, i skrivande stund, är den senast 

utkomna som granskats och godkänts av Granskningsnämnden. Vi har inte genomfört någon 

innehållsanalys av redovisningen eftersom den endast fungerar som ett komplement till vår 

huvudsakliga studie av propositionerna.  

 

Som underlag till analys rörande frågor om det samiska språket har vi valt att använda SOU 

2006:19 Att återta mitt språk148 eftersom denna utredning, i dagsläget, inte resulterat i någon 

proposition ännu. Det finns några äldre utredningar, från början av 1990-talet, men med tanke 

på åldern har mycket ändrats sedan de genomfördes. Därför arbetas det nu med en ny 

utredning vilken SOU 2006:19 är en del av. Att återta mitt språk fungerar som ett 

komplement till analysen av propositionerna och inte som en fristående enhet. De delar som 

är intressanta handlar om det samiska språkets utrymme i media samt hur viktigt media är för 

att sprida information om och till samer.   

 

                                                 
148 SOU 2006:19 Att återta mitt språk- Åtgärder för att stärka det samiska språket  
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Redogörelse av texter som analyseras 

I vår analys använder vi oss främst av propositioner, och SVT:s egna utvärderingar. När det 

gäller frågor rörande det samiska språket använder vi oss av SOU 2006:19 Att återta mitt 

språk. Det finns även en kort beskrivning av utskottsbetänkanden och sändningstillstånd men 

vi har valt att inte gå djupare in på dessa. Utskottsbetänkandena går helt i linje med 

propositionerna, och sändningstillstånden är så pass kortfattade att det är svårt att få en tydlig 

bild av innebörden. I samtal med representanter från SVT samt en jurist på 

Granskningsnämnden bekräftar de vårt antagande att SVT även använder sig av 

propositionerna när de planerar sitt programutbud och innehåll. 

 

Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 

Prop. 2000/01:94 

Prop. 2000/01:94, Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 har sin grund i SOU 

2000:55149. Propositionen för fram att nästan alla (99,8%) som bor i Sverige ska ha tillgång 

till Public Service-kanalernas utbud, vilket också anses vara en av Public Service styrkor. 

”Det… finns stora grupper av befolkningen som enbart kan förlita sig på dessa företag för att 

få tillgång till ett varierat programutbud.”150 Ett ledord i denna proposition är demokrati vilket 

lyser igenom under många av punkterna som tas upp. Ett exempel på detta är att radio och TV 

ska fungera som: 

… ett öppet och allsidigt kommunikationssystem som erbjuder hela befolkningen på lika villkor 
tillgång till arenor för såväl information och opinionsbildning som kultur och underhållning… 
Vidare är radio och TV särskilt viktiga som arenor för den svenska kulturen, det svenska språket 
och folkbildningen liksom för olika minoritetsgrupper och för tillgång till allsidig information 
om vår omvärld.151 

Eftersom radio och TV har en central roll hos människor idag kan etermedierna fungera som 

en demokratisk källa, vilken påverkar bland annat vår livsstil. ”Radio och TV… har ett 

särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för insikt om och förståelse av samhället och den 

gemensamma värdegrund som en levande demokrati kräver.”152 Det är viktigt att radio och 

TV-sändningarna diskuterar ”väsentliga” frågor och allt som diskuteras ska presenteras från 

flera olika perspektiv, att de inte tar ställning för eller emot någon av dessa frågor samt att 

                                                 
149 SOU 2000:55 Radio och TV i allmänhetens tjänst 
150 Prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005, sid. 32 
151 Ibid., sid. 23 
152 Ibid., sid. 34 
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innehållet är sakligt och oberoende från inflytande från politiska och ekonomiska makter. Det 

ska finnas program som riktar sig både till majoriteten och olika minoriteter i Sverige vilket 

inte är självklart i reklamfinansierade TV- och radiokanaler.153  

 

Kommersiell radio och TV har som syfte att tilltala en så stor publik som möjligt. 

”Publikgrupper som är för små för att vara intressanta för annonsörer har små möjligheter att 

få sina intressen tillgodosedda…”154 Det ökade utbudet av kommersiella kanaler bidrar dock 

inte självklart till mångfald i programutbudet. Därför måste Public Service-företagen ”… 

värnas och utvecklas för att kunna utgöra en stark kraft i ett medielandskap där andra aktörer 

arbetar på kommersiella villkor”155. 

 

Ett annat återkommande tema är mångfald och hög kvalitet hos Public Service-företag. 

Programverksamheten inom SR, SVT och UR spelar fortfarande en betydande och central roll 
för den mångsidighet, bredd och kvalitet i det samlade radio- och TV-utbud som den svenska 
publiken har tillgång till… Public service-företagen måste göra fortsatta ansträngningar för att 
framhålla sin särart.156  

Mångfald är viktigt i det svenska medielandskapet både regionalt och lokalt. Detta är något 

som Public Service-företagen starkt bidrar till. ”…public serviceverksamhetens bidrag till 

mångfalden, relativt andra medieföretag,  [är] ofrånkomligen störst genom att förhållanden i 

hela landet kan speglas och representeras…”157 Mångfalden består även av att ge tittarna 

tillgång till analyser och förklaringar av frågor inom nyheter, samhällsbevakning, kultur och 

faktaområden.158 

 

Argumentet om hög kvalitet sätts ofta i motsats till kvantitet. I dokumentet menar man att 

tittar- och lyssnarsiffror inte får vara avgörande för de program man väljer att producera och 

sända, och att Public Service-företagen ska prioritera hög kvalitet framför kvantitet. Men 

förutsättningen för att detta uppdrag ska kunna genomföras menar man är att Public Service-

företagen har:  

                                                 
153 Prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005, sid. 24-25 
154 Ibid., sid. 25 
155 Ibid., sid. 24 
156 Ibid., sid. 29 
157 Ibid., sid. 48 
158 Ibid., sid. 32 
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…allmänhetens förtroende, att programverksamheten är uppskattad i olika publik- och 
åldersgrupper och att många tycker det är angeläget att titta och lyssna. Det är inte minst viktigt 
för legitimiteten i TV-avgiftssystemet att allmänheten anser sig få valuta för TV-avgiften.159  

De program som generellt inte har så stora tittar- och lyssnarsiffror är främst de som riktar sig 

till olika minoritetsgrupper i samhället. Därför har Public Service i uppdrag att även ta hänsyn 

till dessa.  

 

När det gäller samer är, enligt propositionen, Public Service-företagen i princip de enda som 

sänder program på minoritetsspråk med utgångspunkt från ett svenskt samhällsperspektiv.160 

Uppdraget att ta hänsyn till språkliga behov gäller även programproduktion för barn och 

ungdomar som tillhör olika minoritetsgrupper. Barn- och ungdomsprogrammen ska förmedla 

”… kulturella och konstnärliga upplevelser samt berättelser och reportage från olika kulturer 

och länder”161.  

 
Finska, meänkieli, romani chib och speciellt samiskan tillhör de minoritetsspråk som ska 

inneha en särställning. SVT och SR ska beakta minoriteternas intressen genom att sända 

program på deras språk. Eftersom samerna är Sveriges enda ursprungsfolk anser utredningen 

att programutbudet på samiska ska vara högre än vad samernas antal motiverar. För att få en 

tydligare bild av vad grupperna behöver har utredningen kontaktat representanter från några 

av dessa. 

Sametinget anser att behovet av en samisk radio och TV ur ett urbefolkningsperspektiv bör 
uppmärksammas. Vidare föreslår Sametinget att SR och SVT skall åläggas att säkerställa en 
ökad tillgänglighet till och mångfald i det samiska programutbudet med målsättningen att på sikt 
skapa ett samiskt kvalitetsalternativ… SVT anser att det är tveksamt att göra uttryckliga 
preciseringar för de olika minoritetsspråken i sändningstillståndet. Enligt SVT måste sådana 
preciseringar kopplas till ställningstaganden om ekonomiska resurser.162  

Programföretagen får själva avgöra vilka språk som ska användas i sändningarna. Det är upp 

till dem att sinsemellan fördela ansvaret för produktion och sändning av minoritetsprogram. 

 

SVT och SR har fört fram att de är emot kraven på mer konkreta riktlinjer när det rör 

uppgiften att spegla hela landet. ”SVT kritiserar kravet på att 55 procent av 

allmänproduktionen skall ske utanför Stockholm.”163 

 

                                                 
159 Prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005, sid. 33 
160 Ibid., sid. 32 
161 Ibid., sid. 35 
162 Ibid., sid. 44 
163 Ibid., sid. 47 
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Public Service-företagen har även uppgiften att fungera som nyhetsförmedlare. Hög kvalitet 

och klass är avgörande för nyhetsprogrammet och för att tittaren ska få insikt i olika frågor 

krävs ”… utrymme för analys, fördjupning och förklaringar av sammanhang”164. Det som 

prioriteras i nyhetssändningarna är att ta utgångspunkt ur olika perspektiv så som geografisk 

spridning, etnicitet och kön. För att kunna uppnå detta är det viktigt att inte all produktion 

sker i storstäderna eftersom Public Service-företagen ska visa på olika regioners särart för att 

på så sätt bidra till mångfald. Slutligen ska SVT, SR och UR årligen skriftligt redovisa för 

regeringen och Granskningsnämnden hur de uppfyllt sitt Public Service-uppdrag.165  

 

 

Utskottsbetänkande 

I Kulturutskottets betänkande 2000/01:KrU8 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-

2005166 fastslår riksdagen regeringens samliga punkter i proposition 2000:55. Därför har vi 

valt att inte redogöra för detta betänkande. Det las fram ett antal olika motioner till 

betänkandet men alla avslogs. Det var endast en av dessa motioner som berörde ämnet 

minoriteter. Den las fram av Vänsterpartiet, 2000/01:Kr341, och handlade om att TV-program 

borde textas på flera olika invandrarspråk.  

 

Sändningstillstånd 

Sändningstillståndet är mycket kortfattat och innehåller endast paragrafer vilket resulterar i att 

man måste läsa propositionen eller betänkandet för att få en klar bild av vad paragraferna 

verkligen innebär. För att inte riskera att förvränga innehållet i lagtexten har vi valt att helt 

citera de paragrafer vi använt. I sändningstillståndet för SVT 2002-2005 tas bland annat 

kvalitets- och demokratiaspekten upp samt Public Service policy när det gäller reklam och 

andra kommersiella inslag. Minoriteter nämns under tre paragrafer i lagtexten.   

6 § Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt 
yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i televisionen.  
SVT skall före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera 
sakuppgifter i programmet. Ämnesval och framställning skall ta sikte på vad som är väsentligt.  

8 § SVT skall erbjuda ett mångsidigt programutbud som kännetecknas av hög kvalitet i alla 
programgenrer. Programmen skall utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet 
tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos landets befolkning. Programutbudet skall 
spegla förhållanden i hela landet och som helhet präglas av folkbildningsambitioner. SVT skall 

                                                 
164 Prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005, sid. 36 
165 Ibid., sid. 56 
166 Bet. 2000/01:KrU8 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 
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beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme skall ges åt 
en mångfald av åsikter och meningsriktningar. SVT skall i skälig omfattning tillgodose olika 
intressen i fråga om bl.a. religion, kultur och vetenskap.  

12 § SVT skall ägna ökad uppmärksamhet åt program för och med barn och ungdomar samt i 
dessa program förmedla kulturella och konstnärliga upplevelser samt nyheter och information. 
SVT skall ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn som tillhör språkliga eller etniska 
minoritetsgrupper.  

15 § SVT skall beakta språkliga och etniska minoriteters intressen. SVT:s insatser på detta 
område skall öka under tillståndsperioden jämfört med år 2001. Minoritetsspråken samiska, 
finska, meänkieli och romani chib skall inta en särställning. I fråga om verksamhet för språkliga 
och etniska minoriteter får SVT, SR och UR sinsemellan fördela ansvaret för olika slags 
insatser.167  

 

Förutom dessa paragrafer tillkommer det varje år ett anslagsvillkor som meddelas av 

regeringen.   

Anslagsvillkoren reglerar SVTs ekonomiska förutsättningar, anger riktlinjer för organisationen 
och innehåller krav på att verksamheten utvärderas varje år (public service redovisningen).168 

 

Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012 

Prop. 2005/06:112 

Propositionen, Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012169, 

grundar sig i SOU 2005:1170. I denna proposition framhålls värdet av att svensk Public 

Service når hela landet och är till för alla medborgare. Minst 99,8% av alla hushåll i Sverige 

ska ha tillgång till radio samt marksänd TV.171  

 

Under rubriken 7.1 Grundläggande principer för kommande tillståndsperiod påpekas vikten 

av att Public Service-företagen även i fortsättningen ska: ”… präglas av oberoende och stark 

integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, 

politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället”172. Även kvalitetsaspekten 

återkommer, liksom i tidigare dokument, som ett av huvudmålen. Denna höga kvalitet, menar 

man, ska utgöra normen för radio och TV i Sverige. Det ska inte heller finnas någon 

motsättning mellan programmens kvalitet och kvantitet, menar man. Men ”… i de fall där det 

                                                 
167 Ku2001/1543/Me Tillstånd att sända television, sid. 3-5 
168 U2005/9309/Me Anslagsvillkor för Sveriges Television AB för 2006 
169 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012 
170 SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst- riktlinjer för en ny tillståndsperiod 
171 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 68 
172 Ibid., sid. 29 
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finns en konflikt mellan kvantitet i programutbudet och höga kvalitetskrav bör 

kvalitetsaspekten sättas främst”.173 

 

När det gäller programföretagens sändningar är en av huvuduppgifterna för Public Service att 

dessa ska ha ett innehåll som alla, både större och mindre grupper, vill ta del av. Det finns 

också en stor ambition för folkbildning samt målet att programmen i stor grad ska:    

… göras tillgängliga för personer med funktionshinder. Vidare skall särskilda insatser göras för 
att tillgodose intressen och behov hos språkliga och etniska minoriteter. Dessa olika grupper 
skall också synliggöras i programutbudet som helhet.174 

Det ska med andra ord produceras både breda och mer särpräglade program, med ett ”särskilt 

ansvar för att producera och sända program som de kommersiella aktörerna inte erbjuder”.175 

På områden nöje, sport, underhållning och fiktion har de kommersiella TV-kanalerna ett brett 

utbud men när det rör nyheter, fakta och samhällsprogram intar Public Service-företagen en 

särställning. Även svenskproducerade program får stort utrymme i de icke-kommersiella 

kanalerna.176 Programföretagens verksamhet vilar på en demokratisk värdegrund och det är 

därför av största vikt att erbjuda ett ”… varierat programutbud [som] ger publiken möjligheter 

att få en inblick i andra människors liv, kulturer och sedvänjor vilket kan bidra till ökad 

förståelse och tolerans och därmed till att stärka demokratin” 177. Genom att öppna vägar för 

denna typ av program skapas en gemensam grund för diskussioner rörande demokrati och 

ömsesidig förståelse.  

Programföretagen har ett ansvar för att beskriva och kritiskt granska skeenden, förmedla 
kunskap, förklara sammanhang, belysa mindre kända förhållanden och initiera debatter. 
Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt… Det är viktigt att betona att radio och TV i 
allmänhetens tjänst har i uppgift att se till att väsentliga frågor lyfts fram och diskuteras och att 
problem och frågeställningar analyseras ur olika perspektiv så att relevanta fakta och synpunkter 
kommer fram. 178 

Ett annat sätt att bidra till mångfalden är att förmedla lokala och regionala samhälls- och 

nyhetsprogram som bevakar frågor över hela landet. Det är extra viktigt att ge mindre 

grupper, som annars inte får utrymme på mediemarknaden, möjligheter att göra sina röster 

hörda.179 

 

                                                 
173 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 31 
174 Ibid., sid. 31 
175 Ibid., sid. 31 
176 Ibid., sid. 30 
177 Ibid., sid. 31-32 
178 Ibid., sid. 32 
179 Ibid., sid. 51 
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Under rubriken 9 Riktlinjer för programverksamheten förespråkar man en organisation som 

har lokal, regional och rikstäckande verksamhet. Detta för att kunna representera och spegla 

hela Sverige i syfte att visa på de olika områdenas ”särprägel och egenart”180. När 

propositionen var på remiss hos SVT påpekade de att de ”avstyrker förslaget att upprätthålla 

55-procentkravet”181, alltså att 55% av programproduktionen ska ske utanför Stockholm. 

Även under denna rubrik framförs vikten av att ge medialt utrymme åt språkliga och etniska 

minoriteter med extra stor vikt på barn och ungdomars språkbehov.182  

 

Dessa prioriteringar förtydligas något under rubriken 9.7 Programverksamhet för språkliga 

och etniska minoriteter.  

Radio och TV i allmänhetens tjänst har ett långtgående ansvar när det gäller programutbud för 
språkliga och etniska minoriteter. Det utbud som programföretagen tillhandahåller är i dag av 
betydande omfattning… I fråga om verksamhet för språkliga och etniska minoriteter får SVT, 
SR och UR sinsemellan fördela ansvaret för olika slags insatser... Företagen skall även 
tillhandahålla ett mångsidigt utbud som speglar de olika kulturer som finns i Sverige.183 

Bland annat har programföretagen diskuterat detta ämne med representanter för de berörda 

minoritetsgrupperna, vilket i detta fall gjorts tillsammans med Sametinget samt Svenska 

Tornedalingars Riksförbund. Sametinget framförde kritik mot att de krav som ställs på Public 

Service-företagen inte är tillräckligt tydligt formulerade.  

 

Som en del av Public Service-företagens verksamhet föreslår regeringen att: 

Språkliga och etniska minoriteters intressen skall beaktas i utbudet från radio och TV i 
allmänhetens tjänst. Verksamheten skall även fortsättningsvis vara ett prioriterat område… 
Minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib skall inta en särställning… 184 

Det förs också fram att samerna, trots sitt ringa antal i Sverige, har rätt till programutbud på 

samiska i större utsträckning än vad som motiveras av deras antal. Detta eftersom samerna har 

en särställning som ursprungsfolk i Sverige. ”Målsättningen bör vara att tillgängligheten 

fortsätter att förbättras. Detta kan göras på olika sätt bl.a. genom förändrade 

sändningstider…”185 En annan viktig punkt är propositionens tydliga skiljedragning mellan 

nationella och invandrade minoriteters behov av medieutbudet. Den förstnämnda gruppens 

huvudsakliga behov kretsar runt det egna språket och kulturen samt utvecklandet och 

                                                 
180 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 50 
181 Ibid., sid. 50 
182 Ibid., sid. 59 
183 Ibid., sid. 62-63 
184 Ibid., sid. 62 
185 Ibid., sid. 64 
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bevarandet av dessa. Detta främst eftersom dessa grupper vanligtvis inte har några ”problem 

att tillgodogöra sig det ordinarie programutbudet”186. De invandrade minoriteterna kan 

däremot ha problem att tillgodogöra sig ett programinnehåll på svenska, vilket gör det viktigt 

att tillhandahålla ”svenska nyheter på det egna språket”187. 

 

För att garantera att Public Service-uppdraget uppfyllts har Granskningsnämnden för Radio 

och TV i uppgift att granska den årliga redovisningen från SVT, SR och UR. Genom att 

jämföra deras resultat med gällande sändningstillstånd görs bedömningen av hur företagen 

fullgjort sitt uppdrag som Public Service-företag. 188  

 

Slutligen är det intressant att se hur staten, i propositionen, motiverar sin egen inblandning i 

Public Service-företagens verksamhet.  

Samtidigt som företagen, framför allt från publicistisk synpunkt, skall vara oberoende av staten 
utövar riksdag och regering ett allmänt inflytande över de grundläggande riktlinjerna för 
programverksamheten, organisation etc. 189 

 

Utskottsbetänkande 

Även i betänkandet rörande den kommande tillståndsperioden 2007-2012 har riksdagen 

beslutat att bifalla hela propositionen 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i 

allmänhetens tjänst 2007–2012190. Till detta betänkande har det inkommit fem motioner 

rörande minoriteter och media men samtliga fick avslag. Folkpartiet lade bland annat fram två 

motioner som båda utkom innan regeringsskiftet: motion 2005/06:Kr33 och motion 

2005/06:Kr34. I den första motionen påpekar Folkpartiet att:  

Regeringens ambitionsnivå även för programverksamheten för språkliga och etniska minoriteter 
är enligt Folkpartiets uppfattning alltför låg… Invandrare och minoriteter behöver få ett större 
utrymme i public service och ska ges ett ökat stöd för att kunna värna sina språkliga och 
kulturella identiteter.191 

Folkpartiets andra motion föreslår ändrade regler gällande finansiering av produktionen för 

minoritetsprogram inom Public Service. Man vill bland annat öppna upp möjligheten för 

radiostationer utanför Public Service att ansöka om ekonomiskt bidrag för att sända 

                                                 
186 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 63-64 
187 Ibid., sid. 63-64 
188 Ibid., sid. 46 
189 Ibid., sid. 109 
190 Ibid. 
191 Mot. 2005/06:Kr33  
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exempelvis nyhetsprogram på minoritetsspråk. Detta, menar Folkpartiet, skulle leda till ökad 

mångfald.  

 

Vänsterpartiet bidrog med två motioner. Den ena, motion 2005/06:Kr336, är författad av 

bland annat partiledaren Lars Ohly. Partiet menar att minoritetsgruppernas språk har berövats 

dem av majoritetssamhället, vilket starkt strider mot Sveriges beslut, år 2000, att följa 

Europarådets konventioner. Här kritiseras även att samernas kultur placerats i ett fack, 

rennäringen.192  

 

Den andra motionen, 2005/06:Kr336, behandlar kulturpolitik i största allmänhet, allt från 

undervisning till kultur på nationella minoritetsspråk. Just ämnet Public Service nämns endast 

i samband med frågor om digital-TV och att sändningstillståndet bör omfatta även punkter 

rörande assimilation och integration.  

 

Den femte motionen som lades fram, 2005/06:K367, kom från Socialdemokraterna. Den 

behandlar dock främst bristen på assyriskt/syrianskt TV-utbud. Här påpekas betydelsen av att 

bevara det egna språket och att media där spelar en viktig roll.  

 
Sändningstillstånd 

Följande tre paragrafer är hämtade ur sändningstillståndet för SVT som gäller under perioden 

2007-2009. Dessa motsvarar de paragrafer som tidigare redovisats från sändningstillståndet 

för 2002-2005.  

5 § Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt 
yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i televisionen. 
      SVT skall före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera 
sakuppgifter i programmet. Ämnesval och framställning skall ta sikte på vad som är relevant och 
väsentligt.  

7 § SVT skall erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till 
mer särpräglade programtyper. Hög kvalitet och nyskapande form och innehåll skall utmärka 
programverksamheten. 
      Programmen skall utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser 
skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. Programutbudet skall 
spegla förhållanden i hela landet och som helhet präglas av folkbildningsambitioner. SVT skall 
beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme skall ges åt 
en mångfald av åsikter och meningsyttringar. 

11 § SVT skall erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och med barn och unga. 
Programmen skall på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt 
kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. SVT skall ha en 

                                                 
192 Mot. 2005/06:Kr336 
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omfattande nyproduktion och egen produktion av program i olika genrer för barn och unga. 
      SVT skall särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. SVT 
skall ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn och ungdomar som tillhör språkliga 
eller etniska minoritetsgrupper, liksom till barn och ungdomar som har teckenspråk som första 
språk. 

14 § SVT skall beakta språkliga och etniska minoriteters intressen. Verksamheten skall vara ett 
prioriterat område. Tillgängligheten skall förbättras. Minoritetsspråken samiska, finska, 
meänkieli och romani chib skall inta en särställning. SVT skall ha en dialog med de berörda 
grupperna. 
      I fråga om verksamhet för språkliga och etniska minoriteter för SVT, SR och UR sinsemellan 
fördela ansvaret för olika slags insatser.193 

I anslagsvillkoret för 2006 står det mycket kortfattat följande om Public Service-företagens 

minoritetsansvar. Det enda som står är: 

11. Överenskommelser mellan SVT, SR och UR rörande insatser för språkliga och etniska 
minoriteter samt funktionshindrade skall tillställas Kulturdepartementet och 
Granskningsnämnden för radio och TV.194  

 

Dokument rörande SVT 

Alla Public Service-företagen är årligen skyldiga att redovisa hur de genomfört och uppfyllt 

de riktlinjer om sändningstillstånd som riksdagen tagit fram. ”Syftet med redovisningen är att 

ge ett strukturerat underlag för statsmakternas beslut om framtida riktlinjer och för den 

fortlöpande allmänna debatten om public serviceverksamheten.”195 Innan redovisningen 

lämnas till riksdagen och Granskningsnämnden granskar SVT:s egna revisorer hur materialet 

samlats in för att ”… kunna verifiera giltigheten (validiteten) i lämnade sifferuppgifter”196.  

 

Public Service-redovisningen syftar till att ge svar på främst följande huvudfrågor: 

Hur ser utbudet som helhet ut vad gäller programbredd och mångfald i olika programkategorier, 
sammansättning över dygnet, veckan och året, inriktning och utformning med hänsyn till olika 
gruppers behov m.m.? 

Hur tillgodoses olika intentioner med programverksamheten utifrån publikens intressen och 
behov? 

Hur utnyttjar publiken det samlade utbudet och hur värderar den olika delar av det? 

Hur använder SVT tillgängliga ekonomiska resurser?197 

 

                                                 
193 U2006/9519/Me Tillstånd att sända television, sid. 4-6  
194 U2006/9520/Me Anslagsvillkor för Sveriges Television AB för 2007 
195 Sveriges televisions Public Service-redovisning 2005 (2006) Stockholm; Sveriges television AB, sid. 6 
196 Ibid., sid. 7 
197 Ibid., sid. 6 
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I år 2003:s Public Service-redovisning nämns samer på några olika ställen i texten men då är 

det endast en redovisning av vilka program som visats samt antalet timmar som sänds. Det är 

bara under rubriken Program för språkliga minoriteter som det sker en något mer detaljerad 

beskrivning. Det mest påtagliga i 2003 års redovisning är att antalet nyhetstimmar ökat så 

markant i förhållande till hur det var innan. 

 

 

 

Totalt antal sända timmar av program på samiska, per år 

 

Under 2003 ökade programsändningarna på samiska med 14 timmar. Nyhetsprogrammen, 

som totalt sändes i 17 timmar stod för den huvudsakliga ökningen. En minskning med fem 

timmar skedde av de samiska barnprogrammen, jämfört med 2002. SVT sände dock en 

temakväll där man visade samiska program.198 

 

Sändningarna av program på samiska minskade med en timme under 2004, då sammanlagt 65 

timmar sändes. Faktaprogrammen minskade i sändningstid med några timmar, medan 

nyhetsprogrammen behöll en oförändrad nivå. Barnprogrammen för samer ökade dock, både 

genom reprissändningar och förstavisningar, och totalt sändes 9 timmar av dessa program.199 

 

SVT:s Public Service-redovisning för 2005 

SVT inleder sin redovisning med att ge en grundläggande bild av vad deras uppgift som 

Public Service-företag innefattar och hur deras verksamhet spelar en avgörande roll i det 

svenska mediesamhället. ”SVT1 är den mest angelägna kanalen för svenska folket, en 

nationell arena… SVT2 är en av landets tre stora kanaler med många experimentella 

program.”200 Det är också mycket viktigt att hela Sverige representeras i sändningarna så att 

olika perspektiv på frågor ges möjlighet att få utrymme. För att uppnå detta har SVT 28 

nyhetsredaktioner utspridda över hela landet vilka är fördelade på 11 huvudredaktioner. De 11 

redaktionerna producerar allt från fakta till nöje, men främst nyheter. 

 

                                                 
198 Sveriges televisions Public Service-redovisning 2003 (2004) Stockholm; Sveriges television AB, sid. 32 
199 Sveriges televisions Public Service-redovisning 2004 (2005) Stockholm; Sveriges television AB, sid. 30 
200 Sveriges televisions Public Service-redovisning 2005 (2006) Stockholm; Sveriges television AB, sid. 5 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Antal timmar 40 52 66 65 67 59 
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SVT och Public Service har och ska fungera som ett hjälpmedel, vilket skapar möjligheter för 

tittarna att orientera sig i och ge kunskap och insikter om samhället.  

SVT ska genom programverksamheten skapa delaktighet för publiken i olika frågor och 
skeenden genom att ge plats för samtal och åsiktsutbyten samt ge utrymme för empati och 
gemensamma upplevelser.201 

SVT anser att de uppnår sin uppgift som folkbildare och bidrar därmed till att göra 

medborgarna varse om exempelvis sina demokratiska rättigheter. Genom att sända ett flertal 

faktaprogram på regelbundna tider varje vecka underlättas möjligheterna för tittarna att ta 

fasta på den kunskap som förmedlas.  

 

De för också fram att underhållningsprogram har en positiv inverkan på SVT:s publik vilket 

gör att det är viktigt att de sänder sådana program. Dessa program, så som tävlingar humor 

och sång, bidrar till att ge nya insikter och kunskaper. De vill även lägga mer fokus på 

kulturell mångfald i nöjesprogrammen för att ”… skapa en nationell identitet i ett alltmer 

mångkulturellt Sverige”202.  

 

Även barn och ungdomar måste få ett välplanerat och genomtänkt programutbud inom genrer 

som nyheter, fakta, nöje, fiktion och sport. Barn tillhörande etniska minoriteter samt de med 

olika funktionshinder har också getts utrymme i barn- och ungdomsprogramutbudet. ”Den 

bredd SVT erbjuder i barn- och ungdomsutbudet är unik i dagens medieutbud.”203 

 

Kvalitet är ett av ledorden för SVT. Detta kan ses på ur olika synvinklar och nivåer ”… från 

hela företagets utbud till enskildheter i ett givet program, från professionell kritik till den stora 

publikens reaktioner”204. Man mäter kvalitet på flera olika sätt, bland annat genom att studera 

produktionsprocessen, distributionen av programmet samt vad publiken tycker om olika 

program. Även publikens förtroende för SVT spelar en avgörande roll. ”Programutgivningen 

blir ytterst ’public service’ först då publiken väljer att titta på de program som erbjuds.”205 Det 

är dock inte, i alla situationer, avgörande för SVT att ha höga tittarsiffror. Enskilda program 

kan ha låga tittarsiffror, till exempel för att de vänder sig till en mindre grupp, men detta 

innebär inte att programmen har en låg kvalitet.  

                                                 
201 Sveriges televisions Public Service-redovisning 2005 (2006) Stockholm; Sveriges television AB, sid. 46 
202 Ibid., sid. 34 
203 Ibid., sid. 39 
204 Ibid., sid. 61 
205 Ibid., sid. 80 
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SVT1 och SVT2 sände totalt 9044 timmar under 2005 varav 67 timmar på samiska. Om det 

samiska utbudet står följande: 

Faktautbudet på tre timmar i förstasändning bestod av fem program om valet till sametinget 
våren 2005. Under året sändes tre timmar egenproducerade barnprogram i förstasändning, vilket 
var en minskning med en timme jämfört med 2004. Därutöver sändes inköpta programmen 
Mumintrollet på samiska i repris under sammanlagt sju timmar. 2004 uppgick repriserna av 
egenproducerade barnprogrammen till fem timmar. Under 2005 repriserades inte dessa program, 
varför det totala utbudet av egenproducerade barnprogram minskade med fem timmar.206 

 

SVT:s Public Service-redovisning för 2006 

I mars månad 2007 släppte SVT sin årsredovisning för 2006, och i skrivande stund har 

Granskningsnämnden ännu inte granskat den. Därför har vi valt att lägga huvudfokus på 

redovisningen för 2005, men för att få en inblick i minoritetsutbudet under 2006 har det 

berörda avsnittet granskats.  

 

Det sändes under 2006 totalt 9019 timmar med program på SVT1 och SVT2. Programutbudet 

på samiska har under 2006 minskat med 8 timmar jämfört med 2005. Det uppgick till 59 

timmar. De är dock noga med att påpeka att utbudet har ökat med 19 timmar jämfört med 

2001. Främsta anledningen till minskningen sägs vara att det under ”2005 gjordes en särskild 

satsning på sametingsvalet”207. 2006 skedde inte något val och SVT har därför inte behövt 

lägga några timmar på detta. Inga andra faktaprogram har heller producerats under året, dock 

visades 3 timmar inköpta program.208   

 

När det gäller program som riktar sig till samiska barn står det följande i redovisningen: 

De egenproducerade barnprogrammen ökade under 2006 med 7 timmar medan inköpta 
barnprogram minskade lika mycket. Därigenom har kvaliteten på utbudet av samiska 
barnprogram höjts väsentligt.209 

Avslutningsvis skriver de att Oññasat minskat med 2 timmar jämfört med 2005 vilket berodde 

på en strejk hos NRK under 2 veckor. De skriver även att: ”Oddasat produceras i samarbete 

mellan SVT, NRK och finska YLE och programmet avvecklas från Norge.”210 Detta ska inte 

                                                 
206 Sveriges televisions Public Service-redovisning 2005 (2006) Stockholm; Sveriges television AB, sid. 42 
207 Ibid., sid. 107 
208 Sveriges televisions Public Service-redovisning 2006 (2007) Stockholm; Sveriges television AB, sid. 48 
209 Ibid., sid. 48 
210 Ibid., sid. 48 
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tolkas som att Oññasat kommer att läggas ner. Vi har dock fått bekräftat att det rör sig om ett 

språkligt misstag, vilket visar att detta inte är den slutgiltiga versionen av redovisningen. 

 

Överenskommelse mellan SVT, SR och UR 

SVT, SR och UR skriver årligen under en överenskommelse rörande program för språkliga 

och etniska minoriteter. I överenskommelsen för 2006211 står det att SVT ska producera i stort 

sett lika många programtimmar på samiska år 2006 som 2005. Nyhetsprogrammet Oññasat 

ska har lika många timmar som det föregående året. Även antalet timmar med barnprogram 

specificeras med målet att behålla antalet timmar som 2005. Det står ingenting om utbud av 

faktaprogram eller program på svenska som vänder sig till samer. I vårt samtal med SVT:s 

programsekretariat-chef212 berättade han att SVT anser att endast program på samiska kan 

räknas som minoritetsprogram. Han kommenterar att SVT inte är skyldiga att visa 

faktaprogram på samiska utan det är inom ramen för deras frihet att bestämma själva. Han för 

också fram att kulturprogram med samiskt tema är något som inte behöver specificeras 

eftersom det ingår i det allmänna Public Service-uppdraget att skildra hela landet. Därför är 

det inte avgörande att ordet kultur tas upp under avsnittet om minoriteter. På frågan varför 

antalet programtimmar minskat jämfört med 2005, trots målet med samma nivå, svarade 

chefen för programsekretariatet att det berodde på att det under 2006 inte var något val till 

Sametinget. Då behövde ju inte det bevakas. 

 

SOU 2006:19 

Slutbetänkandet Att återta mitt språk213 är, som nämnt tidigare, en uppföljare till SOU 

2005:40 Rätten till mitt språk. Inledningen i SOU 2006:19 reflekterar kring hur ett 

erkännande av samernas ställning som nationell minoritet påverkar dem:  

Den psykologiska betydelsen av detta erkännande för de nationella minoriteterna är stor. 
Erkännandet har gett gruppernas krav större legitimitet i majoritetssamhället och det har stärkt 
deras vilja att värna det egna språket och kulturen.214 

                                                 
211 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=60291&a=699596 kontrollerad 2007-03-27 
212 ”SVT Programsekretariat (PRS) har i uppgift att utveckla, samordna och ge råd och stöd i public service-
frågor, huvudsakligen med anknytning till radio-TV-lagen, sändningstillstånden, riktlinjer, etik och policy som 
rör företagets program- och publiceringsverksamhet i dess olika former.”  
Källa: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=60291&a=699596  kontrollerad 2007-03-27 
213 SOU 2006:19 Att återta mitt språk- Åtgärder för att stärka det samiska språket  
214 Ibid., sid. 57 
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Genom en enkätundersökning bland samer i de sydsamiska områdena, det vill säga delar av 

Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Dalarna, ville man se hur enskilda samer såg på olika 

samiska frågor. Cirka 2 200 enkäter skickades ut, och av dessa var det 1 051 som gick att 

behandla i undersökningen.215 Under rubriken 3.5 Språket – en förutsättning för demokratisk 

delaktighet påpekas att många av de inkomna enkätsvaren för fram vikten av att behärska det 

samiska språket:  

Bristen på kunskaper i det samiska språket kan innebära att den enskilde inte kan vara fullt 
delaktig i det samiska samhället… Språket förstärker på sätt och vis samiskheten och den som 
inte har tillgång till språket kan hamna i ett utanförskap.216.  

Under efterföljande rubrik diskuteras hur allmänhetens inställning och kunskap om samerna 

kan påverka hur samerna ser på sig själva som individer och som grupp samt hur man 

uppfattar sin kultur och sitt språk. ”Eftersom språket är så starkt kopplat till identiteten får andra 

människors attityder till och bemötandet av språket betydelse för individen.”217 

 

I enkätundersökningen kunde man se att 80% av de tillfrågade personerna brukade titta på 

samiskspråkig TV. Detta går att jämföra med antalet radiolyssnande intervjupersoner, där 

endast 36% tog del av samiskspråkiga program. 

 
Figurerna kommer från SOU 2006:19 ”Att återta mitt språk” sid. 202-203 

 
 

En förklaring till denna fördelning kan delvis vara att det, i denna undersökning, är få som 

talar och förstår samiska samtidigt som intresset för samefrågor är högt. Enda sättet för dessa 

personer att få information om vad som försiggår i Sápmi är att titta på svensktextade TV-

                                                 
215 SOU 2006:19 Att återta mitt språk- Åtgärder för att stärka det samiska språket, sid. 170 
216 Ibid., sid. 78 
217 Ibid., sid. 81 
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program.218 Det är dock inte självklart att alla kan ta del av innehållet bara för att programmen 

är textade. Ett exempel på detta är ett uttalande som redovisas i utredningen: 

Skulle önska att det vore mera nyheter på sydsamiska både i radio och TV. Ser på Oññasat men 
det är ju på nordsamiska, och det förstår jag icke. Det går så fort med tolkningen så ibland hinner 
man inte läsa förrän texten är borta… (88-årig kvinna, Härjedalen)219  

Medierna har stora möjligheter att främja det samiska språket, men detta sker inte i tillräcklig 

utsträckning idag. Utredningen refererar till Presstödsnämndens kartläggning Minoriteternas 

medier220 och för fram att den påpekar att det samiska programutbudet i Public Service-

kanalerna är bristfälligt, mycket på grund av otillräckliga resurser i förhållande till deras 

minoritetsuppdrag.221  

 
Utredningen för fram att det finns en stor brist på samiskspråkiga barn- och ungdomsprogram 

i det svenska Public Service-utbudet. ”Bevarande och utveckling av det samiska språket 

förutsätter att barn och ungdomar har tillgång till samiskt utbud i radio och TV.”222 Av denna 

anledning krävs det ökade resurser för att producera fler barn- och ungdomsprogram på 

samiska. Genom att medvetet, på ett positivt sätt, synliggöra samisk kultur och språk i media 

kan barn och ungdomar känna stolthet över sin samiska identitet. Ett synliggörande bidrar 

även till att samhället i stort utvecklar en positiv relation till samiska språket och kulturen.223  

 

Slutligen har utredningen kunnat konstatera att det inte går att få någon klar bild över hur 

många samer som faktiskt talar samiska i Sverige.  

Sådana förhållanden är till nackdel för uppföljning av minoritetspolitiken. Bedömningen av 
Sveriges åtagande att skydda och främja samiska språket försvåras utan tillförlitliga 
kunskapsunderlag.224  

                                                 
218 SOU 2006:19 Att återta mitt språk- Åtgärder för att stärka det samiska språket, sid. 202-203 
219 Ibid., sid. 204 
220 Minoriteternas medier (2002) Stockholm; Presstödsnämnden 
221 SOU 2006:19 Att återta mitt språk- Åtgärder för att stärka det samiska språket, sid. 386 
222 Ibid., sid. 388 
223 Ibid., sid. 377 
224 Ibid., sid. 295 
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Analys och diskussion 

Avsnittet är uppdelat i två huvuddelar. Först genomförs en innehållsanalys av propositionerna 

för att se förekomsten av utvalda ord och dess placering i dokumenten. Resultatet tillämpas 

sedan i den andra delen där bland annat Jaenssons teori används. Utöver analys förekommer 

också diskuterande inslag i syfte att belysa huvudpunkterna inför slutdiskussionen.   

 

Innehållsanalys 

I vår innehållsanalys har vi valt ut 16 ord som förekommer i både proposition 2002-2005 och 

2007-2012. Dessa har delats in i fyra tabeller, två för varje proposition. Den första innefattar 

begrepp som har med Public Service i stort att göra medan den andra delen mer fokuserar på 

ord som rör minoriteter och samer. Uppdelningen mellan sammansatt och ej sammansatt kan 

tydligt skildras genom exemplet: saklig och huvudsaklig. Dessa innehåller ordet saklig men 

har olika betydelser. Sammansättningen kan dock ha samma innebörd, varför vi redovisar 

även dessa. Slutligen har vi även skrivit ifall orden finns under rubriken Programverksamhet 

för språkliga och etniska minoriteter. Detta eftersom det är där minoritetsansvaret presenteras 

och samer tydligt nämns. Det är intressant att se vilka ord som förekommer i 

minoritetsavsnittet eftersom det kan ge en vink om vad det innebär i ett större perspektiv.    

     

Proposition, Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 

Ord Ej Sammansatt Sammansatt Totalt Kommentar 

Kvalitet 45 16 61 Nämns en gång i minoritetsavsnittet, då med 
hänvisning till Sametingets uttalande.  

Mångfald 60 3 63 Nämns en gång i minoritetsavsnittet, då med 
hänvisning till Sametingets uttalande 

Demokrati 18 3 21 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Opartisk 9 0 9 Nämns ej under minoritetsavsnittet. Står 
alltid tillsammans med ordet Saklig. 

Saklig 9 9 18 Nämns ej under minoritetsavsnittet. Står 
alltid tillsammans med ordet Opartisk. 

Särställning 8 0 8 Alla utom en nämns under 
minoritetsavsnittet. 

Folkbildning 2 11 13 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Kommersiell 58 0 58 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Ansvar 55 27 82 Nämns sex gånger under minoritetsavsnittet. 

Kulturansvar 19 0 19 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Hela landet 37 0 37 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 
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Proposition, Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012 

Ord Ej Sammansatt Sammansatt Totalt Kommentar 

Kvalitet 45 5 50 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Mångfald 34 0 34 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Demokrati 12 5 17 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Opartisk 10 0 10 
Nämns ej under minoritetsavsnittet. Står 
alltid tillsammans med saklig förutom en 

gång. 

Saklig 10 12 22 
Nämns ej under minoritetsavsnittet. Står 
alltid tillsammans med opartisk utom en 

gång. 

Särställning 10 0 10 Alla utom två nämns under 
minoritetsavsnittet. 

Folkbildning 10 1 11 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Kommersiell 44 2 46 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Ansvar 55 18 73 Nämns tre gånger under minoritetsavsnittet. 

Kulturansvar 13 0 13 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

Hela landet 27 0 27 Nämns ej under minoritetsavsnittet. 

 

Båda propositionerna har i stort sett lika antal av de utvalda orden. Den största skillnaden är 

förekomsten av ordet mångfald. Det har nästan halverats, från 60 gånger i proposition 2002-

2005 till 34 stycken i proposition 2007-2012. Vi har inte kunnat finna någon synonym som 

förekommer mer frekvent i den senare propositionen. Exempel på sådana synonymer är, 

mångsidig, pluralism och pluralistisk. Frasen hela landet kan även den, menar vi, sägas 

motsvara begreppet mångfald vilket gjorde att vi valde att tillföra ordet till innehållsanalysen. 

Det visade sig att denna fras förekom oftare i texten för 2002-2005, nämligen 37 gånger, 

jämfört med 2007-2012 där antalet var 27. Detta visar på att ordet mångfald inte ersatts med 

hela landet, vilket gör att man kan fråga sig vart denna mångfald tagit vägen. Det som har 

varit en så viktig del för Public Service genom åren. Inga av dessa ord och fraser förekommer 

under rubriken Programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter.  

 

När det gäller orden opartisk och saklig förekommer dessa i stort sett lika många gånger i 

båda propositionerna, 9 respektive 10. Intressant att lägga märke till är att dessa ord, i alla fall 

utom två, alltid står tillsammans. Inget av orden förkommer under Programverksamhet för 

språkliga och etniska minoriteter medan de annars är vitt spridda i båda propositionerna. Det 

finns ingen separat rubrik som behandlar dessa ämnen vilket gör att man borde kunna 

förvänta sig att de även står med under detta kapitel. 
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Ordet kommersiell är ofta förekommande i båda propositionerna, 58 respektive 44 gånger. 

Argumentationen om Public Service i relation till kommersialism är mer frekvent än både 

orden demokrati och folkbildning vilka annars brukar känneteckna Public Service. Idag är det 

alltså mer viktigt att visa vad det inte är snarare än vad det är.  Kvalitet är något annat som 

lyfts fram som mycket väsentligt för Public Service-produktioner. I båda propositionerna 

förekommer detta ord 45 gånger vardera och det påpekas vid ett flertal tillfällen att kvalitet är 

viktigare än kvantitet i programutbudet. Även ansvar är ett nyckelord i dokumenten där de 

förekommer 55 gånger i båda texterna men om man räknar de sammansatta orden blir antalet 

hela 82 respektive 73 vilket är mer än något annat av de utvalda orden. Detta ord förekommer 

också under Programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter, 3 respektive 6 gånger, 

vilket visar på att radio och TV har ett ansvar att se till att samiskan bevaras. Det är intressant 

att se att detta ansvar inte verkar röra minoritetskulturen eftersom ordet kulturansvar inte 

förekommer under avsnittet rörande minoriteter. Rent teoretiskt skulle ordet kulturansvar 

kunna delas upp och ändå ha samma betydelse, till exempel ”ansvar för kulturen”, men inte 

heller denna uppdelning går att registrera under avsnittet.  

 

Sammanfattningsvis är det intressant att notera att det i propositionen 2007-2012 endast är två 

av de ovanstående orden som förekommer i stycket om Programverksamhet för språkliga och 

etniska minoriteter, nämligen ansvar och särställning. I 2002-2005 förekommer, förutom 

dessa två, även orden kvalitet och mångfald en gång vardera, då i en kommentar från 

Sametinget. Det är alltså inte utredarna i propositionen som valt att placera in dessa ord under 

rubriken, utan är endast resultatet av ett uttalande. 

 

Proposition, Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 

Ord Ej Sammansatt Sammansatt Totalt Kommentar 

Minoritet 29 22 51 Ingen tydlig rubrikplacering. 

Minoritetsspråk 17 0 17 
Alla utom en nämns under 

minoritetsavsnittet. 

Same 4 5 9 Nämns endast under minoritetsavsnittet. 

Samisk 13 0 13 
Alla utom två nämns under 

minoritetsavsnittet. 

Kultur 32 80 112 
Nämns en gång i minoritetsavsnittet, då 

om Tornedalsfinnar.  
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Proposition, Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012 

Ord Ej Sammansatt Sammansatt Totalt Kommentar 

Minoritet 39 17 56 Ingen tydlig rubrikplacering. 

Minoritetsspråk 11 0 11 
Alla utom tre nämns under 

minoritetsavsnittet. 

Same 4 2 6 
Alla utom en nämns under 

minoritetsavsnittet. 

Samisk 6 0 6 
Alla utom två nämns under 

minoritetsavsnittet. 

Kultur 24 87 111 
Ordet nämns sex gånger under 

minoritetsavsnittet 

 

Kultur är ett mycket vitt begrepp som, speciellt i sammansatt form, förekommer i många olika 

situationer och betydelser. Totalt förekommer ordet 112 gånger i proposition 2002-2005 och 

111 gånger i 2007-2012. Som ej sammansatt ord är antalet 32 respektive 24. Det är en stor 

skillnad mellan positionerna när det gäller placeringen av ordet i dokumenten. I proposition 

2002-2005 nämns kultur en gång, under rubriken Programverksamhet för språkliga och 

etniska minoriteter, och då i samband med en text om tornedalingar medan ordet, i 2007-

2012, förekommer sex gånger och då även när det handlar om samer.  

 

Ordet same förekommer fyra gånger i båda propositionerna. I sju av åtta fall är dessa 

placerade under minoritetsavsnittet men i proposition 2007-2012 förekommer ordet även 

under Förteckning över remissinstanser. Rubriken är endast en redovisning över vilka 

instanser remisser har gått ut till, ingen sammanhängande text om vad Public Service-

företagen ska uppfylla.  

 

Minoritet finns på ett flertal olika ställen i propositionerna vilket kan bero på att begreppet 

berör alla grupper som inte tillhör majoriteten så som samer eller invandrare. Minoriteter har 

fått en egen rubrik Programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter, under vilken 

fokus ligger på invandrar- och minoritetsspråk. Tilldelningen av rubrik kan ha både för- och 

nackdelar. Fördelen är att dessa grupper uppmärksammas på ett mer personligt sätt än om de 

endast skulle stå med som exempel på olika ställen i övriga texten. Nackdelen kan vara att 

dessa grupper stängs ute från övriga texten i dokumentet. I propositionerna används ordet 

minoritet flera gånger innan avsnittet Programverksamhet för språkliga och etniska 

minoriteter men inte vid något tillfälle förs det fram att samerna ingår i denna grupp. Som 

läsare måste man ta sig igenom halva texterna innan man får insikt i detta. Samisk 

förekommer vid ett tidigare tillfälle under rubriken Sändningarnas omfattning där det förs 
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fram att P2 sänder program på samiska som är ett minoritetsspråk men i övrigt nämns inte 

samer innan minoritetsavsnittet. Efter Programverksamhet för språkliga och etniska 

minoriteter används samisk en gång per proposition i sammanfattningen av de föreliggande 

SOU:erna. Intressant är också att ordet samisk halverats i antal, från 13 i proposition 2002-

2005 till sex i 2007-2012. Ändå har same inte ökat utan ligger kvar på samma antal, fyra 

stycken. Same eller minoriteter förekommer heller inte, i någon av propositionerna, i samband 

med stycket om att programproduktionen och utbudet ska spegla hela landet. 

 

Minoritetsspråk har minskat med en tredjedel, från 17 till 11 i proposition 2007-2012 och alla 

utom fyra är under minoritetsavsnittet. Den största skillnaden är att minoritetsspråk, i 2007-

2012, står med under rubriken Sändningarnas omfattning medan de i 2002-2005 endast 

använder ordet språk under den rubriken. Även minoritetsspråk står med i SOU-

sammanfattningarna, en respektive två gånger.   

 

Public Service, i allmänhetens tjänst? 

När vi startade detta arbete hade vi inställningen att SVT inte uppfyllde de krav som ställs på 

ett Public Service-företag. Detta intryck fick vi bekräftat bland annat via Sametingets anmälan 

av SVT till Granskningsnämnden, vilken presenterats i uppsatsens inledning. Där hävdas att 

SVT inte levt upp till sitt minoritetsansvar. Granskningsnämnden visade att SVT uppfyller 

alla krav som ställs på dem genom sändningstillståndet. Genom vår granskning av 

styrdokumenten har vi kunnat konstatera att Granskningsnämnden gjort en korrekt bedömning 

utifrån de regler som gäller idag, men detta betyder inte att Sametinget ställde orimliga krav. 

Istället borde innehållet i sändningstillståndet ändras och förtydligas. Exempelvis påpekar 

Sametinget i sin anmälan att SVT inte sänder tillräckligt med religion, sport, underhållning 

och kultur med samiskt tema som vänder sig till allmänheten. Granskningsnämnden 

kommenterade detta med att: 

… villkoren i sändningstillståndet inte innehåller några mer specifika krav när det gäller 
innehållet i programutbudet i förhållande till språkliga och etniska minoriteters intressen. Hur 
dessa intressen tillgodoses är i första hand en fråga för programföretagen.225 

Som det ser ut idag gör alltså inte SVT fel trots att det finns behov av att dessa program sänds. 

Sametinget åberopar, förutom den specifika paragrafen om minoriteters rättigheter, även mer 

allmänna regler som kan appliceras på detta problem. Till exempel står det i 8§ att SVT:s 

program ska skildra och tillgodose intressen hos hela svenska folket och:  
                                                 
225 Beslut, Granskningsnämnden för Radio & TV, SB 476/06, Dnr: 78/06-20, 2006-06-28, sid. 6 
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… spegla förhållanden i hela landet… utrymme skall ges åt en mångfald av åsikter och 
meningsriktningar. SVT skall i skälig omfattning tillgodose olika intressen i fråga om bl.a. 
religion, kultur och vetenskap.226 

Granskningsnämnden anser att detta inte går att applicera på samiska program eftersom det 

gäller SVT:s programverksamhet som helhet, inte specifikt för samer, vilket gör att SVT 

själva kan välja om de önskar sända program om och för minoriteter. Det handlar mer om en 

moralisk förpliktelse än en laglig. Om man ska hårdra Granskningsnämndens svar innebär det 

att samerna inte har de rättigheter som räknas in under begreppet hela landet utan endast de 

som formulerats under minoriteter, alltså program på samiska för samer. I vår innehållsanalys 

syns detta genom att uttrycket hela landet inte används i minoritetsavsnittet överhuvudtaget 

trots att det används 37 respektive 27 gånger i propositionerna. Public Service är alltså till för 

alla men till dessa alla räknas inte samerna. Detta är mycket ironiskt eftersom samerna 

officiellt anses vara de som först befolkade Sverige.  

 

Om man jämför propositionen för 2002-2005 med den rörande tidsperioden 2007-2012 kan 

man konstatera att det mesta som står skrivet är mycket lika varandra. Ofta står det 

formulerat, i 2007-2012, att de ska fortsätta på samma sätt som i föregångaren. Vi har dock 

kunnat hitta några intressanta skillnader som eventuellt skulle kunna påverka programutbudet 

för minoriteter när det rör program som vänder sig till en större allmänhet med teman om till 

exempel samer. Genom följande två citat, som båda behandlas under likvärdiga avsnitt 

rörande bland annat mångfald i TV-utbudet, syns detta tydligt. I propositionen för perioden 

2002-2005 står det följande: 

Public service-verksamhetens styrka ligger också i att programmen är tillgängliga för hela 
Sveriges befolkning. Det är viktigt att understryka att det finns stora grupper av befolkningen 
som enbart kan förlita sig på dessa företag för att få tillgång till ett varierat programutbud. Public 
service-företagen är i stort sett ensamma om att utifrån ett svenskt samhällsperspektiv sända 
program på olika minoritets- och invandrarspråk...227  

Det handlar främst om program som vänder sig till minoriteterna inte program för 

allmänheten. Detta kan man jämföra med följande som står i propositionen för 2007-2012: 

Vidare skall särskilda insatser göras för att tillgodose intressen och behov hos språkliga och 
etniska minoriteter. Dessa olika grupper skall också synliggöras i programutbudet som helhet.228 

Även här förs det fram vikten av program för minoriteterna men det påpekas också att 

allmänheten ska ges ett programutbud om och med dessa grupper. Eventuellt kan SVT:s nya 

                                                 
226 Ku2001/1543/Me Tillstånd att sända television, sid. 3 
227 Prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005, sid. 32 
228 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 31 
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programsatsning ”Frufritt” passa in på formuleringen synliggöras i programutbudet som 

helhet eftersom det är tänkt att vara ett underhållningsprogram för allmänheten med tema 

samer. Om Sametingets anmälan skulle ha skett när det nya sändningstillståndet gäller skulle 

bedömningen möjligen ha blivit annorlunda när det gäller frågan om program för 

allmänheten.  

Legitimering av Public Service 

Med dagens debatt rörande Public Service vara eller inte vara har det blivit allt viktigare för 

företagen och politikerna att legitimera dess fortsatta värde, särställning och existens. Ett 

återkommande argument är programmens höga kvalitet och i vår innehållsanalys är detta ord 

också ett av dem som förekommer oftast i propositionerna. Intressant att notera är, enligt Edin 

och Widestedt, att styrdokumenten för radio och TV inte beskriver vad kvalitet är utan endast 

ger exempel på vad det inte är.229 Eftersom Public Service inte är kommersiellt, vilket anses 

som dålig kvalitet, tillhör SVT automatiskt det motsatta till detta, nämligen ett företag med 

hög kvalitet. Kvalitetsaspekten förekommer i så gott som samtliga av de syner på Public 

Service som Jaensson tar upp i sin teori. Ofta nämns det i samband med att samtliga 

medborgares intressen och behov ska speglas i medieutbudet samt att Public Service på olika 

sätt ska förbättra människors liv och kulturella smak, exempelvis genom folkbildning. SVT 

själva påpekar i sin Public Service-redovisning för år 2005 att kvalitet inte nödvändigtvis kan 

mätas genom höga tittarsiffror. Program som till exempel vänder sig till minoriteter har även 

de hög kvalitet men antalet tittare är relativt lågt. Camauër ser ett problem med denna syn på 

kvalitet främst när det rör minoriteter. Att lägga fokus på kvalitet istället för kvantitet gör att 

programutbudet för dessa grupper blir lidande och hon menar att regelbundet återkommande 

program är mer avgörande än dess kvalitet.230 För att upprätthålla kvaliteten har 

Granskningsnämnden tilldelats uppgiften att se till att Public Service-företagen följer de 

riktlinjer som satts upp. Edin och Widestedt påpekar dock att nämnden ”i allt högre grad fått 

en legitimerande funktion som tycks gå ut på att bekräfta SVT:s kvalitet”231 snarare än att 

ifrågasätta dess innehåll. 

 

                                                 
229 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier, sid. 30 
230 Camauër, Leonor. En kartläggning: Minoritetsmedier och minoritetsmediepolitik i Sverige (2005) Stockholm; 
Styrelsen för psykologiskt försvar, sid. 123 
231 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier, sid. 56 
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Enligt sändningstillstånden, 6§ i 2002-2005 och 5§ i 2007-2009, och propositionerna ska 

urvalet i de sända programmen vara relevanta och väsentliga och inta opartiskhet.  Detta kan 

dock vara svårt att uppnå eftersom ord som väsentligt och sakligt är godtyckliga och det finns 

ingen beskrivning över vad dessa ord innebär i dessa specifika texter. På grund av detta är det 

mycket svårt, till exempel för Granskningsnämnden, att avgöra om SVT bryter mot dessa 

bestämmelser vilket i sin tur gör att SVT har en stor felmarginal att använda som sitt försvar.  

 

Public Service som ett hjälpmedel för demokratin är även det ett legitimeringsargument. I 

propositionerna förs det fram att man, med hjälp av ett varierat och genomtänkt 

programutbud, kan stärka demokratin och skapa ”förståelse och tolerans”232. Detta kan uppnås 

genom att, på fasta tider, sända faktaprogram som uppmärksammar medborgarna om deras 

rättigheter. Intressant att lägga märke till är att SVT inte sänder regelbundna faktaprogram för 

och om samer. Genom att utesluta vissa grupper i informationsflödet bidrar det till att 

allmänheten får svårare att bilda sig inom området vilket i sin tur gör att möjligheten till 

empati och förståelse försvåras. Man kan även notera att demokrati, i vår innehållsanalys, 

nämns 18 respektive 12 gånger men aldrig under minoritetsrubriken. Detta kan tolkas på två 

sätt. Dels har samerna, när det gäller Public Service, inga demokratiska rättigheter eller så är 

det inte en demokratisk rätt för svenska folket att lära sig om samer. Genom att demokrati 

införs i styrdokumenten som ett mycket viktigt nyckelvärde blir konsekvenserna av att 

utelämna ordet från minoritetsavsnittet extra tydliga, man kan säga att demokratin är 

odemokratisk.  

 

Edin och Widestedt menar att Public Service-uppdraget, att producera program för 

minoriteter, även har en politisk koppling. Detta är en demokratisk uppgift som ”… hänger 

samman med allmänna strävanden efter jämlikhet och rättvisa”233.  Exempel på detta synsätt 

är Jaenssons teori om distributiv rättvisa. Tanken är att alla har rätt till lika mycket även om 

vissa grupper är mindre än andra. I de statliga dokumenten står det att de program som 

produceras för minoriteter inte ska representeras av det lilla antal samer det finns. Enligt 

Jaensson är detta tankesätt orättvist eftersom man som tittare inte borde betala för program 

man inte önskar titta på.  

 

                                                 
232 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 32 
233 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier, sid. 21 
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Kommersialism är ett frekvent återkommande ord i båda propositionerna. I 2002-2005 

förekommer det 58 gånger medan det i 2007-2012 går att läsa 44 gånger. Det förs fram att 

Public Service-företagen är nästan ensamma med att producera fakta- och samhällsprogram 

vilket gör dem unika på TV-marknaden. Detta argument används flitigt för att legitimera 

deras verksamhet och existens. Olle Findahl påpekar i sin artikel att de kommersiella 

kanalerna är konkurrenter till Public Service när det gäller tittarna. Skillnaden mellan dessa är 

att tittarna inte ses som konsumenter inom Public Service-verksamheten medan kommersiella 

kanaler endast arbetar för höga tittarsiffror. Findahl menar därför att Public Service är en 

viktig del av det demokratiska samhället och måste så förbli.234 Det är intressant att lägga 

märke till att propositionerna utmålar kommersialismen som ett hot som måste besegras. För 

att medborgarna ska få tillgång till väsentlig information krävs kanalerna eftersom inga andra 

kan uppfylla detta krav. En följd, av att utmåla kommersiell TV som mindre värd, är att alla 

som väljer att titta på den typen av kanaler också blir mindre värda och borde tillrättavisas. 

Propositionerna sätter alltså olika värde på människor beroende på om de har ”rätt” smak eller 

inte, där Public Service-tittare självklart är bäst. Frågan är om det verkligen är nödvändigt 

med en jämförelse mellan Public Service och kommersialism eller om det bara ger bilden av 

desperation och identitetskris hos SVT, SR och UR. Kommersiella kanaler och Public Service 

har ju ändå delvis olika uppgifter och kan snarare komplettera varandra än att sätta varandra 

ur spel.  

 

Propositionerna påpekar att Public Service har ett särskilt ansvar för ett flertal olika områden, 

vilket fungerar som ett argument till företagens fördel och har en legitimerande funktion i 

texterna. Detta ansvar kan bland annat röra sig om värnandet av demokrati, kultur, 

folkbildning och språk, men även att kunna skydda medborgarna från skadliga influenser, 

såsom kommersialism och låg kvalitet. I vår innehållsanalys är ordet ansvar ett av de oftast 

förekommande. I båda propositionerna nämns det hela 55 gånger vardera och då även under 

rubriken Programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter. Det finns dock risker med 

att tilldela några få parter uppgiften att avgöra vad ansvar innefattar och hur man, genom TV-

rutan, kan ansvara för något. Begrepp som kultur och demokrati inbegriper så många olika 

delar vilket gör att dess innebörd blir mer subjektiv än objektiv men de har även ett ansvar för 

att avgöra vad som inte är bra TV för folket vilket även det kan vara problematiskt.    

 
                                                 
234 Findahl, Olle. “Public service broadcasting - a fragile, yet durable construction” I: Nordicom Review nr. 1 
(1999) Göteborg; Nordicom Göteborgs universitet 
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 Vem vet bäst? 

Sändningstillståndet är mycket kort och saknar detaljerade beskrivningar. Propositionerna och 

betänkandena, vilka ligger till grund för tillståndet, har ett mer omfattande innehåll men på 

något sätt är texterna fortfarande svåra att förstå. Abstrakta meningsformuleringar och ordval 

gör att det även i dessa texter ges möjlighet till fri tolkning av innebörden och skapar därmed 

kryphål för SVT. I propositionen Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 

2007–2012 står det till exempel att SVT, i sina sändningar, ska diskutera och ”… ta sikte på 

vad som är relevant och väsentligt”235. Det kan låta fint men det betyder i sin tur att ett fåtal 

personer tilldelas rätten att avgöra vad dessa kriterier innefattar och vad som är bäst för 

medborgarna. Här kan man se en tydlig koppling till Jaenssons teori om den paternalistiska 

synen på Public Service. Han presenterar paternalismens fem huvudfrågor och värderingar. 

Tre av dessa går direkt att applicera på denna bestämmanderätt som råder inom SVT. Enligt 

detta synsätt vet inte gemene man vad de vill ha och behöver vilket gör att de få personer som 

faktiskt har denna kunskap måste se till att det finns ett programutbud som tillfredställer alla 

medborgares behov. Dessa ”experter” är dels de utvalda inom SVT och dels politikerna som 

utformar sändningstillstånden. Eftersom Sverige är en demokrati framförs det vid flera 

tillfällen i sändningstillstånden att SVT ska vara fritt från politiskt inflytande. Genom att 

politikerna lägger över bestämmanderätten på SVT vill de uppnå denna demokrati. Men SVT 

är ändå inte fria eftersom de måste följa sändningstillstånden som regering och riksdag 

utformat. Det vill säga att genom SVT styr politikerna vad invånarna ska och behöver veta. 

Detta går till exempel att utläsa ur följande utdrag från propositionen:  

Samtidigt som företagen, framför allt från publicistisk synpunkt, skall vara oberoende av staten 
utövar riksdag och regering ett allmänt inflytande över de grundläggande riktlinjerna för 
programverksamheten, organisation etc.236 

Hur mycket ska staten avgöra vad som visas i SVT? Som det ser ut idag kan, enligt Edin och 

Widestedt, SVT ses som en ”stat i staten”237 eftersom de själva både utvärderar och tolkar sitt 

uppdrag.  

 

Men det behöver nödvändigtvis inte vara negativt att staten har större inflytande över Public 

Service-företagen. Om staten skulle ge mer konkreta direktiv skulle inte ansvaret vila på 

SVT:s goda vilja utan vara bestämt av de folkvalda politikerna. Man kan invända och säga att 

                                                 
235 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 32 
236 Ibid., sid. 109 
237 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier, sid. 58 
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SVT då inte skulle representera demokrati, men med tanke på att politikerna är folkvalda 

genom demokratiska val har de tilldelats rätten att besluta om frågor rörande svenska folket. 

Borde då inte TV räknas in i denna bestämmanderätt? Man kan till och med säga att det är 

mindre motiverat att Public Service-företagen har bestämmanderätt eftersom insynen i 

företagets styrelse är mer begränsad än i de politiska partiernas verksamhet. Samtidigt är inte 

heller de demokratiskt valda politiska aktörerna representerade i SVT:s 

bestämmandeverksamhet på samma sätt som i riksdagens beslutsfattande, vilket kan få 

konsekvenser för demokratin i sig. Det skulle eventuellt kunna vara mer demokratiskt om 

politikerna fick ge mer detaljerade och specifika direktiv för Public Service-företagens 

verksamhet och det utbud som bör finnas.  Som det ser ut idag reglerar staten Public Service 

eftersom de inte tror på folkets och marknadens förmåga att producera ett utbud med bra 

kvalitet, demokrati etcetera. Men samtidigt vill de, trots sin tilltro till de egna kunskaperna om 

hur man skapar bra Public Service, inte precisera reglerna mer, exempelvis om vad som 

egentligen ska sändas och i hur stor omfattning. En sådan precisering vänder sig SVT själva 

emot, till exempel när det rör minoritetsprogram.238 I Jaenssons teori om ”Public Service som 

demokratisk idé” visar han på att det kan vara problematiskt att tilldela SVT rollen som 

förmedlare av demokratin eftersom de inte är folkvalda genom demokratiska val. I stället 

finns risken att SVT:s val av programinnehåll direkt påverkar vilken bild tittarna får av 

verkligheten och det finns inget som säger att denna bild är representativ. Jaensson menar 

dock att SVT inte kan anses som opartiska så länge de är under politiskt styre vilket innebär 

att företaget måste bli kommersiellt för att kunna räknas som opartiskt och sakligt. När SVT i 

dagsläget sänder program som majoriteten av tittarna anser vara dåliga kan företaget försvara 

sig genom att referera till styrdokumenten, vilka i sig är otydliga.  

 

Jaenssons alternativ är att lägga ansvaret i medborgarnas händer. Men skulle folket klara av 

att på ett demokratiskt sätt komma fram till vad som är bra TV för alla, och hur skulle detta 

ske? Enligt honom skulle medborgarna klara detta eftersom de skulle ta mer ansvar för 

programinnehållet om det var upp till dem själva. Enligt ”Public Service som rationalistisk 

idé” räcker det med att det finns en efterfrågan hos medborgarna för att gå ifrån produktion av 

endast ”mainstream”-program. Han tar tidningar som exempel eftersom det finns ett stort 

utbud av seriösa tidningar utan att politikerna styr. Vi menar att det finns en baksida med det 

kommersialistiska tänkandet. Vissa grupper, som minoriteter, riskerar att stängas ute från 

                                                 
238 Prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005, sid. 44 
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media eftersom majoriteten av befolkningen inte ser på den typen av program och då finns det 

inte tillräckligt med efterfrågan för att det ska produceras sådana.  

 

Samiska program 

I SVT:s Public Service-redovisning för 2006 står det att sändningarna av program på samiska 

minskat med åtta timmar jämfört med 2005. I SVT, SR och UR:s överenskommelse239 

rörande programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter skriver SVT att deras totala 

utbud på samiska inte förväntas minska under 2006. Intressant att lägga märke till är att dessa 

två påståenden går helt emot varandra. SVT:s programsekretariat-chef förklarade i vårt samtal 

detta med att det under 2005 var val till Sametinget. Därför var det inte alls konstigt att 

sändningarna minskade i antal under 2006. Det man kan fundera över är ifall SVT inte borde 

ha varit medvetna om denna minskning då de formulerade överenskommelsen. Annars kan 

man förvänta sig att de timmar som handlade om valet nu skulle läggas på något annat.   

Det samiska språket 

I vår granskning av propositionerna har vi kunnat konstatera att minoritetsansvaret i stort sett 

bara innefattar språkfrågor. SVT ska värna om det samiska språket och samernas behov 

genom att sända program på samiska. Intressant att lägga märke till är den missvisande 

rubriken i SVT:s Public Service-redovisningar för 2005 (se bilaga 2) och 2006 (se bilaga 3). 

Rubriken i bilagornas tabeller lyder Det rikssända utbudet i SVT1 och SVT2 per 

programkategori för och om etniska minoriteter vilket ger ett intryck av att det är program på 

både svenska och samiska för och om samer. Alltså program för majoriteten och minoriteten 

med tema samer. Om man jämför detta med redovisningen om samma ämne i den flytande 

texten står det i 2005:an att: ”totalt sändes 67 timmar på samiska under 2005”. Liknande 

formulering, frånsett timantalet, står även skriven i redovisningen för 2006. Lägg märke till 

att de skriver att programmen var på samiska, vilket alltså innebär att alla program, för och 

om samer, skedde på minoritetsspråket. Det står också exakt vilka program som ingår under 

de olika kategorierna, fakta, nyheter, fiktion/långfilm samt barnprogram och att samtliga var 

på samiska.240 Chefen för SVT:s Programsekretariat påpekade under vårt samtal att han ansåg 

det problematiskt om SVT skulle börja redovisa även program på svenska som vänder sig till 

samer. Det måste enligt honom dras en gräns för vad som kan betraktas som 

                                                 
239 Överenskommelse mellan Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB 
angående programverksamhet för språkliga och etniska minoriteter 2006, SR Kansli 2006-06-08 
240 Sveriges televisions Public Service-redovisning 2005 (2006) Stockholm; Sveriges television AB, sid. 42 
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minoritetsprogram, och denna gräns är språkkravet.  Om man ska hårdra det kan detta tolkas 

som att det endast är samer som talar samiska som tillhör minoriteten, det är alltså skillnad på 

same och same. I Presstödsnämndens utredning Minoriteternas medier påpekas att det finns 

stora problem med att tillgodose samernas behov när alla program är på samiska. 

Konsekvenserna av detta blir, enligt utredningen, att den samiska demokratin blir lidande 

eftersom alla samer inte får samma information. Detta är något som även SOU 2006:19 för 

fram. Enligt den är det lätt att samer som inte kan tala samiska utestängs från det samiska 

samhället.241 Vissa argumenterar att programmen på TV faktiskt textas vilket gör att även de 

samer som inte kan sitt språk kan förstå, men så är inte alltid fallet. Det är inte alla som kan 

eller hinner med att läsa textremsorna, vilket ett uttalande i SOU 2006:19 visar på. Där menar 

en sydsamisk 88-årig kvinna från Härjedalen att textningen försvinner innan hon hunnit läsa 

den.242  

 

Men det blir ännu mer problematiskt när det gäller program som vänder sig till samiska barn. 

Det finns ett regelbundet återkommande barnprogram i SVT som lägger fokus på samisk 

kultur ur ett barnperspektiv, kallat Mánáid-TV. Alla i programmet talar samiska, oftast 

nordsamiska men ibland även andra dialekter, vilket gör att inte alla samiska barn kan förstå. 

Ännu svårare blir det för barn som inte kan nordsamiska, det enda sättet att förstå vad som 

sägs då är att läsa den svenska textning som sker. Problemet är att programmet vänder sig till 

en mycket ung publik som i de allra flesta fall ännu inte lärt sig läsa. Detta gör att dessa barn 

måste få hjälp av en vuxen som kan läsa för dem vad som sägs. Det vore en sak om en stor 

majoritet av alla de samiska barnen kunde nordsamiska, då är ju språkvalet givet, men i 

verkligheten är det inte så. Därför anser vi att barnprogrammen, om de ska uppfylla kraven för 

Public Service, borde finnas tillgängliga med svenskt tal också. Det finns heller inga andra 

barnprogram med samiskt tema för dessa barn vilket gör att de kan känna sig utanför och 

exkluderade från den samiska kulturen.    

 

I sändningstillståndet för 2002-2005 påpekas det att SVT är skyldiga att ta hänsyn till 

språkliga behoven hos barn som tillhör språkliga och etniska minoritetsgrupper. Intressant att 

lägga märke till är att dessa språkbehov endast gäller barn, inte ungdomar, trots att SVT är 

skyldiga att göra ungdomsprogram. Det är också intressant att se att det endast är just språket 

som är viktigt, inte den samiska kulturen eller historien. Det förs heller inte fram att svenska 
                                                 
241 SOU 2006:19 Att återta mitt språk- Åtgärder för att stärka det samiska språket, sid. 78 
242 Ibid., sid. 204 
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barn och ungdomar ska få möjlighet att se program om samer. I det nya sändningstillståndet 

för 2007-2012 har beskrivningen av barn- och ungdomsprogrammen delvis ändrats. 

Fortfarande är det endast minoritetsspråken som ska uppmärksammas men nu ska det finnas 

sameprogram för både barn och ungdomar. Inte heller i detta sändningstillstånd förs det fram 

att svenska barn och ungdomar ska kunna se program om samer och med samer men genom 

omformulering av en mening i 11§ skulle man kunna få in sådana program. Det står att: 

”Programmen skall på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt 

kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen…”243. Det är 

under ”olika delar av Sverige och världen” som den samiska kulturen kan passa in men 

eftersom den inte går in djupare på vad detta innebär är det upp till SVT själva att tolka dess 

betydelse.  

 

Men det är inte bara barnprogrammen som gör skillnad på samer och samer. Ett 

återkommande tema så fort samiska frågor diskuteras är just vikten av språket. Politikerna ska 

satsa pengar på att bevara samiskan och radio och TV ska uppmärksamma språket. Det är 

inget fel med att arbeta för att bevara samiskan. Språk är en del av en persons identitet och det 

är det som tydligast visar på skillnaden mellan olika grupper. Men det är viktigt att komma 

ihåg att många samer inte kan samiska och genom att endast fokusera på det språkliga utesluts 

dessa människor ur den egna minoritetsgruppen. Därför behövs det främst mer 

svenskspråkiga program, med, om och för samer, vilka dock inte ska ersätta program som 

idag sänds på samiska. De ska istället vara ett komplement till dessa.   

 

Samernas utrymme i SVT 

Som nämnts tidigare är det många som anser att utbudet av samiska program i SVT borde 

öka. Med dagens sändningstillstånd finns inga tydliga riktlinjer för hur ett sådant 

programutbud ska se ut utan det är mycket upp till SVT. Det står visserligen att de är skyldiga 

att sända nyheter för minoriteter samt barn- och ungdomsprogram för dessa grupper, men inte 

närmare än så. Det står heller inte hur många av programmen som måste vara nyproduktioner 

respektive repriser eller hur många program som ska vända sig till en bredare allmänhet. Det 

finns flera röster som förespråkar program för allmänheten, som Sametinget, 

Minoritetsmedieutredningen, SOU 2006:19 samt proposition 2007-2012. Sametingets 
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anmälan till Granskningsnämnden uttrycker en önskan om att SVT ska sända program med 

samekulturellt innehåll, såsom religion, sport och underhållningsprogram riktade till 

allmänheten.244 SOU 2006:19 för fram att ett större programutbud med, för och om samer 

bidrar till att skapa förståelse för den samiska kulturen hos övriga svenska folket. 245 Även 

propositionen för 2007-2012 påpekar att Public Service-företagen aktivt ska arbeta för att 

sprida kunskap om inhemska minoriteter till den breda allmänheten.246 Detta är något som 

även Edin och Widestedt påpekar. TV-programmens innehåll har stora möjligheter att 

påverka den verklighetsbild människor har av samhället.247 Trots att det är så många röster 

som förespråkar samiska program för allmänheten finns det knappt inga sådana att ta del av i 

dagens TV-utbud. Men det är inte bara ett utökat utbud som behövs. Även tiden på dygnet då 

programmen visas spelar in på hur många tittare ett program har. I proposition 2007-2012 

nämns det att Public Service-företagen aktivt ska arbeta för att ge minoritetsprogrammen 

bättre sändningstider: ”Målsättningen bör vara att tillgängligheten fortsätter att förbättras. 

Detta kan göras på olika sätt bl.a. genom förändrade sändningstider…”248 Om media satsar på 

program om samer och förbättrar sändningstiderna menar vi att medborgarna ges möjlighet att 

bilda sig en mer verklighetsbaserad uppfattning om samer. Det är dock viktigt att påpeka att 

det som visas i TV inte självklart är sanningen vilket innebär ett stort ansvar för SVT när de 

utformar sina program. 

 

Mångfald är ett ofta återkommande tema i båda propositionerna vilket vi kunnat konstatera i 

vår innehållsanalys. Ordet förekommer i avsnitt som aktivt argumenterar för varför Public 

Service är så viktigt och måste finnas kvar. Programmens innehåll ska bidra till mångfalden 

genom att ge utrymme åt stora och små grupper i samhället. Det svåra är att avgöra vilka små 

grupper som ska få utrymme och hur mycket utrymme de har rätt till.  

 

Regeringen är noga med att påpeka att Public Service programutbud, till skillnad från de 

kommersiella kanalerna, lägger stor vikt vid:  

                                                 
244 Beslut, Granskningsnämnden för Radio & TV, SB 476/06, Dnr: 78/06-20, 2006-06-28, sid. 6 
245 SOU 2006:19 Att återta mitt språk- Åtgärder för att stärka det samiska språket, sid. 337 
246 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 116 
247 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier, sid. 42 
248 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 64 
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… ett nyhets och faktautbud och en kultur- och samhällsbevakning med ett stort utrymme för 
reflektion, analys och förklaring av alltmer komplicerade samhälleliga och kulturella 
processer.249  

Ger ett samiskt nyhetsprogram en mångfald när det gäller möjligheter till fördjupning rörande 

samiska samhälls- och kulturfrågor? Räcker ett samiskt barnprogram för de yngsta till att 

tillfredställa samiska barn och ungdomars rättigheter till mångfald? Måhända innehåller 

programmen i sig en mångfald av reportage och ämnen men det lilla antalet program som 

sänds idag ger inte en mångfald för samerna eller övriga svenska folket när det gäller samisk 

kultur och identitet, menar vi. Det saknas också program som mer grundligt granskar och 

diskuterar frågor rörande det samiska samhället och kulturen. Genom nyheterna får tittarna en 

inblick i vad som händer i samhället men det finns inget utrymme för vidare analys och 

kommentarer. Detta är något som Camauër också uppmärksammat i sin kartläggning av 

minoritetsmedier i Sverige. Genom ett samtal med SVT Sápmi kom hon fram till att den 

minskning som skett av faktaprogram är mycket problematisk eftersom fördjupning inom 

olika ämnen drastiskt försämras.250 I vårt samtal med programsekretariat-chefen på SVT för 

han fram att SVT inte är skyldiga att sända faktaprogram på samiska utan det är helt upp till 

dem själva att avgöra detta. Ännu en gång handlar det alltså om SVT:s samvete eller vilja att 

tillgodose detta behov hos samerna. Det är värt att fundera över varför de inte är skyldiga att 

sända faktaprogram på samma sätt som nyheter och barnprogram. Att undervisa och folkbilda 

är ju ändå en av Public Service huvuduppgifter, så varför innefattar detta inte samerna och 

deras kultur? SVT påpekar ofta i sina dokument att antalet sända timmar alltid är fler än 2001 

men om man tittar närmare på utbudet 2001 (se bilaga 3) kan man se att det sändes hela 17 

timmar fakta på samiska medan det 2006 endast sändes 3 och ingen av dessa var 

egenproducerade.  

 

I proposition 2002-2005 nämns ordet kultur endast en gång men då handlar texten om 

Tornedalsfinnarna i Sverige, inte samer eller minoriteter i allmänhet. Ordet kultur har däremot 

ökat i antal under minoritetsavsnittet i proposition 2007-2012 där det förekommer 6 gånger. 

Denna gång inbegriper det samtliga minoritetsgrupper och påpekar att vikten av program om 

den egna kulturen, men det finns ingen konkret koppling till samer och samers kultur. 

Däremot påpekas det ännu en gång hur viktigt det är att värna om Tornedalsfinnarnas språk 

och kultur. Vi har kunnat konstatera att ingen av propositionerna för fram hur arbetet med 

                                                 
249 Prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005, sid. 32 
250 Camauër, Leonor. En kartläggning: Minoritetsmedier och minoritetsmediepolitik i Sverige (2005) Stockholm; 
Styrelsen för psykologiskt försvar, sid. 123 
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minoritetskulturerna och språken ska gå till utan nöjer sig med att säga att det ska ske. Detta 

är något som även Edin och Widestedt har kunnat se i sin studie av Public Service.251 Man 

skulle då kunna tro att sändningstillståndet för 2007-2012 påpekar, i likhet med propositionen, 

vikten av att informera allmänheten om den samiska kulturen men så är inte fallet. I 11§ förs 

det fram att SVT är skyldiga att sända program på samiska, de tar inte upp kulturen i relation 

till minoriteter över huvud taget. Paragrafen har nästan exakt samma innehåll som det gamla 

sändningstillståndet trots att propositionerna delvis är olika formulerade när det rör 

minoriteter och kultur. SVT:s programsekretariat-chef kommenterade faktumet att kultur 

förekommer oftare under minoritetsavsnittet i 2007-2012 med att det endast beror på en 

språklig formulering snarare än en målsättning att mer aktivt än tidigare föra fram den 

samiska kulturen. Han påpekade också att program om samisk kultur funnits med i de 

allmänna kraven på kulturprogram så det behövs inget specifikt under minoritetsdelen i 

sändningstillståndet. 

 

 

 

                                                 
251 Edin, Anna. Widestedt, Kristina. Publik sökes – svar till ”Allt för alla – hela tiden” (2002) Stockholm; 
Institutet för mediestudier, sid. 42 
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Slutdiskussion 

Vi har valt att dela in diskussionen i samma rubriksystem som analysen för att göra den 

överskådlig.  

Innehållsanalys  

Man kan kanske tycka att ett ords placering inte ska ha någon avgörande roll för ett budskap 

men i vår analys har vi kunnat konstatera att så visst är fallet när det gäller avsnittet i 

propositionerna som rör minoriteter. Genom att utesluta ord som demokrati, mångfald, 

kvalitet och folkbildning, vilka är frekvent återkommande i övriga texten, skapas en klyfta 

mellan minoriteter och den stora allmänheten. Ska inte minoritetsprogrammen ha en 

demokratisk förankring med ett folkbildande syfte, det är ju en av grundstenarna i Public 

Service? Man får en känsla av att det viktiga är att det talas samiska i programmen och inte 

dessas innehåll. Å andra sidan finns också uteslutningen i den övriga texten i propositionerna. 

Genom att inte nämna samer eller minoriteter i samband med argument som att Public 

Service-program ska skildra hela landet får man en känsla av att dessa grupper är något 

annorlunda och konstigt som endast ska redovisas separat. Självklart är det bra att 

minoriteterna har en egen rubrik men detta innebär inte att de ska uteslutas på detta sätt. Det 

är extra intressant att titta på förekomsten av ordet kultur under minoritetsavsnittet eftersom 

det skett en stor förändring rörande antalet gånger det används. Från att endast finnas med 1 

gång i proposition 2002-2005 till hela 6 gånger 2007-2012. Detta borde ju medföra att det har 

blivit viktigare att föra fram minoriteternas kultur, med allt vad det innebär, men enligt SVT:s  

programsekretariat-chef handlar det bara om meningsformuleringar. Förekomsten av ordet 

kultur är med andra ord bara en slump som man inte ska överanalysera, enligt honom. Detta 

gör att man funderar över om hela propositionerna bara är en sammanslängd text som måste 

göras inför en ny tillståndsperiod, eller om SVT:s representant bara förringar utredarnas syfte 

med ordvalen. Det ska bli intressant att se om användandet av ordet kultur faktiskt kommer att 

påverka programutbudet för minoriteter.       

 

Public Service, i allmänhetens tjänst? 

I uppsatsens inledning presenterades Sametingets anmälan till Granskningsnämnden om att 

SVT inte uppfyller de krav som ställs på dem, enligt lag, rörande program för och om samer. 

Granskningsnämnden kunde konstatera att SVT inte gjort något fel eftersom det inte finns 

några tydliga paragrafer i sändningstillståndet rörande frågor om minoritetsutbudet. Vid 
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samtal med Granskningsnämnden fick vi bilden av att de inte har helt fria tyglar att kritisera 

Public Service-företagen. Då kan det nämligen betraktas som politisk påverkan och det är inte 

tillåtet. De ska alltså granska men endast under strikta ramar. Men vem sätter då upp dessa 

ramar som gör att SVT inte gör fel eller att Sametinget klagar på utbudet? Allt har sin grund i 

de sändningstillstånd och propositioner som utarbetas av staten, alltså politikerna. Så trots att 

Public Service absolut inte ska styras av politiska makter är det detta som sker. Det är inte 

bara så att staten säger vad SVT, SR, UR och Granskningsnämnden ska göra utan också 

indirekt vad de inte ska göra. Är detta demokrati eller bara styrning bakom lyckta dörrar?  

 

 För att återgå till den tidigare diskussionen rörande meningsformuleringar och ordval är det 

värt att notera skillnaden mellan propositionerna när det gäller utbudets mångsidighet inom 

Public Service. I 2002-2005 påpekas det, under rubriken 8.1 Ett mångsidigt utbud av hög 

kvalitet, att minoriteter ska ha tillgång till ”ett varierat programutbud” 252. Detta fokuserar 

alltså på program för samer men säger ingenting om program om samer. I proposition 2007-

2012 står det under En mångsidig och oberoende radio och TV i allmänhetens tjänst att 

Public Service-företagen ska arbeta för att minoritetsgrupper ska ”synliggöras i 

programutbudet som helhet”253. Detta låter som en stor förändring, att föra in samerna i 

utbudet för majoriteten, men är även detta bara ord? Som nämnts i analysen skulle SVT:s 

kommande program ”Frufritt” kunna uppfylla denna nya målsättning. Allt hänger ju på hur 

mycket folkbildning om samer kontra kvinnligt/manligt som de vill föra in i programmet. Är 

samerna bara där för att få lite piff på programmet eller är syftet att lära svenska folket om 

samisk kultur samtidigt som kvinnans samhällsroll uppmärksammas? Man kan också ställa 

sig frågan vem programmet riktar sig till. Det intressanta är om detta program kommer att 

räknas som ett program som ska redovisas under SVT:s minoritetsutbud, med tanke på att 

deltagarna både talar svenska och samiska. Om samerna i programmet endast skulle tala 

samiska är det rent teoretiskt ett minoritetsprogram eftersom SVT är skyldiga att sända 

program på samiska. Om deltagarna däremot bara talade svenska skulle programmet tilldelas 

ett annat syfte och snarare räknas som ett mer allmänt kulturprogram. 

 

                                                 
252 Prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005, sid. 32 
253 Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012, sid. 31 
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Legitimering av Public Service 

Det finns ett tydligt återkommande tema inom Public Service-dokumenten, nämligen 

användandet av ordet kvalitet. Allt inom SVT har någon form av hög kvalitet, är det inte 

programinnehållet i sig så är det företaget. Kvalitet ställs ofta som motsats till kvantitet. Att ha 

flera avsnitt av ett program får absolut inte äventyra programmets kvalitetsnivå för då är det 

kommersiellt. Det finns flera röster som argumenterar för att kvantitet borde få en större 

betydelse än det har idag. Camauër menar exempelvis att minoritetsproduktioner ska vara fler 

till antalet och återkomma regelbundet istället för att endast fokusera på kvalitetsaspekten. Vi 

anser att SVT först måste definiera vad kvalitet är eftersom man annars inte kan applicera det 

på ett specifikt program, och då inte heller kan säga vad som är dålig TV. Kvalitet för vissa 

kanske är att just att ett program har fasta tider som gör att alla lätt kan ta del av dem. Alltså 

kan kvantitet vara samma sak som kvalitet, men av någon anledning menar propositionerna 

att dessa två i princip alltid står emot varandra.      

 

Ett annat återkommande tema rörande kvalitet är Public Service motstånd till kommersialism. 

Om ett program har ett kommersiellt syfte kan det absolut inte vara bra eftersom det endast 

syftar till att ha många tittare. Detta är något som Olle Findahl påpekar, men han går inte, till 

skillnad från propositionerna, lika långt som att påstå att kommersialismen borde undanröjas. 

Frågan är om ett program som syftar till att tilltala en stor publik automatiskt måste vara 

dåligt. SVT har ju också vissa program som kan klassas som ”mainstream” men dessa 

program anser de dock inte ha låg kvalitet. Den största skillnaden är snarare att SVT sänder 

program för stora och små grupper medan de andra vänder sig till majoriteten. Egentligen 

använder snarare Public Service-företagen kommersialismen för att argumentera för sin 

fortsatta existens och mildra den identitetskris som på senare tid blivit allt mer påtaglig. Detta 

kritiserade av kommersiell TV innebär i längden också ett kritiserande av dess publik. Om 

man är så dum att man tittar på ”mainstream”-program måste SVT, och i sin tur staten, 

folkbilda om vad som egentligen är bra TV för oss. Detta går att kopplas till Jaenssons 

paternalistiska definition av Public Service där det finns en liten grupp människor som vet vad 

alla andra behöver se på TV. Istället för att fördöma andra borde SVT byta strategi och föra 

fram vad de är bra på snarare än vad andra är dåliga på.  

 

I Public Service uppgift, att ansvara för minoriteterna, är ett uttryckt mål att sända fler 

programtimmar för samer än vad deras antal motiverar. Men vad är då ca 20 000 samer värda 

i programtid? 2006 sände SVT1 och SVT2 totalt 9019 timmar program, varav 59 av dessa var 
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på samiska. En snabb uträkning visar att varje same hade rätt till cirka 10,8 sekunder av den 

totala sändningstiden av program på samiska. Detta går att jämföra med övriga invånare i 

Sverige, där varje svensk får cirka 3,6 sekunder per person av den totala sändningstiden, 

exklusive de samiska programmen. Med andra ord betyder det att varje same får tre gånger 

mer sändningstid jämfört med en svensk. Det är självklart problematiskt att referera till övriga 

befolkningen i landet som en homogen grupp, men med tanke på att propositionerna väljer att 

placera samerna under en separat rubrik, kan det vara intressant att skildra denna fördelning 

procentuellt. Detta visar mer konkret vad dokumenten menar med ”mer än antalet motiverar” 

och om man tittar snabbt på dessa siffror kan det verka orättvist. Men om man tänker på att 

alla som äger en TV har rätt att, utan extra kostnad, ha tillgång till Public Service-kanalerna 

SVT24 och Kunskapskanalen/barnkanalen samt den reklamfinansierade kanalen TV4, blir 

siffrorna annorlunda. Bortsett från att det förekommer några enstaka samiska program på de 

övriga Public Service-kanalerna är utbudet för samer så gott som obefintligt. På så sätt kan 

man argumentera för att de samiska programmen inte bara ska ligga kvar på samma nivå utan 

snarare öka. Med en allt större TV-marknad blir program för mindre grupper extra viktiga 

inom Public Service. Då är bara frågan varför majoriteten ska betala för minoritetsprogram, 

speciellt om man ska, som vi hävdar, öka utbudet. Värt att tänka på är att alla program för 

samer faktiskt textas på svenska vilket gör att vem som helst kan ta del av programmen. Alltså 

exkluderas inte allmänheten, sen är det upp till tittarna om de är intresserade. Det går också att 

vända på och säga att bara för att ett program är omtyckt av många tycker inte alla om det. 

Det skulle alltså innebära att man betalar mer för program man inte tycker om än de man 

tycker om. Hur man än gör blir aldrig alla nöjda och det är det som är problemet med att 

försöka fördela sändningstider rättvist. Problemet är vem som avgör vilka program som ska få 

mest plats och varför. 

 

Det man kan slå fast är dock att Public Service är svårt att legitimera, både principiellt och 

rent praktiskt. Varken SVT själva, tidigare forskning eller Carl-Fredrik Jaensson lyckas med 

detta. Frågan är om det istället är de kommersiella kanalerna som skulle kunna utvecklas och 

på så sätt fylla samma funktion som Public Service-bolagen. Svaret är troligen nej, med tanke 

på att det idag i princip inte sänds ett enda program på samiska eller för/om samer trots det 

stora utbudet av TV-kanaler. Det finns helt enkelt inte tillräckligt stor efterfrågan på sådana 

program, vilket gör att det inte lönar dig att sända dessa. Därför är Public Service trots allt den 

enda lösningen, men den måste utvecklas.   
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Vem vet bäst? 

 

Vad betyder egentligen ordet demokrati när propositionerna, och i sin tur staten, använder 

det? Ofta får man känslan av att begreppet tillämpas som en direkt synonym till ordet rättvisa, 

till exempel genom att återkommande påpeka att Public Service ska skildra och nås av hela 

landet. Det handlar även om att utbilda folket för att på så sätt stärka demokratin, då kunskap 

om sin omvärld anses skapa förståelse och tolerans gentemot andra och lära oss om våra 

medborgerliga rättigheter. Även lokal spridning av programproduktioner ses som ett säkert 

tecken på demokrati. Demokrati syftar inte bara på programutbud och innehåll utan också på 

att Public Service-företagen är fria från politiskt inflytande och ger utrymme för mindre 

grupper. Också dessa aspekter ryms med andra ord inom demokratibegreppet, men ser man 

till ordets ursprungliga betydelse handlar det om folkets makt över beslutsfattandet. Man kan 

då fråga sig var folkets makt är inom Public Service. Att inte betala TV-licensen? 

 

Vem ska då avgöra vad du och jag ska få titta på? Som det ser ut idag är det en liten skara 

specialutvalda ”experter” inom SVT, SR och UR som tilldelats rollen som representanter för 

medborgarnas behov. Dessa personer ska avgöra vad som är relevanta och väsentliga program 

och vad som är bra respektive dåliga för människor att se. Detta är något som Jaensson kallar 

för det paternalistiska Public Service, att gemene man inte vet vad han eller hon behöver 

vilket gör att någon annan får ta rollen att avgöra detta. Dessa personer har dock inte fria 

händer när det gäller programutbudet. Det finns ett givet ramverk som alla Public Service-

företag är skyldiga att följa, sändningstillstånden, vilka i sin tur är utformade av riksdag och 

regering. Så trots att regeringen inte ska styra Public Service-kanalerna är det detta som sker. 

Resultatet blir en odemokratisk kedja där staten indirekt styr SVT vilka i sin tur styr vad 

folket ska se. Vore det då inte bättre om politikerna direkt ansvarade för Public Service utan 

SVT som mellanhand? Om landets politiker formulerade tydligare krav och riktlinjer för 

programutbudet inom Public Service skulle det vara lättare för medborgarna att ta del av och 

eventuellt påverka kanalernas utbud. Vissa skulle kanske invända mot en mer politikerstyrd 

radio och TV med argumentet att det inte skulle vara demokratiskt men man kan tvärt om 

fråga sig hur demokratiskt det är idag. Nu är det bara en liten utvald skara som styr allt medan 

det, om riksdag och regering var mer delaktiga, skulle finnas plats för fler röster och ett SVT 

öppet för mer insyn och påverkan, vilket i sin tur gör att demokratibegreppet inte behöver 

filtreras genom SVT:s ”experter”. Jaensson förespråkar annars att man borde slopa Public 

Service helt och hållet eftersom tittarnas efterfrågan automatiskt skulle resultera i ett brett 
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utbud av program. Enligt honom kan man ha ett demokratiskt medieutbud utan politisk 

påverkan. Vi anser dock att det finns en stor risk med detta eftersom små grupper, som redan 

idag har svårt att hävda sig, skulle få det ännu svårare om de inte har någon som för fram 

deras röster. I en majoritetsstyrd demokrati är det den stora massan som avgör vad som räknas 

som relevant och väsentligt. Detta gör att det uppstår en konflikt mellan att Public Service ska 

vara demokratiskt samtidigt som de ska värna om de små grupperna i samhället. Public 

Service borde snarare fokusera mer på rättvisa än demokrati.  

 

Samiska program 

 

Det samiska språket 

Frågor rörande rätten att tala samiska har under de senaste åren varit mycket omdiskuterat. 

Det har genomförts utredningar så som SOU 2006:19, i vilken det bland annat påpekas att 

staten måste arbeta mer aktivt med samiska språkfrågor. Detta lyser även igenom i 

propositionerna om radio och TV där Public Service-företagens minoritetsansvar ökat för 

varje ny tillståndsperiod. Ansvaret är främst begränsat till minoritetsspråken medan kultur- 

och samhällsfrågor hamnar i skymundan.   

 

Som ett återkommande tema i propositionerna förs det fram att Public Service-företagen ska 

arbeta aktivt med program för barn och ungdomar. Detta finns även specificerat mer i detalj 

under minoritetsrubriken vilket verkligen visar på vikten av program för dessa grupper. Trots 

att SVT alltså är skyldiga att visa program för ungdomar finns det inget sådant som vänder sig 

direkt till samer. Det enda dessa ungdomar har att titta på är barnprogrammet Mánáid-TV 

vilket vänder sig till en mycket yngre publik. Annars får ungdomarna nöja sig med 

nyhetsprogrammet Oññasat och hoppas på att de har några ungdomsrelaterade nyheter att 

berätta om. Detta strider även emot propositionernas målsättning om att tillgodose språkliga 

och etniska minoriteters behov och intressen. Dessa behov relateras direkt ihop med språk, 

medan till exempel existentiella frågor helt utesluts. Om man ska hårdra det kan man säga att 

det enda behovet samer har är att få ta del av sitt språk, allt annat är bara bisaker som får vara 

med om de får plats.   

 

Mindre barn har alltså tillgång till barnprogrammet Mánáid-TV i vilket det talas samiska, 

oftast nordsamiska. För att göra det möjligt för barn, som ej behärskar språket, att förstå vad 
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som sägs i programmet textas det på svenska. Visst är det bra med textning men bara om man 

kan läsa vad som faktiskt står skrivet. Detta är något små barn sällan kan vilket ännu en gång 

leder oss till samma slutsats, man är inte same om man inte talar samiska. Risken är att dessa 

barn inte känner samma tillhörighet med den samiska kulturen som samisktalande barn gör, 

vilket spär på den splittring som finns inom det samiska samhället. Här återkommer också 

problemet med bristen på program med samekulturellt innehåll. Mánáid-TV, som endast 

sänds 15 minuter i veckan, ska täcka de samiska barnens behov av program rörande den egna 

kulturen. Det är orimligt att tro att detta behov tillfredsställs, och för att fylla tomrummet tittar 

barnen på program som inte är specifikt samiska. Självklart kan och bör barnen ta del av de 

mer allmänna barnprogrammen, men avsaknaden av ett samiskt perspektiv gör det svårt för 

dem att känna samhörighet och finna sin plats i det samiska samhället och kulturen. Detta blir 

än mer påtagligt med tanke på att det inte finns ett enda program som riktar sig till samiska 

ungdomar. SVT:s minoritetsstrategi kan alltså ställa till med mer problem än nytta. 

 

Samernas utrymme i SVT 

Det lilla utbud av program som vänder sig till samer skapar problem i relation till Public 

Service-företagens mångfaldspolicy. Ett nyhetsprogram och ett barnprogram kan inte sägas 

fylla kvoten för mångfald. Public Service-program ska ge möjlighet till diskussion och 

fördjupning vilket är omöjligt att hinna med på 15 minuter. Detta innebär att det saknas en 

arena för samer att ventilera och analysera frågor som är relevanta för dem. Denna möjlighet 

finns delvis i radion men eftersom så gott som alla sändningar där är på samiska uppstår det 

som alltid problem med språkförståelse.   

 

En annan viktig uppgift som Public Service-företagen har är att bilda det svenska folket. I 

propositionen för 2007-2012 har denna folkbildningsambition även inkluderat kunskap om de 

inhemska minoriteterna. Allmänheten ska alltså ges möjlighet att ta del av program om samer 

för att på så sätt skapa kulturell förståelse. Men om tittarna ska ta del av dessa program 

behöver de sändas på bekväma tider eftersom det krävs mycket av en människa att titta på ett 

program de inte känner till. Det krävs också nya program som inte är specialinriktade på 

specifika samiska frågor eller kräver förförståelse. Eventuellt är SVT:s nya programsatsning 

”Frufritt” ett exempel på detta. Det ska bli intressant att se hur samerna själva uppfattar 

programmet, är det en stereotypisering eller nyansering av den samiska kulturen? 
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Avslutande kommentar  

Vi har i denna uppsats visat på bristerna med dagens Public Service-politik. Detta betyder inte 

att vi anser att Public Service borde gå i graven utan det handlar snarare om att utveckla och 

förändra den. I grund och botten är Public Service som idé en positiv tanke, som åtminstone 

har som uttalat mål att främja demokrati och rättvisa, med allt vad det innebär. Det nya 

sändningstillståndet har presenterat vissa ändringar, de flesta till det bättre, men de är dock på 

tok för få och för små. Det krävs större krafttag till nästa sändningstillstånd, och en 

specifikation av vad Public Service verkligen är borde tillkomma. När det gäller 

minoritetspolicyn finns mycket kvar att göra. En mer nyanserad uppfattning om vad 

minoriteternas behov innebär i praktiken och hur dessa ska tillgodoses är något som vi 

efterfrågar inför framtida planering av verksamheten. Exempelvis skulle Public Service-

företagen kunna utnyttja den digitala tekniken för att skapa fler forum där mindre grupper ges 

utrymme att nå en större publik. Dessa forum bör också användas till mer djupgående 

program för dessa grupper.   

 

Även om det idag inte sker så stora förändringar inom Public Service-företagen, i synnerhet 

när det gäller minoriteter, har det börjat röras om i grytan på annat håll. Granskningsnämnden 

kommer, från och med granskningen av 2007 års Public Service-redovisning, att titta närmare 

på programinnehåll och inte bara på programutbudet i sig. Vår källa på Granskningsnämnden 

ser med spänning fram emot detta. DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering, ska 

kartlägga diskrimineringen mot samer. DO ska även utreda varför så få samer anmäler att de 

diskriminerats trots att detta ofta sker. Dessa initiativ menar vi är steg i rätt riktning, men bara 

en bråkdel av vad som verkligen behöver göras.     
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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar ämnet Public Service i relation till det samiska programutbudet i 

Sveriges television. Syftet med denna studie är att granska Public Service-relaterade 

dokument, så som propositioner rörande ämnet, vilka krav Sveriges television har på sig samt 

om de uppfyller dessa. Med den nationella minoritetsgruppen samer som exempel har vi för 

avsikt att skildra komplexiteten runt minoritetsansvaret. Exempel på frågor som behandlas är: 

Vem formulerar detta minoritetsansvar och vad innebär det? Hur definierar staten och SVT 

vem som är same, om man utgår ifrån styrdokument för Public Service?  

 
Genom att använda Carl-Fredrik Jaenssons definitioner av Public Service har vi kunnat 

granska dokumentens bakomliggande budskap och syfte. Via systematisk undersökning av 

dessa texter, med hjälp av kvalitativ innehållsanalys samt kritisk granskning, har vi analyserat 

innehållet utifrån våra frågeställningar. I innehållsanalysen av propositionerna har orden 

Kvalitet, Mångfald, Demokrati, Opartisk, Saklig, Särställning, Folkbildning, Kommersiell, 

Ansvar, Minoritet, Minoritetsspråk, Same, Samisk, Kultur, Kulturansvar samt Hela landet 

eftersökts. Ordens förekomst samt placering i dokumenten har utgjort en grund till den 

resterande analysen i vilken de kopplats samman med Jaenssons teori och andra granskade 

texter. Vår analys är, förutom innehållsanalysen, indelad i sex rubriker vilka är: Public 

Service i allmänhetens tjänst?, Legitimering av Public Service, Vem vet bäst?, Samiska 

program, Det samiska språket och Samernas utrymme i SVT. 

 
De tre förstnämnda rubrikerna behandlar Public Service som företeelse och koncept. Där har 

vi kunnat konstatera att det råder en stor splittring när det gäller definitionen av vad Public 

Service är. Dock råder sällan tvivel om vad det inte är, nämligen ett kommersiellt företag 

med vinstintresse som endast visar ”mainstream”-program av låg kvalitet. Ett återkommande 

tema är också att Public Service har en uppgift att utbilda folket och sända relevanta och 

väsentliga program. De ska inte bara visa sådant som tittaren vill se utan också program som 

tittaren inte vet att den vill eller behöver se. Det förs tydligt fram att Public Service ska vila på 

en demokratisk värdegrund där alla ska få en bit av kakan. Det uppstår dock problem när det 

samtidigt står i styrdokumenten att samer ska få mer programtid än vad deras antal motiverar. 

Det läggs också stor vikt vid att Public Service-företagen är fria från politiskt styre eftersom 

det annars inte är demokratiskt. I praktiken är det dock just vad som sker eftersom det är 

regeringen som utformar sändningstillståndet som ligger till grund för SVT:s verksamhet.    
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Resterade rubriker i analysen kretsar kring minoritetsutbudet i SVT med fokus på samer. Vi 

har kunnat konstatera att det inte finns några direkta krav på SVT att sända program om samer 

och samisk kultur. Det enda som uttrycks i klartext är att det ska sändas program på det 

samiska språket. Detta gör att endast de samisktalande samerna i Sverige, cirka hälften, 

betraktas tillhöra den samiska minoritetsgruppen medan de andra glöms bort.  

 

Med detta i åtanke kan man börja ifrågasätta Public Service existens och syfte, men samtidigt 

finns det i dagsläget ingen självklar ersättare. Därför handlar det snarare om att utveckla, inte 

avveckla, Public Service. 
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