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Abstract 

 

Title: From apparatus to App – Public service in a changed media landscape 

Authors: Karin Dahlström och Maria Johansson 

Date: 2011-12-07 

Tutor: Simon Haikola 

This Bachelor thesis is a qualitative study of the public debate regarding the role of Public 

service in the media converged society today. The purpose of this thesis is to examine how the 

public debate, that is the Swedish Public service television and people with broad 

representative knowledge about Public service, motivates a change of the function of the 

Swedish Public service television.  

Our issues are: What does the public debate say about the function of Swedish Public service 

television in our society today and how is a change motivated in this debate? How does the 

public debate look upon today´s media convergence and the fragmentation of the audience 

which, according to Denis McQuail, is a consequence of this? 

The method of this thesis is a qualitative analysis and we have analyzed ten opinion articles 

and Swedish Public service television magazine “DittSvt”. The theoretical background was 

obtained from Henry Jenkins and Håkan Hvitfelts theories and thoughts about 

mediaconvergence. We have supplemented this with Denis McQuails theory regarding the 

fragmentation of the audience.  

In this thesis, we see that the public debate is a lot about diversity in Swedish Public service 

television programming and that the democratic base is still very important. We also see that 

the audience are not just viewers, as in the beginning of television broadcasting, but have 

become users of media. The analysis shows that public service is important for our society 

today and that it is something that should be retained but should be developed and shaped 

based on our media converged society. 

Keywords: Public service, mediaconvergence, fragmentation, Swedish television 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människor har alltid genom alla tider utbytt information med varandra på olika sätt. Innan 

boktryckarkonsten gjorde sitt intåg förflyttades information och kunskaper genom människors 

samtal med varandra. Ett samhälle fyllt av information är alltså inget nytt under solen men 

med hjälp av böcker, tidningar, radio, television och på senare tid även internet, menar vi att 

dagens informationsflöde blivit påtagligt radikaliserat. I tidningarna kan vi få del av 

gårdagens nyheter, via radio och television kan vi få del av nyheter samma dag och genom 

internet kan vi få del av händelser i samma ögonblick de inträffar. Mängden information har 

ökat och dessutom har tid och rum fått en ny innebörd. Världen krymper. I denna uppsjö av 

mediekanaler som idag finns att tillgå funderade vi över vilken plats traditionella medier har i 

allt detta. Televisionen är och har varit en av källorna till information och underhållning till 

medborgarna i samhället och från den dagen Sveriges television gjorde intåg i våra 

vardagsrum har Public service varit ett viktigt begrepp i det svenska samhället. 

1.2 Problemformulering 

Vi lever i idag en konvergenskultur. Idag märker vi hur olika medier mer och mer går 

samman, blir alltmer lika varandra, så kallad mediekonvergens. Vi kan till exempel se på tv 

på internet, på datorn och i telefonen och vi kan vice versa använda tv apparaten och 

mobiltelefonen som datorer. Sverige har även, från 1950-tal fram till idag, genomgått 

politiska förändringar, där partier med olika ideologiska värdegrunder haft regerings position. 

Jämsides med denna tekniska och politiska utveckling så menar vi, att även Public service 

funktion och uppdrag borde ha utvecklats. De traditionella medierna har utan tvekan fått 

konkurrens när det gäller att leverera information till medieanvändarna i vårt land. De 

traditionella medierna, och framför allt Public service radio och television, och deras roll i 

samhället diskuteras mångt och mycket i dagens debatter.  

När det gäller Sveriges television finns frågor som; varför ska medborgarna i Sverige fortsätta 

betala tv licens för en eller flera tv apparater när det går att använda datorn istället? Varför ska 

vi ha Public service television när vi kan se liknande program i de kommersiella kanalerna 

och är det viktigt att behålla Public service?  

Regeringen har under 2011 tillsatt en utredning angående vad Public service är och ska vara, 

men vad säger den offentliga debatten?  
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1.3 Frågeställningar 

- Vad säger den offentliga debatten angående Public service funktioner i samhället och 

hur motiveras en förändring av Public service funktion i denna debatt? 

- Hur ser den offentliga debatten på dagens mediekonvergens och den fragmentering av 

publiken vilken, enligt Denis McQuail, är en konsekvens av denna? 

 

1.4 Syfte 

Vi vill undersöka hur den offentliga debatten motiverar en förändring av Public service 

funktion i dagens samhälle.  

 

1.5 Begreppsbestämning 

I det material som ligger till grund för denna uppsats används olika termer för oss alla som tar 

del av public service sändningar av olika slag. Forskningen, Sveriges television och 

debattartiklarna använder benämningarna mottagare, tittare, konsumenter, medborgare, 

användare och deltagare. Genom uppsatsen, när det gäller våra åsikter, kommer vi att använda 

oss av termen användare då vi anser att detta ger en rättvis beskrivning av hur vi idag nyttjar 

Public service. Sveriges television väljer vi att förkorta till Svt och på samma sätt förkortar vi 

Utbildningsradion till UR, Sveriges radio till SR och British Broadcasting Company, (idag 

British Broadcasting Corporation) till BBC.  

 

1.6 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel. Efter inledning följer kapitel två där vi presenterar 

vår teoretiska bakgrund, vilken vi grundar på Henry Jenkins teori gällande 

mediekonvergering, och Håkan Hvitfelts tankar om detsamma. Vi redogör även för Denis 

McQuail´s teori om fragmentering av publiken, vilket kan bli en konsekvens av 

mediekonvergering.  I kapitel 3 presenterar Public service historia. Vi har under detta kapitel 

valt att grundligt redogöra för detta, då vi anser att denna grund behövs för att förstå den 

offentliga debatten och åsikterna som går att utläsa genom denna.  
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I kapitel 4 redogör vi för tidigare forskning. Detta kapitel är omfattande, vilket vi är medvetna 

om. Vi har försökt titta på det vi anser vara relevant för denna uppsats. En stor del av kapitel 

fyra redogör för begreppet Public service. De forskare och författare vi tagit del av under 

arbetet med denna undersökning tolkar begreppet på lite olika sätt men det finns helt klart 

gemensamma ord och beskrivningar angående begreppets betydelse. Under rubriken ”Fler 

tolkningar av begreppet” är vi medvetna om att alla bidragande författare inte är forskare. 

Trots detta anser vi att det är relevant att belysa dessa åsikter då dessa personer har bred 

erfarenhet och goda, giltiga kunskaper inom ämnet Public service.  

Under kapitel 5 redogör vi för vår valda metod, avgränsning och urval. Vår metod är en 

kvalitativ innehållsanalys. Metodvalet hjälper oss att besvara våra frågeställningar samt att 

uppnå uppsatsen syfte. Under metodkapitlet redogörs även vårt material, vilket sedan 

analyseras i analysen. I materialet ingår tio debattartiklar och Svt:s magasin ”Ditt SVT”. 

Materialet, vilket ligger till grund för denna uppsats, har varit väldigt omfattande och krävt 

mycket research. Public service omges av många olika tolkningar och uppfattningar och är 

därför ett svårt område att undersöka. Vi som uppsatsförfattare hade från början av denna 

process inte någon klar bild av vad Public service är och står för, och därför ansåg vi att en 

grundlig undersökning var viktig.  Om vi, som användare av Public service, ska kunna f å en 

klar uppfattning gällande området, så bör våra åsikter vara väl förankrade i ämnet.  

I kapitel 6 analyserar och diskuterar vi kring vårt funna material. Analysdelen är uppdelad på 

tre underrubriker, Programutbud och mångfald, Mediekonvergering och fragmentering och 

Publiken och demokrati. Detta för att göra en tydlig analys vilken sedan kan relateras till 

syftet med denna uppsats. I kapitel 7 redogör vi de slutsatser vilka vi kommit fram till under 

uppsatsprocessen. Slutsatserna grundar sig främst på analysen i kapitel 6, men också på vår 

teoretiska bakgrund och den tidigare forskning vilken vi redogör för under kapitel 4.  

Slutligen i kapitel 8 finns alla källor vilka vi använt under arbetet med denna uppsats. 

Källförteckningen är uppdelad i, litteratur, internet och debattartiklar/tidningsartiklar. 
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2. Teori 

Vi kommer att använda oss av Henry Jenkins teorier angående mediekonvergens och Håkan 

Hvitfelts tankar om detsamma. Vi tar även upp deras teorier gällande publiken. Detta 

kompletterar vi sedan med Denis McQuail, och hans teori angående mediekonvergens samt 

det han menar är en konsekvens av denna konvergering, nämligen fragmentering av publiken. 

2.1 Mediekonvergens enligt Jenkins och Hvitfelt 

Henry Jenkins, professor vid Massachusetts Institute of Technology beskriver begreppet 

konvergens likt ett flöde mellan olika medieplattformar, ett samarbete olika mediebranscher 

emellan samt den rörlighet vilken finns hos mediernas publik
1
. I boken ”Mot medievärlden 

2020” beskriver även Håkan Hvitfelt, professor vid institutionen för Journalistik, medier och 

kommunikation, det nya mediesamhälle vilket vi går emot och menar liksom Jenkins att 

mediekonvergens innebär en process där olika områden utvecklas och närmar sig varandra
2
. 

Hvitfelt menar att mediesamhället växer, och expanderar. Expanderingen av mediesamhället 

beror på den utveckling av teknik som sker vilket resulterar i att medierna växer samman 
3
.  

Utvecklingen av våra elektroniska apparater vilka vi använder för att kommunicera och få 

information är en stor grund till den mediekonvergensen som sker i samhället. 

Medieapparaterna är idag likvärdiga, rent funktionellt. En person kan idag se på tv på datorn, 

använda tv:n som dator och så vidare
4
.  

2.1.1 Den gamla tekniken 

När ny teknik kontinuerligt gör intåg i samhället diskuteras gamla mediers plats i dagens 

samhälle vilket både Jenkins och Hvitfelt diskuterar kring. I denna mediekonvergens kan det 

för traditionella medier innebära en ny konkurrens från andra medieformer, menar Hvitfelt. 

Dessa medieformer som tidigare inte spelade på samma bana som traditionella medier 

samspelar nu på samma spelplan, vilket innebär en ny laguppställning och nya spelregler
5
. 

Han menar att de traditionella medierna står inför en osäker framtid.  

 

                                                           
1
 Henry Jenkins, Konvergenskulturen, där nya och gamla medier kolliderar, New York University 2006, Svensk 

översättning Per Sjödén 2008, Bokförlaget Daidalos AB, Tryck: Media Print i Uddevalla AB, Uddevalla 2008,  

s.15 
2
Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren (red.), På väg mot medievärlden 2020, journalistik, teknik. marknad, 

Författarna och Studentlitteratur, Tredje upplagan 2005, Studentlitteratur, Lund, Sweden, s. 221 
3
 Ibid s.31 

4
 Ibid s.85 

5
 Ibid s.221 
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Det är en ökad konkurrens om tittare eller lyssnare, i ett samhälle då tid är pengar. De 

annonsörer vilka tidigare valt de traditionella medierna som kommunikationsbana väljer idag 

att se sig om efter andra medieformer, vilket påverkar den ekonomiska grunden vilken de 

traditionella medierna vilar på
6
. Ekonomin spelar en stor roll för alla typer av medier, även för 

våra Public service bolag
7
. Det går dock att se att de gamla traditionella medierna utvecklas 

och anammar den nya situation som uppstått i mediesamhället. I samband med 

mediekonvergens har medierna förstått att de måste utvecklas och förändras för att inte 

försvinna. Hvitfelt menar; ”Tidningarna försvann inte när radion kom, och inte heller radion 

dog ut för att tv byggdes ut.”. Spelreglerna för medierna förändras, de konvergerar och nya 

medier bildas, samtidigt finns de traditionella medierna kvar och förändras och utvecklas
8
. 

Hvitfelt menar alltså att det idag finns en stabilitet gällande användningen av de traditionella 

medierna och säger:”- Det som är allra mest slående vid den fösta anblicken är stabiliteten i 

användningen av de traditionella medierna. En absolut merpart av befolkningen som helhet 

tar del av tv, radio och morgontidning varje dag. Även internet har snart lika stor spridning, 

och utvecklingen inom det området har gått fort”9. Likt Hvitfelt menar Jenkins att de gamla 

medierna inte har ersatts utan mer tvingas att fungera tillsammans med nya växande medier
10

. 

De gamla medierna kommer inte att försvinna men de kommer att förändras gällande funktion 

och status menar han
11

. 

2.1.2 Publiken 

Hvitfelt talade om den teknologiska synvinkeln när det gäller mediekonvergensen i samhället 

och denna tekniska utveckling är av stor vikt menar även Henry Jenkins. Jenkins trycker 

däremot på att konvergens beskriver såväl teknologiska och industriella förändringar som 

kulturella och sociala sådana. Publiken har en stor del i denna process då de genom sitt aktiva 

deltagande sprider medieinnehållet både lokalt, nationellt och över nationsgränser.  

                                                           
6
 Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren (red.), På väg mot medievärlden 2020, journalistik, teknik. marknad, 

Författarna och Studentlitteratur, Tredje upplagan 2005, Studentlitteratur, Lund, Sweden, s.72 
7
 Ibid s.57 

8
 Ibid s.23 

9
 Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren (red.), På väg mot medievärlden 2020, journalistik, teknik. marknad, 

Författarna och Studentlitteratur, Tredje upplagan 2005, Studentlitteratur, Lund, Sweden, s. 92 
10

 Henry Jenkins, Konvergenskulturen, där nya och gamla medier kolliderar, New York University 2006, 

Svensk översättning Per Sjödén 2008, Bokförlaget Daidalos AB, Media Print i Uddevalla AB, Uddevalla 2008, 

s.24 
11

 Ibid s.25 
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Han menar att denna process även handlar om ett kulturellt skifte där vi som publik har 

möjlighet att söka information och samtidigt foga samman innehåll från olika medier
12

.  

Ett mobiltelefonföretag som väljer att gå samman med ett filmbolag för att besluta när och hur 

publiken skall kunna ta del av en film är ett tydligt exempel på den konvergens vi ser idag 

men Jenkins menar att konvergens även uppstår när vi människor använder de olika medierna 

på de sätt vi önskar
13

. På grund av publikens möjligheter i detta mediesamhälle menar Jenkins 

att medieproducenternas väg till framgång är att förändra förhållandet till sin publik. Detta för 

att, menar Jenkins, publiken befinner sig mitt emellan gamla och nya medier och fordrar att få 

bli en del av mediekulturen idag. De producenter som inte lyckas få med sig denna kultur av 

deltagare kommer råka ut för problem med inkomster och varumärken
14

. Jenkins menar att 

det är viktigt att fokus ligger på flödet mellan medieföretagen och dess publik på grund av att 

det är genom att utöka möjligheterna för publikens deltagande det skapas en bra grund för en 

kulturell mångfald. Han menar också att om inte de breda mediernas makt får vara kvar så 

skapas en kulturell fragmentering hos publiken
15

. Jenkins anser att publiken kommer att få 

större makt i denna mediekonvergens process men endast om de förstår att de har den makten 

och vet hur de ska använda den. Publiken bör agera som ”fullvärdiga deltagare i vår kultur”, 

menar Henry Jenkins
16

. 

2.1.3 Konvergens och divergens 

Konvergens kan inte förstås utan sin motsats divergens, dessa två processer pågår parallellt, 

menar Hvitfelt
17

. Samtidigt som mediesamhället går mot en mediekonvergens går det att 

utläsa att divergensen tar större plats i medievärlden. Medier blir mer inriktade på sitt 

intresseområde och Hvitfelt skriver; ”Temakanaler och specialtidskrifter tar över från de 

breda medierna som skulle ge lite av varje till alla”.  

                                                           
12

 Henry Jenkins, Konvergenskulturen, där nya och gamla medier kolliderar, New York University 2006, 

Svensk översättning Per Sjödén 2008, Bokförlaget Daidalos AB, Media Print i Uddevalla AB, Uddevalla 2008, 

s.15 
13

 Ibid s.27 
14

 Ibid s.33 
15

 Ibid s. 255 
16

 Henry Jenkins, Konvergenskulturen, där nya och gamla medier kolliderar, New York University 2006, 

Svensk översättning Per Sjödén 2008, Bokförlaget Daidalos AB, Media Print i Uddevalla AB, Uddevalla 2008, 

s.257 
17

 Hvitfelt Håkan och Nygren Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020, journalistik, teknik. marknad, 

Författarna och Studentlitteratur, Tredje upplagan 2005, Studentlitteratur, Lund, Sweden, s.19 
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Hvitfelt menar att detta går att se på internet och på satellitkanaler som specialiserar sig och 

på tidskrifter och magasin som smalnar av, för att rikta sig mot en speciell typ av läsare
18

. 

Konvergens och divergens är alltså två sidor av den medieutveckling som sker. Hastigheten 

på denna utveckling går inte att förutspå, men Hvitfelt menar att; ”Det är troligt att 

förändringarna går allt snabbare samtidigt som såväl det globala som det lokala samhället 

förändras i motsvarande takt.” Det man kan se är att denna medieutveckling som idag sker är 

inte slutet av en epok, utan början på en ny, en epok där medierna får mer inflytande över 

våra liv”
19

. 

2.2 Denis McQuail´s teori om fragmentering 

Denis McQuail, professor i masskommunikation vid Amsterdams universitet, talar om en 

upplösning av publiken när mediekällorna ska dela på allas uppmärksamhet. Denna 

upplösning av publiken kallar han fragmenteringsprocessen i vilken publiken sönderdelas och 

individualiseras alltmer. Här inträffar också ett bortfall i styrkan av de band som 

sammanbinder människor till sin valda mediekälla och en förlust av sin identitetskänsla som 

publik. McQuail menar att de trender som funnits och finns i relation till publiken, går att 

beskriva i fyra olika stadier. Han menar att denna modell speciellt kan tillämpas på 

televisionen men att den även har en bredare referensram.  

 

Fyra faser: 

 

 

 

Fas.1  Fas.2   

 

 

 

                                                           
18

 Hvitfelt Håkan och Nygren Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020, journalistik, teknik. marknad, 
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Fas.3          Fas.4 

 

Beskrivning av fragmenteringsprocessen enligt McQuail, se de fyra faserna:
20

 

Fas 1: Enhetsmodellen; under televisionens tidiga år, 1950- 1960-talet, var de flesta tittarna i 

de flesta länderna begränsade till television i upp till tre nationella kanaler. Dock hade USA 

fler valmöjligheter. Detta innebar att i stort sett alla tittare delade samma medieerfarenhet. 

Fas 2: Den pluralistiska modellen; där innehåll och mängden kanaler ökar vilket ger mer 

distinkta valmöjligheter för tittarna inom den enhet som ändå råder. Program visas under hela 

dygnet, privat television uppstår i Europa och regionala variationer förekommer. En 

begränsad intern skillnad uppstår. 

Fas 3: Enhet-periferi modellen; är en modell där antalet kanaler ökar än mer och försvagar 

den enhet som tidigare fanns. Genom videon, kabel- och satellit sändningar samt andra nya 

medier blir det möjligt för användarna att välja utanför den vedertagna majoriteten och 

ramarna. Denna situation finns redan idag i de flesta utvecklade länderna. 

Fas 4: Uppbrytningsmodellen; där fragmenteringen av tittarna har ökat i hastighet och där 

det nu inte finns något centralt utan endast ett stort antal skilda delar av medieanvändare
21

. 

Här delas endast användarnas erfarenheter tillfälligt och här förutsägs att masspubliken mer 

eller mindre upplöses
22

. 
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2.2.1 Publikens makt 

Dessa fyra faser eller fyra förändringar i den generella publikens karaktär kan bedömas på 

olika sätt skriver McQuail. Han menar att det idag har blivit mycket svårare att följa upp 

publiken, kunna förutsäga dess komposition och se åt vilket håll publikens intresse går trots 

mätning av tittarsiffror och andra analyser. Han menar vidare att den här flykten liksom de 

ökande valmöjligheterna verkar skapa öppningar för publikens makt. Det har blivit ett skifte, 

menar McQuail, till fördel för publiken som individuella medborgare. Det finns fler kanaler 

med relevant politisk och civil information och sannolikheten att publiken blir ett objekt för 

delvis monopolitisk propaganda eller partisk information blir allt mindre menar han
23

.  

Dock bör inte denna ökande kraft hos publiken överskattas skriver McQuail, eftersom det 

finns förluster likväl som vinster. Ju mer en publik endast blir en grupp konsumenter förloras 

den kollektiva, sociala makten. Public service television innebär ändå fortsättningsvis, menar 

han, att publiken har en viss mån av kollektiva rättigheter likt en kropp av medborgare med 

officiell kontroll över mediekanalerna. 

2.2.2 Publiken idag och dess framtid 

McQuail skriver att de interaktiva och rådgivande sätt som idag finns inom medieanvändning 

plockar bort det faktum att publiken endast är tittare vilket var så utmärkande för den första 

masspubliken. Den gamla tekniken och medieindustrin har burit med sig många förändringar, 

förutom de nya radikala, kommunikativa möjligheterna, vilket inneburit mycket för publiken. 

Effekterna av förändringarna är olika men ett exempel är, enligt McQuail, att publiken blivit 

mångfacetterad som ett resultat av flera kanaler och specialisering. Till skillnad mot en publik 

där användarna värvats från en given geografisk plats eller från en speciell social klass finns 

idag fler och mer homogena publiker, även om de är små. Dessa homogena grupper är en 

publik mer baserad på smaker och livsstilar, menar McQuail.  

Trots dessa trender av fragmentering är det ändå för tidigt att påstå att den tidiga 

masspubliken är på väg att dö ut hävdar McQuail. Den existerar fortfarande men i nya former 

där massmedieindustrin visat en påfallande kapacitet att överleva. Även om antalet kanaler 

ökat och ny teknik underlättat publicering, så har inte den generella strukturen av 

mediepubliken elementärt ändrat sig, skriver McQuail. I de flesta europeiska länderna har 

denna ökning av kanaler ännu inte lett till en generell fragmentering av publiken men det 

finns varningstecken, menar han.  

                                                           
23
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Förändringarna har kommit gradvis och detta gäller även tidningspress i de flesta länderna. 

McQuail menar att det fortfarande är rimligt att anta att det finns en trög kraft som begränsar 

möjligheterna att åstadkomma grundläggande förändringar i publikformationen
24

. 

3. Historisk bakgrund 

3.1 Radio och BBC 

Under 1920-talet hade Sverige, Storbritannien, USA samt många andra länder redan börjat 

med rundradio
25

. De ekonomiska och tekniska förutsättningarna gjorde dock att etern inte 

kunde släppas fri. Broadcasting, vilket innebär radio- och tv – utsändning,
26

var en klar 

massmedieutveckling där några fåtal kanaler kunde nå flertalet människor. Medborgare i ett 

land kunde ta emot radiovågorna så snart en mottagare införskaffats. I de olika länderna 

förstod statsmakterna att rundradio kunde bli ett oerhört verktyg gällande att bilda och ena 

medborgarna i respektive land. Inte bara statsmakterna såg möjligheterna med radion utan 

kommersiella leverantörer insåg också hur etern kunde användas för att sprida reklam. 

Hanteringen av radion blev ett politiskt ämne
27

.  Storbritanniens inställning till radion kom att 

fungera som modell för ett antal andra länder där, likt Storbritannien, demokrati och 

traditioner inom liberal tryckfrihet rådde
28

. USA drev dock en mer kommersiell verksamhet 

till förmån för konsumtionsutvecklingen. Monopol för såväl produktion och distribution av 

materialet som rörde sig över etern blev Europas och däri framförallt Storbritanniens val.  

Sändningslicenserna delades inte ut utan det blev postverket som fick radioföretagarna att 

starta ett gemensamt bolag. Bolaget gavs namnet BBC och bolagets vd såg radion som ett 

verktyg till att förse folket med bildning och civilisering. Det skulle vara ett verktyg i 

allmänhetens tjänst, en ”Public service”
29

. 
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3.2  Svensk public service television tar form 

1924 bildades AB Radiotjänst och inom vissa ramar, vilka utformats genom ett avtal med 

Telegrafstyrelsen, började reguljära sändningar nyårsdagen 1925
30

. Modellen för AB 

Radiotjänst var den Public service - radio som utvecklats genom BBC i Storbritannien och likt 

den blev även radioverksamheten i Sverige finansierad genom en licensavgift.  

Politiskt skedde detta med en enighet alla partier emellan och utan större debatt
31

. Den inför 

allmänheten reglerade radioverksamheten i Sverige slog redan från start fast vid vissa 

grundregler. Dessa innebar att staten skulle iordningställa regler för verksamheten men inte ha 

något ansvar för enskilda program. Finansieringen skulle fungera genom licensmedel ur vilka 

staten skulle bevilja anslag för både programverksamhet och sändningsteknik.  

 

Programverksamheten skulle präglas av saklighet och opartiskhet och skulle också främja 

folkupplysning samt vara en del av arbetet med folkbildning
32

. Pressen i Sverige ansåg att ett 

offentligt monopol var det som lämpade sig bäst så att inte konkurrens mellan tidningarna 

skulle uppstå, vilket skulle kunna ske gällande både nyheter och reklaminkomster. För att 

undvika konkurrens om nyheterna så fick den enda nyhetsförmedlingsbyrån vid den tiden, 

Tidningarnas Telegrambyrå TT, monopolet på att sända nyheterna i den svenska radio etern. 

1955 fick den svenska radiokanalen sällskap av P2 och 1957 blev AB Radiotjänst istället 

Sveriges Radio
33

. I slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet diskuterades tv mediet i 

Sverige. Var detta ett lämpligt medium för Sverige? Opinionsledare, däribland 

Landsorganisationen, LO, samt ledande politiker ansåg detta nya medium vara en typisk  

USA - produkt
34

. Många var också oroade att televisionen både skulle vara ytlig och kvalitets 

sänkande
35

. Vår svenska television kom 1956 igång på allvar efter att utvecklingen kommit 

långt både i Europa och USA. 
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Nu tog diskussionerna och analyserna lång tid i anspråk och SR ansåg att det var de och inga 

andra som kunde garantera att programmen höll så pass hög standard gällande kulturella 

värden och utbildning för att kunna passa medborgarna. Svt blev det företag inom SR som 

genom monopol och licensfinansiering självständigt skulle skapa samhällsbildande, neutrala, 

oberoende och folkliga program
36

.  

I likhet med radions intåg i det svenska folkhemmet visade det sig även gällande televisionen 

att medborgarna mer än gärna tog till sig det nya mediet och det fanns stor vilja bland folket 

att införskaffa tv apparater samt att betala licens för dem
37

. 1960, när den första tv sända 

olympiaden, vilken ägde rum i Rom, visades, fanns det cirka 800 000 tv apparater i Sverige. 

Bara ett år senare hade antalet ökat till 1,5 miljoner apparater.  

 

3.3 Fler kanaler uppstår 

1968 fattade riksdagen, efter partipolitisk oenighet och utdragna utredningar, beslutet att 

ytterligare en kanal skulle inrättas inom Svt. Det här innebar att två kanaler, vilka inte var 

kommersiella, skulle fungera inom samma företag. Från året 1969 fanns det då två kanaler 

och finansieringen via licens fortsatte med tillägget att en särskild färg tv avgift hade 

utformats vilket i sin tur gav bra intäkter. Första delen av 70-talet var en bra tid för SR med 

god ekonomi, ökade antal anställda och utvecklandet av TV2
38

. Debatten kring tv fortsatte 

dock vid sidan av dessa framgångar och vissa kritiker menade att det fanns en vänstervridning 

i programmen medan andra ansåg att det fanns inslag av överhetsperspektiv och att 

verksamheten var alltför centralt styrd. Den borgerliga ledningen vilken kom att styra landet 

från 1976 följde inte alls den påbörjade utredningen utan gjorde en helt annan 

omorganisation. Televisionen blev ett självständigt programföretag inom SR, precis som riks 

– och lokalradion men under en gemensam koncernledning
39

. De borgerliga menade att varje 

medium skulle ha möjlighet att utveckla sin egen särskilda profil och ett fjärde 

programföretag, UR, bildades 1978.  
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Detta företag kom ursprungligen från den gamla skolradion och meningen var att i en statlig 

försöksverksamhet utveckla tv för ändamålet att utbilda folket i landet. Återigen fanns 

diskussioner kring public service företagen angående alltför byråkratiska och centralistiska 

verksamheter
40

.  

 

Ett nytt sätt att se på tv hade under 1980- talet etablerats ute i Europa, nämligen genom 

satellitöverföring. Denna verksamhet ökade men samtidigt blev det mycket kostsamt då det 

inte fick rum lika många kanaler per satellit. De privata, engelskspråkiga kanalerna Super 

Channel, Sky Channel och Childrens Channel byggde ut sina sändningar till hushåll runt om 

Europa. I Sverige var Jan Stenbeck engagerad genom Scansat, Scandinavian satellite. Denna 

verksamhet fortsatte att utveckla sina direktsändningar till allt lägre kostnad
41

och 1987 

startade Stenbeck kanalen TV3 vilken var en ren underhållningskanal vilken utgick från 

London. Genom att utgå från England kunde kanalen kringgå den svenska lagstiftningen
42

 och 

det fanns hård kritik från Sverige. Kanalen TV3 gjorde intåg i tv monopolens Sverige och 

Maj-Britt Theorin, tillhörande socialdemokraterna, hotade Stenbeck med både böter och 

fängelse. Det fanns till och med diskussioner kring om det fanns möjlighet att lag förbjuda 

innehav av parabolantenn
43

. Under andra hälften av 80-talet började det hända saker vilket 

sedan fått nutida betydelse. Flera av de grupper som ingått i ledningen för Sveriges Radio 

började ta del i viss konkurrerande verksamhet. SAF sysslade med närradio och 

jordbruksrörelsen var engagerade i Nordisk television, vilken senare låg bakom TV4. 

Dagspress involverade sig i lokala kabel-tv sändningar samt privat lokalradio. Allt detta 

resulterade i en ny form av ägande i början av 90-talet
44

.  
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3.4 Ökad konkurrens 

I samband med att både allmänna och specialiserade kanaler kom fick de nationella systemen 

konkurrens och tv monopolen ifrågasattes alltmer. Under senare delen av 80-talet och i början 

av 90-talet försvann flera nationella tv monopol där både programpolitiska och ekonomiska 

motiv låg bakom. Det diskuterades att utlandsproducerade program inte borde få dominera 

och att de intäkter som gjordes via tv reklam borde stanna inom landet.  

Det här var de viktigaste anledningarna varför även Sverige 1989 började utreda frågorna 

kring en svensk kommersiell kanal. Hösten 1991 startade TV4 sina sändningar
45

. Nu hamnade 

TV3 och TV4 i konkurrens om att få sända i det svenska marknätet och detta resulterade i att 

Stenbeck slutligen blev ägare till 30 procent av aktierna i Nordisk Television och därigenom i 

TV4 vilka sedan fick rätten till marknätet
46

. Press och näringsliv som tidigare funnits inom SR 

verksamhet planerade för egen radio – och tv produktion och en ny ägarstruktur bildades 

1994. Först bildades tre stiftelser men dessa tre slogs sedan samman till en gemensam sådan 

1997
47

.  

 

De tre programföretagen var följande: 

SR vilket består av de två tidigare bolagen Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio. 

Ledningen finns i Stockholm men mycket av verksamheten bygger på programproduktion ute 

i de olika distrikten samt lokala sändningar. SR har ansvar för de fyra radiokanalerna P1, P2, 

P3 och P4. 

Svt är större än ljudradiobolaget både i antal anställda och rent ekonomiskt. Sändningar utgår 

från 30 olika orter i landet och det finns fyra regioner; Syd, Mellan, Väst och Nord. 

UR har sitt ursprung i gamla skolradion och har till uppgift att utveckla tv och radio för 

utbildningsändamål. Ingår nu som eget bolag inom public service sfären. 

 

Svt AB är moderbolag vilket ägs av denna förvaltningsstiftelse (se ovan) och Radiotjänst 

Kiruna är dotterbolag. Stiftelsen har en styrelse med tretton ledamöter vilka utses av 

regeringen efter att de politiska partierna gett förslag till vilka som skall sitta i styrelsen. 

Politisk enighet är av stor vikt enligt Riksdagen.  
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Året efter ett riksdagsval utses ordföranden och sex ledamöter. Ordföranden utses för fyra år 

och ledamöterna för åtta år
48

. Stiftelsens uppgift är att fungera likt ett skydd mellan Public 

service bolagen och staten. Den beslutar varken om tilldelning av pengar till Svt eller om 

företagets organisation eller verksamhetens riktning, det vill säga programmens innehåll. 

Styrelsen fattar dock beslut om verksamhetens allmänna riktning. 1996 föreslog en statlig 

utredning att digitala sändningar borde starta i marknätet. Sverige låg långt fram i denna 

utveckling till skillnad från många andra länder. Inom EU skall övergången från analoga 

sändningar till digitala vara klar till 2012 men i Sverige var detta färdigt redan 2007
49

.  

Den här övergången innebar inte bara tekniska konsekvenser för att kunna ta emot de digitala 

sändningarna i hushållen utan här miste Svt och TV4 sin speciella ställning i tv mediet. Från 

att vara de enda kanalerna svenska folket kunde se via marknätet finns nu ett betydligt större 

kanalutbud för folket i vårt land
50

. 

4. Tidigare forskning 

4.1 Begreppet Public service 

4.1.1 Public service som grundkonstruktion 

I boken Varför Public Service av Erik Zsiga skriver ekonomie doktor Richard Gatarski om att 

det är viktigt att förstå att idén och begreppet public service skapades i ett samhälle som 

skiljde sig väsentligt från den tid vi lever i idag
51

 och att det var dåtidens ekonomiska, 

kunskapsmässiga och tekniska förutsättningar som låg till grund för hur medierna kom att 

formas
52

. Även i boken Svensk television – en mediehistoria menar Anna Edin och Per 

Vesterlund att Public service som grundkonstruktion hör hemma i en syn på samhället där 

massmedier var nära sammankopplat med fysiska uttrycksmedel och de inhemska 

grundläggande uppbyggnader som då gällde däri. Det faktum att antalet radiovågor var 

begränsade innebar att samhället var tvungna att förvalta dem så att alla kunde få del av dem 

på ett sätt som var rättvist.  
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Medierna kom att påverka samhället mer och mer och det blev viktigt med en normering för 

att både hindra att medierna missbrukades och för att ställa radio och televisionen i samhällets 

tjänst. I fokus kom också klassiska upplysningsideal och medierna fick en viktig roll i att 

medverka till både estetisk och kulturell fostran
53

. Edin och Vesterlund menar att det fanns 

spår av paternalism inom Public service begreppet och att detta var ett hinder för att mer 

demokratiska relationer skulle kunna utvecklas mellan medierna och deras publik. De menar 

att Public service begreppet medförde ett slags auktoritetsförhållande mellan publik och 

medierna
54

.  

Utifrån radioutredningen från 1965 kan läsas att det då var av stor vikt att hålla hög moral och 

att inte bara ha ett ansvar gentemot samhälle och publik utan även ”gentemot den andliga 

odlingen, de sköna konsternas utveckling, mot stil och ton i samhället, ja i vidare mening mot 

alla de mänskliga värden som kan påverkas av dessa mediers verksamhet”
55

. 

4.1.2 BBC:s grundtankar och begreppets dikotomi 

I Jörgen Bomans D-uppsats I allmänhetens tjänst- om svensk Publicservicemedias avsikter 

och utsikter beskrivs den ursprungliga och brittiska definitionen av Public service vilken till 

en början bestod av fyra delar vilka myntades av BBC:s förste generaldirektör John Reitch. 

Reitch menade att rundradion skulle skyddas mot kommersiella påverkningar, den skulle tjäna 

hela nationen, rundradion skulle organiseras som ett monopol samt att standarden på 

programmen skulle vara hög
56

. När Brian Young senare tog över rollen som generaldirektör 

gjorde han ett antal tillägg. Han lade till att både fattiga och rika hade rätt till den mängd 

television de vill ha utan någon särskild eller extra kostnad. Han menade också att det krävdes 

en korrekt opartiskhet och att det i debattprogram skulle ges samma rättigheter till alla 

sympatisörer, såväl högersympatisörer som vänster. Införandet av radio och television skilde 

sig i uttryck även mellan länder med demokratiskt styre där bland annat USA valde en mer 

kommersiell väg.  
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Storbritanniens Public service tanke var det som sedan kom att bli förebild för statsmakterna i 

vårt land vid införandet av såväl rundradion som televisionen till Sverige
57

. 

 

Den svenska översättningen ”i allmänhetens tjänst” är en översättning vilken, enligt 

magisteruppsatsen Public service - Begreppets olika ideal och tolkningar 

av Emma Kindblom och Sofia Sundeby, inte slagit igenom ordentligt. Både Kindblom och 

Sundeby tar liksom Jörgen Boman upp problemet med att det engelska ordet ”Public” både 

kan betyda ”allmänhet” och ”publik”
58

.  

Boman beskriver Hans Furuhagens tankar om att ” i allmänhetens tjänst” tolkas som just 

publikens tjänst vilket enligt Furuhagen kan komma bli en grund för att det är publiken som 

ger uppdraget till radio och tv
59

. Boman refererar även till Olle Findahl, forskningsledare och 

professor i medie – och kommunikationsvetenskap, vilken gjort en analys av begreppet Public 

service och genom ett semiotiskt försök kommit fram till tre olika betydelser av Public 

service. Den första betydelsen kan beskrivas att begreppet innebär ”en allmännyttighet”, en 

verksamhet som kan liknas vid vägbyggen eller posthantering, det vill säga sådant som staten 

av tradition tar hand om. Findahl menar att här skulle då radio och tv placera sig om denna 

tolkning anammades. Den andra tolkningen av begreppet innebär ”det som är offentligt”. 

Public service skulle då kunna tolkas som ”i offentlighetens tjänst”. Findahl menar att med 

offentlighet menas institutioner där allmänheten är medborgare vilka tillsammans beslutar för 

samhällets bästa. Findahls tredje tolkning innebär att public betyder ”publik” vilket vi tidigare 

tagit upp. Han menar då, likt Hans Furuhagen gjorde i Jörgen Bomans uppsats, att det är 

frågan om radio i publikens tjänst. Den här tolkningen markerar människans roll som privat 

och individuell mediekonsument
60

. Jörgen Boman skriver vidare om att Olle Findahl slutligen 

ändå menar att det är omöjligt att säkerställa en klar betydelse för begreppet Public service 

vilken inte påverkas av intressekonflikter och/eller historiska förändringar
61

.  
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4.1.3 Fler tolkningar av begreppet 

Ett antal olika mediepersonligheter diskuterar begreppet Public service i boken Varför Public 

Service? Alla pratar om det, få vet vad det är från 2008 och även här syns olika tankar och 

definitioner. Kerstin Brunnberg, Vd för SR med bakgrund som Ekochef, programdirektör 

samt förflutet på både Svt Rapport och Svenska Dagbladet
62

, menar att Public service handlar 

om redaktionellt oberoende
63

 och en överenskommelse mellan programbolag och lyssnare
64

.  

Brunnberg menar att Public service är ”ett verktyg i demokratins tjänst”
65

.  

Jesper Strömbäck, professor i medie - och kommunikationsvetenskap och Lubbe Nordström-

professor i journalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall samt forskningsledare vid 

Demokratiinstitutet vid Mittuniversitetet och författare
66

, anser att begreppet Public service 

står för viktiga nyheter vilka folket har rätt att ta del av för att kunna ta ställning i 

samhällsfrågor och hålla sig informerade.  

Strömbäck menar att begreppet skall innebära journalistik människor kan lita på
67

. Cecilia 

Wikström, riksdagsledamot, folkpartiet, från Uppsala och vice ordförande i kulturutskottet 

vilket behandlar Public service frågor
68

, talar om Public service med ord som folkbildning, 

saklighet, opartiskhet och folkbildning i demokratins tjänst
69

. På TV8 arbetar Lars 

Adaktusson, verksam inom Svt i cirka 30 år som bland annat nyhetsankare på Aktuellt och 

reporter både inrikes och utrikes
70

. Han menar att Public service inte är något som endast är 

reserverat för Svt utan menar att om det var Public service han arbetade med på Svt så är det i 

lika hög grad Public service han arbetar med nu på TV8
71

. 
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4.2 Public service och demokratin 

I Sverige har begreppet Public service varit starkt förknippat med demokrati och därigenom 

även med det politiska landskapet här. Denna uppsats har inte för avsikt att gå djupare in på 

olika politiska åsikter angående den svenska Public service televisionen men vi anser ändå att 

förhållandet mellan Public service och demokrati bör lyftas fram. Vi kommer därför ta upp 

några viktiga aspekter kring detta. 

I Demokratirådets rapport från 2005 kan vi läsa att” Det ligger i sakens natur att varje 

samhälle bygger på någon form av mellanmänsklig kommunikation och det är bara att 

konstatera att i demokratins samhällsform är det medierna som svarar för en betydande del 

av denna informationsförmedling.”
72

. I rapporten behandlas synen på mediernas roll i 

demokratin och tar upp såväl kritik som lovord. En del kritiker anser att medierna till och med 

är ett hot mot demokratin.  

Pierre Bourdieu menade att ”televisionen är ett verkligt hot mot alla former av 

kulturproduktion” samt att televisionen är ”en fara för det politiska livet och demokratin.”
73

. 

Kanske kan det tyckas att Bourdieus tankar känns drastiska men det finns ändå en klar oro av 

liknande art här i Sverige. Demokratirådets rapport tar upp journalistkollegerna Erik 

Fichtelius och Björn Elmbrant vilka påpekar att många forskare idag ser den nuvarande 

mediemakten likt ett hot mot demokratin och att det demokratiska uppdraget hamnat i 

skymundan för kraven på vinst
74

. Som en motbild till denna oro står istället uppfattningar om 

mediernas positiva betydelse för demokratin. I en skrivelse från regeringen till riksdagen 2008 

går det att läsa att ”Oberoende och kritiskt granskande medier är en grundpelare i ett 

demokratiskt samhälle. De fyller ett flertal funktioner såsom informationsspridare och forum 

för dialog och offentlig debatt. Media utgör dessutom en viktig del av de kontrollfunktioner 

som kännetecknar ett demokratiskt samhälle
75

. 
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Hallvard Moe, professor vid Department of Information Science and Media Studies, Bergens 

universitet, beskriver hur radio och television varit och är av stor betydelse för sina 

användare.  

Medierna blev tidigt viktiga genom att de skapade gemenskap i de alltmer stängda och privata 

hushållen. Familjer flyttade från stabila lokala byar in till städer och behövde därmed hitta nya 

sätt att uppnå social sammanhållning och här passade både radio och television in väl
76

. Radio 

och television skiljde sig dock ur en demokratisk synvinkel i jämförelse med till exempel 

litteratur och press menar Moe. Vem som helst av medborgarna i ett demokratiskt land kunde 

fritt skriva en bok och få den publicerad eller starta en tidning men så var inte fallet med radio 

och television. På grund av begränsat utrymme för radiovågor, där alltför många signaler 

skulle vara omöjligt att tyda, behövdes en organisation som kunde stå för distributionen av 

sändningar. Liknande organisatoriska upplägg kom sedan också att gälla televisionens 

sändningar
77

, främst i de Europeiska länderna. Television och radio var då en envägs 

kommunikation då människorna i ett land agerade som lyssnare eller tittare. Under senare tid 

då har både satellitmottagning och kabelteknologi samt digitala sändningar och internet skapat 

andra förutsättningar.  

Moe anser att i vår nuvarande digitala era är det mycket relevant att diskutera medborgarens 

koppling till Public service. Han menar att förutom uppgiften att förse allmänheten med viktig 

information borde medierna även underlätta för allmänhetens deltagande. Med det menar Moe 

att det skall finnas möjlighet till både individuellt involverande och kollektivt delande och 

poängterar att det handlar om deltagande i medierna, inte genom dem
78

. Moe menar att Public 

service sändningar alltid har fått kritik och han tar upp två olika nivåer av denna. Kritik för att 

sändningarna inte aldrig vänt sig till allmänheten utan istället till en publik av individuella, 

privata konsumenter samt kritik angående för små möjligheter till deltagande för allmänheten. 

Kritikerna menar, enligt Moe, att om det inte finns en tvåvägs kommunikation hos radio och 

television kan allmänheten aldrig få en ”Public service”
79

.  
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Moe kopplar ihop de här två typerna av kritik med vad han anser vara två idealiska 

nyckeluppgifter som bör finnas hos medierna. Dessa är att hjälpa till att sprida viktig 

information till alla samt underlätta debatt mellan olika delar i samhället
80

. 

Jörgen Boman tar i sin D-uppsats upp massmedieforskaren Peter Dahlgrens resonemang kring 

medier och demokrati. Dahlgren menar att det går att plocka ut fyra olika faktorer vilka på ett 

väsentligt sätt påverkar förutsättningarna för att en demokrati skall kunna fungera väl. En av 

dessa fyra faktorer handlar om de olika medieinstitutionerna. Dahlgren menade att i ett 

demokratiskt samhälle är det av vikt att medieinstitutionerna organiseras på ett demokratiskt 

sätt, så att medierna kan gagna samtliga medborgare i landet. Han menar att demokratin bara 

kan fungera om alla grupper av medborgare bjuds in i debatten genom de olika 

mediekanalerna som finns
81

. Lars Nord och Gunnar Nygren tar i sin bok Medieskugga upp tre 

uppgifter hos massmedierna vilka är speciellt viktiga för den fria åsiktsbildningen bland 

medborgarna. 

Dessa uppgifter är att ”förse medborgarna med sådan information att de fritt och 

självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i 

samhället och uppgiften att låta olika åsikter komma till tals”
82

.  

Pernilla Severson, Fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet tar i 

sin doktorsavhandling också upp relationen mellan Public service television och demokrati. 

Där skriver även hon om vikten av att ha möjligheten att kunna delta i medierna. Hon är också 

medveten om den dikotomi som finns mellan begreppen ”public” och ”audience” men menar 

i sin avhandling att ”audience” måste vara en ”public” för att kunna vara en beståndsdel i en 

demokratisk politik. Hon menar att publiken måste vara en grupp människor vilka på frivillig 

basis engagerar sig i en diskussion med syftet att få till stånd en policy, opinion eller förslag 

till förändring inom ett offentligt ämne. Severson menar att ”När publiken agerar är det inte 

som tittare, utan som medborgare.”
83

. 
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5. Metod 

Vi anser att den metod som är bäst lämpad för vår uppsats är kvalitativ innehållsanalys, där vi 

försöker att tränga ned djupt angående en problematik utifrån ett begränsat material
84

. Den 

kvalitativa innehållsanalysen lägger stort fokus gällande tolkning av texter och vi anser att det 

kan ge oss en djupare förståelse för vad debatten angående Public service handlar om samt för 

vad Svt anser i den kontexten. En kvalitativ analys innebär att man utför en djupstudie på sitt 

utvalda forsknings- eller undersökningsområde.  Den kvalitativa analysen är en metod som 

har ökat i popularitet i främst Sverige och Storbritannien
85

 och denna metod förekommer 

främst inom samhällsvetenskapliga områden. Mats Alvesson tar i boken Kritisk 

samhällsvetenskaplig metod upp varför denna metod är så populär inom samhällsvetenskapen;  

 

”Denna förskjutning motiveras bland annat med att kvalitativ forskning skapar 

förutsättningar för att ge bredare och rikare beskrivningar, visa känslighet för berörda 

individers idéer och innebörder, utveckla empiriskt underbyggda nya idéer och teorier och 

tillfredsställa de praktiska utövarnas intressen”
86

. 

 

Vi har valt ut tio olika debattartiklar från 2011 där alla på något sätt tar upp Public service 

företagens plats i dagens samhälle. Vi har också valt att analysera Svt:s egna magasin Ditt 

SVT från 2011. Materialet samlades in under oktober och november 2011. Dessa texter har vi 

sedan bearbetat genom så kallad kodning. Kodning är något som gäller för både kvalitativa 

och kvantitativa analyser och kan betraktas som en cyklisk process där, i vårt fall, 

textmaterialet läses om flera gånger
87

. Detta för att kunna skapa oss en helhetskänsla. I dessa 

texter har vi sedan sökt efter fraser och meningar vilka belyser debattens tankar kring Public 

service plats i ett samhälle där mediekonvergering syns tydligt.  
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Vi har också sökt efter meningar och fraser angående den fragmentering som, enligt McQuail, 

kan bli en konsekvens av de alltmer konvergerade medierna. Här har alltså sortering varit en 

viktig del. Utifrån dessa meningar och fraser har vi sedan genomfört vår analys. 

5.1 Avgränsning och urval 

Den information vi funnit gällande traditionella medier och deras plats i dagens samhälle är 

mycket omfattande. Här har vi därför behövt göra ett antal avgränsningar vilka presenteras 

nedan. SR och UR är två viktiga delar inom Public service men i denna uppsats har vi valt att 

fokusera främst på Svt. Vi har genom vår omfattande efterforskning kunnat utläsa att Svt är 

det public service mediet som har huvudrollen i debatten gällande public service. En analys av 

både Svt, SR och UR hade resulterat i en alldeles för omfattande uppsats, menar vi. 

Vi valde att titta på debatten för att kunna skapa oss en nationell överblick kring vad som 

diskuteras gällande Public service framtid. I vår undersökning ser vi att debatten kring Public 

service har pågått mer eller mindre sedan Svt startade under 1950-talet. Vi avgränsar vårt 

hämtade material till året 2011 och då till månaderna januari-november, då vi vill se hur den 

offentliga debatten ser ut idag. 

Det är också under 2011 som Public service utredningen tillsattes. Vi antar att denna 

utredning kommer att spela en viktig roll gällande Public service plats i framtiden. Vi har valt 

tio olika debattartiklar rörande Public service debatten samt Svt:s årliga magasin, ”Ditt 

SVT”
88

. Artiklarna är valda utifrån syftet att ge en bred och representativ kunskap angående 

Public service. I början av researchen av artiklarna, hade vi ett väldigt många artiklar, och 

valde därefter ut tio stycken, vilka vi anser är representativa för vår uppsats. Artikelförfattarna 

ingår i dessa verksamhetsområden; politik (politiker vilka representerar de båda partipolitiska 

blocken), Public service företag, vetenskaplig forskning och oberoende skrifter. Vi anser att 

detta är en bra grund för vår analys och att artiklarna borde kunna benämnas representativa för 

debatten. Magasinet ”Ditt SVT” tror vi visar på Svt:s tankar kring vad Public Service ska vara 

idag och vad Svt vill göra, för att försöka uppnå detta.  
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5.2 Redovisning av material 

I artiklarna och texterna ur magasinet Ditt SVT finns inte alltid textförfattaren utskriven. Vi 

anser dock att Svt bör stå bakom samtliga texter och de åsikter som utrycks däri. 

5.2.1 Artikel: ”Vi vill ha en public service avgift”- Anna-Karin Hatt, IT- minister (c) 

I denna debatt artikel är det IT-ministern Anna-Karin Hatt (c) som för fram sina åsikter 

gällande licens avgiften för Svt och SR.  Hon menar att det inte är politikerna i Sverige som 

ska styra den tekniska utvecklingen som sker i samhället, utvecklingen bör istället styras av 

användarna 

Idag är vi vid den situationen att vår mediekonsumtion går mer och mer över internet. Att 

använda internet som den största mediekällan ger användaren bättre, effektivare och enklare 

medietjänster. Men, Hatt menar att i detta övergångsskede då mediekonvergensen är tydlig, så 

blir det problem för de som skall få betalt - däribland Svt och SR. Hon tror inte att det är ide 

att avgiftsbelägga internet, och menar att alltfler inser att licensen inte kan grunda sig på tv 

apparaten, vilken står hemma i vardagsrummet, utan avgiftsmodellen måste förändras, 

utvecklas med samhället
89

.  

5.2.2 Artikel: ”SVT: utbud har inte samma mångfald som förut”- Kent Asp, professor i Journalistik 

Kent Asp menar att Svt:s stora utmaning idag är en bristande mångfald i programmen. Svt:s 

programutbud har under de senaste tio åren smalnat, främst inom faktaprogram, men också i 

underhållnings- och sportprogram.  

I artikeln redovisas dock en del från ”Svenskt TV-utbud 2010” som visar på att faktautbudet 

har ökat(i antal timmar), mer än underhållningsutbudet under 2010
90

. 

5.2.3 Artikel: ”Öppna SVT:s arkiv och satsa på internet- tv”- Eva Hamilton, vd SVT 

Eva Hamilton, vd på Svt skriver i en debattartikel på dn.se att Public service måste förnya sig, 

om verksamheten ska ha samma vikt hos befolkningen, och då är ett brett programutbud en 

förutsättning. Hamilton nämner att Svt:s arkiv bör öppnas upp och göras tillgänglig på en Svt-

portal, och att internet bör ses som det centrala i Public service verksamheten
91

. 
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5.2.4 Artikel: ”Public Service- igen” - Peter Ekström, kulturdelens redaktion 

Peter Ekström på kulturdelens redaktion tar upp debatten kring Public service, och menar att 

denna fråga brukar diskuteras med jämna mellanrum. Ekström skriver att den stora fråga 

vilken brukar diskuteras i samband med denna debatt är om Public service i över huvud taget 

ska finnas. Han menar att denna gång behandlar debatten frågan hur Public service ska 

finansieras, via avgift eller skatt? Ekström funderar över om inte Public service borde 

koncentrera sig på att erbjuda de program som de kommersiella aktörerna inte gör?
92

. 

5.2.5Artikel:”Förnya public service, eller låt andra aktörer ta över”- Ursula Berge, Cecilia Stegö 

Chiló 

Både Berge och Stegö Chiló har en bakgrund som chefer för landets ledande tankesmedjor. 

Ursula Berge var tidigare chef på tankesmedjan Agora, vilken för en vänsterorienterad linje. 

Cecilia Stegö Chiló var tidigare chef för stiftelsen Fritt näringsliv och Timbro, vilka enligt de 

själva är partipolitiskt oberoende. Berge och Stegö Chiló menar att de är otroligt viktigt att 

Public service iden anpassas till dagens mediesamhälle, samtidigt som det är viktigt att 

verksamhetens oberoende och särart lyfts fram och utvecklas. De båda menar att det inom 

mediepolitiken är få som vågar erkänna
93

.  

 

5.2.6 Artikel: ”Varför betala när tv-programmen kan ses gratis?”  Lars Nord, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Mitt universitet 

Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall, skriver i sin debattartikel i DN om tv- och radio- licensen. Dagens teknik har gått 

förbi den gamla modellen, med obligatorisk avgift för alla hushåll med radio- eller tv 

mottagare. Dåtidens licens vilken var kopplad till apparaten, fungerar inte i dagens samhälle, 

då tittaren kan ta del av utbudet på flera olika sätt, menar Lars Nord
94

. 

5.2.7 Artikel: ”SVT ska satsa på kvalitet - inte melodifestivaler” – Christer Hederström, redaktör 

nyhetsbrevet PUBLIC ACCSESS 

Christer Hederström, redaktör på nyhetsbrevet PUBLIC ACCSESS skriver i sin debattartikel 

om Public service, och dess uppdrag. Hederström ser Public Service företagens 

underhållningsutbud som ett stort problem i Svt och SR:s programtablå, han menar att tablån 

mer och mer liknar de kommersiella kanalerna.  
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Hederström menar att det finns en konkurrens mellan Svt och de kommersiella kanalerna, där 

Svt ser att de måste bredda sitt programutbud, för att inte förlora tittare. Då blir konsekvensen 

att det blir färre som är villiga att betala sin tv- och radioavgift
95

.  

5.2.8 Artikel: ”Tv-kanaler, sändningstider och framtid”- Jonas Jungar, redaktionschef, Yle Nyheter 

Jonas Jungar skriver i sin debattartikel om Svt:s framtid, med den rådande konvergeringen 

vilken sker i samhället. Jungar menar att det enda vi kan vara säkra på i framtiden är att 

tittandet består av en bild och ljud, på någon typ av skärm. Ordet ”sändningstider” menar 

Jungar är något som i framtiden, inte kommer ha samma innebörd. Där har det skett en 

utveckling redan idag, genom våra digitalboxar, men han menar att detta är bara början.  

Jungar menar att, trots det faktum att jag själv kan välja vad jag vill se och när jag vill göra 

detta, kommer ändå våra inrutade och kollektiva ritualer på något sätt finnas kvar. Ett 

exempel han pekar på är när hela familjen samlas för att se på ”På spåret”
96

. 

5.2.9 Artikel: ”Public Service är en tillgång som tillhör alla”- Erik Fichtelius, VD, UR 

Erik Fichtelius, vd på UR, skriver i sin debattartikel i DN om Public service och hur detta 

finns till för alla. Fichtelius menar att förekomsten av Public service medierna har gjort den 

europeiska allmänheten mer informerad än den amerikanska, och vi har dessutom fått en god 

tillgång till kultur och underhållning. Många i dagens samhälle är pessimistiska gällande den 

traditionella pressens överlevnadsförmåga. Fichtelius menar dock att med nya 

distributionsmetoder och nya betalmodeller ger istället ger en grund för optimism. Det nya 

medielandskapet är en bra chans för Public service att utvecklas. Public service måste 

utveckla sina tankar och inte se andra aktörer likt fiender, utan som potentiella 

samarbetspartners
97

. 

5.2.10 Artikel: ”Public Service, demokratin och mediernas kommersialisering”- Jesper Strömbäck, 

professor i medie- och kommunikationsvetenskap 

Jesper Strömbäck skriver i sin debattartikel om medieutvecklingens positiva och negativa 

sidor, utifrån Public Service. Ur Strömbäcks perspektiv handlar frågan om Public service och 

mediernas kommersialisering ytterst om demokratin och dess behov av välinformerade 

medborgare.  
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Om det är Public service eller kommersiella medier som erbjuder detta spelar i princip då 

ingen roll, det viktiga i det hela är att de erbjuder ett bredd utbud av nyhets – och 

samhällsjournalistik, med hög kvalité. Strömbäck kan utläsa några positiva sidor av 

medieutvecklingen. Det positiva med denna utveckling menar Strömbäck är att det aldrig 

tidigare funnits ett lika rikt och brett utbud av nyhets- och samhällsjournalistik, eller så många 

olika samhälls- och informationsinriktade program. De negativa vilket går att utläsa med 

denna medieutveckling är att den hårda press på nyhets- och samhällsjournalistiken bidrar i 

sin tur till att resurserna för grävande journalistik och väl genomarbetade reportage har 

minskat. Strömbäck menar att Sverige följer internationell utveckling, där risken finns att vi 

går mot en framtid där tv- landskapet domineras av underhållningsprogram, förutom några få 

undantag av program med djupare nyhets- och samhällsjournalistik. I denna tankegång spelar 

Public service en viktig roll, så länge Public service bidrar till ett rikt och brett utbud av 

nyhets- och samhällsjournalistik
98

.  

5.2.11 Ditt SVT: Inledning av VD Eva Hamilton ”SVT är till för alla” 

Eva Hamilton inleder hela magasinet med att poängtera att Svt tillhör oss alla och att vi alla i 

Sverige ska känna oss delaktiga inom Public service. Därefter beskriver hon vad som händer 

på Svt inom den närmaste framtiden. Mängden nyheter ökar med Nyhetskväll i SVT2 efter 

nyår och Svt:s webb genomgår en ordentlig modernisering. Hon pekar vidare på allt fler 

möjligheter att vara interaktiv med både bättre sökbarhet och ännu fler möjligheter att som 

tittare vara med och dela och kommentera. Svt kommer fortsätta att utveckla program vilka är 

specifika för just webben. Hon beskriver sedan en mångfald av olika program, från historiskt 

drama och nya samhällsprogram till underhållning med musik av olika slag.
99

 

5.2.12 Ditt SVT: ”SVT gör flest program på svenska”. 

Svt värnar här både om det svenska språket men visar också att de anser att finska, samiska 

och teckenspråk är viktigt i Sverige. 
100

 

5.2.13 Ditt SVT: ”En halv miljard Play-starter” 

Svt menar här att internet är och kommer att vara en viktig del av Svt och att det är viktigt 

med tittarens egna valmöjligheter i dagens samhälle. 
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5.2.14 Ditt SVT: ”1600-talets Stockholm får liv igen i unika Vasa-filmer” 

En text angående nya reseprogram samt historiskt program om skeppet Vasa. Svt 

tillhandahåller viktiga filmer om delar av vår historia och här kan vi få del av vårt historiska 

arv.
101

 

5.2.15 Ditt SVT: ”Carola nyhetsjägare på Svt:s nordligaste utpost” 

Artikeln handlar om videoreporter Carola Isaksson som arbetar på Svt:s Nordnytt i Kiruna. 

Sverige är ett avlångt land och Svt vill visa att de finns i hela landet, även högt uppe i norr.
102

 

5.2.16 Ditt SVT:”SVT jagar nyheter från Kiruna till Malmö” 

Programledaren Linda Olofsson säger att Svt vill ge en bredare bild av Sverige och hon 

påpekar att Svt har regionala tv team på 27 orter runt om i Sverige.
103

 

5.2.17 Ditt SVT: ”Svt är till för tittarna - inget annat” 

Svt visar här att de inte vill vara beroende av kommersiella krafter, såsom reklambolag. Svt 

menar att de har någonting många andra kanaler önskar, möjlighet att göra program där det 

finns något för alla att välja bland.
104

 

5.2.18 Ditt SVT: ”På jakt efter ny nyhetspublik” 

Här är det tydligt att Svt är mycket medvetna om den mediekonvergens som vi lever i idag. 

De skriver att dagens publik inte väntar till sändningstid för att kunna se ett visst program 

utan använder sig av datorn eller mobilen för att titta när det passar dem själva. Svt talar om 

vikten att hänga med i den medieutveckling som sker och att Public service är viktigt för 

demokratin. De menar att alla som är med och betalar licens har rätt att kunna ta del av 

framförallt nyheter oavsett vilket medium de använder sig av.
105

 

5.2.19 Ditt SVT: ”Vi vill ge fler chansen att utvecklas” 

Peter Nyrén, faktabeställare på Svt skriver att Svt:s faktaprogram har ambitionen att vara 

folkbildande, underhållande och tankeväckande.  

Svt vill sprida fakta och kunskap, ge inspiration och information. Svt menar också att det är 

viktigt att lära sig saker även om det endast är för tittarens egen skull.
106
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5.2.20 Ditt SVT: ”Upptäck något nytt varje dag i Kunskapskanalen” 

Svt menar att Kunskapskanalen är för dig som är vetgirig. Allmänbildning är bra anser Svt 

och vill gärna bidra med det.
107

 

5.2.21 Ditt SVT: ”Roligt, lärorikt och tryggt” 

Svt menar att antalet barn, vilka använder webben, ökar. De menar att Bolibompa bör vara 

lättnavigerad för barn och att föräldrarna kan känna trygghet i barnens användande av 

Bolibompawebben. 
108

 

5.2.22 Ditt SVT:” Vasaloppet är public service när det är som allra bäst” 

Per Yng, sportchef på Svt skriver om att 2012 kommer den svenska tvpubliken att kunna följa 

sändningarna både från soffan, datorn eller från mobilen. Detta visar att Svt är fullt medvetna 

om mediekonvergensen och vill arbeta med den tanken.
109

Svt skriver även i denna text att 

sponsring inte bör försvinna.
110

 

5.2.23 Ditt SVT:” Fönstren måste stå på vid gavel på SVT” 

Jimmy Ahlstrand, strategichef på Svt talar om två trender för Svt i framtiden där internet är 

den första. Svt tar här återigen internets betydelse på allvar. Den andra trenden är att den 

kommersiella mediemarknaden kommer att utvecklas snabbt och Ahlstrand menar att Svt 

behöver stå starkt för att försvara det svenska och mångkulturella samhället mot till exempel 

utländska Google och Murdoch. Ahlstrand skriver också om ett öppet arkiv med tillgång till 

gammalt material. Han är positiv till ett öppet arkiv om bara rättigheterna kan lösas 

ekonomiskt. Svt vill att all television, då som nu, skall tillhöra folket, vilka redan har betalat 

för den.
111
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6. Analys 

6.1 Programutbud och mångfald 

Det område vilket dominerar i de artiklar vi funnit och i Svt:s magasin behandlar temat 

programutbud och mångfald. I artikeln, ”SVT:s utbud har inte samma mångfald som förut” 

menar Kent Asp att; ” De kritiker som hävdar att SVT ”allt mer präglas av underhållning har 

fel. SVT:s utmaning är kanske istället att programmen inte längre uppvisar samma variation 

och mångfald som förr.”.
112

Detta är något även Eva Hamilton kommenterar i sin inledning i 

Svt:s magasin, men menar istället att de har mångfald bland deras program. Vi ser att i stort 

sett, alla artiklar i magasinet pekar på att Svt tillhandahåller en mångfald av program. 

Artiklarna i magasinet handlar om att de vill producera allt ifrån nyheter, fakta, dokumentärer 

och debatter till sport, kultur, barnprogram och minoritetsprogram. Kent Asp menar att Svt 

har brister gällande mångfalden, medan Eva Hamilton menar att”… vår uppgift är att göra all 

sort tv, i alla genrer, för alla sorters tittare.”.113Här vill Svt göra all sorts tv för alla, vilket 

Peter Ekström ställer sig frågande till. Han anser att Svt behöver profilera sig och menar ”Det 

håller inte att gömma sig bakom argumentet att göra ”television för alla”…”.
114

Christer 

Hederström pekar också på detta i sin artikel och menar att ”Public service skall i första hand 

handla om kvalitet, även i fråga om underhållning.”
115

 

Många artikelförfattare menar också att de program som produceras inom Public service på 

många sätt börjar få likheter med kommersiella sådana. Peter Ekström skriver att ”Vad är det 

för poäng att ha public service om den ändå försöker likna kommersiella medier så mycket 

som möjligt?”.
116

Det är tydligt i den offentliga debatten att det inte är lätt att enas kring den 

här frågan och Hederström menar dessutom att ”Ju närmre SVT och SR kommer den 

kommersiella marknaden ju närmre avgrunden kommer Public service.”
117

 medan däremot 

Erik Fichtelius menar att ”Kommersiella medier och public service behöver inte vara 

varandras fiender. Det krävs en attitydförändring från bägge sidor.”
118

. Lars Adaktusson tar 

även han upp en intressant tanke i boken ”Varför public service?”.  
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Han menar att det inte bara är Svt som har ensamrätt på Public service begreppet utan att det 

är viktigt att vi användare får tillgång till Public service program oavsett vilka företag som 

producerar dem. Adaktusson som idag arbetar på TV8, menar med andra ord att det lika gärna 

kan vara de som producerar Public service program, det är inte kanalen som bestämmer om 

det är Public service eller inte utan innehållet i programmen.
119

 

Svt talar inte om de kommersiella kanalerna på något negativt sätt i sitt magasin men 

framhåller att de producerar mycket bra kvalitetsprogram vilka ger ”… en bredare bild av 

Sverige.”.  Med detta menar de att de producerar nyheter från Kiruna till Malmö, Svt finns i 

hela Sverige.
120

Professor Jesper Strömbäck menar att Public service innebär viktiga nyheter 

av vilka alla kan ta del. Han menar att folket har rätt att ta del av samhällsfrågor så att de kan 

ta ställning gällande dessa.
121

 

6.2 Mediekonvergering och fragmentering 

Den offentliga debatten tar på många sätt upp exempel vilket vittnar om den 

mediekonvergering Jenkins, Hvitfelt och McQuail beskriver. Dock ser vi att detta område inte 

är lika framträdande i den offentliga debatten, såsom programutbud och demokrati. I Jonas 

Jungars artikel skriver han att ”programtablån (och webben) flyttar in i tv:n och så klickar 

man på det innehåll som intresserar, verklighet redan idag, men självklarhet för alla om 

några år.” 
122

Jungar fortsätter och skriver: ”Det är som att gå och köpa torrt bröd från 

bageriet på kvällen, när du kunde ha fått det varmt och färskt serverat direkt från ugnen 

vartefter det är färdiggräddat. Och för att fortsätta på bagartemat: webben gör det dessutom 

möjligt att välja och vraka bland brödsortimentet.” I Svt:s magasin ”Ditt SVT”, går det att 

utläsa liknande åsikter och tankar, i till exempel artikeln ”Fler och fler väljer att titta på SVT 

när de själva vill.”
123

Här ser vi en tydlig effekt av mediekonvergering och vi menar att det 

faktum att vi kan titta på Svt när vi själva vill även är ett tecken på Enhet-periferi modellen i 

McQuail:s fragmenteringsprocess. Eftersom vi användare har möjlighet att titta när och var vi 

vill så är vi inte bundna av varken tid eller rum.
124
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Svt fortsätter i sitt magasin med att ”Det blir allt mer tydligt för varje dag: publiken väntar 

inte längre till rapport 19.30, för att ta del av nyheter. De tittar i datorn eller mobilen.”
125

 

och att ”2012 kan den svenska publiken välja att följa OS från tv-soffan, via någon form av 

dator eller varför i mobiltelefonen.”.
126

 

Parallellt med denna mediekonvergens pågår, enligt Håkan Hvitfelt, även en divergens inom 

medierna
127

 vilket går att se inom Svt. De har sina temakanaler Barnkanalen, 

Kunskapskanalen och SVT24
128

 vilket riktar sig till användare inom ett speciellt 

intresseområde. Här kan vi se att de både vill skapa program med stor bredd samtidigt som de 

även tillhandahåller speciella intressekanaler. Detta menar även McQuail och säger att 

användarna blivit mer nyanserade på grund av flera kanaler och specialisering. Han menar att 

användarna idag är mer uppdelade gällande smaker och livsstilar än tidigare.  

6.3 Publiken och demokrati 

”Det ligger i sakens natur att varje samhälle bygger på någon form av mellanmänsklig 

kommunikation och det är bara att konstatera att i demokratins samhällsform är det medierna 

som svarar för en betydande del av denna informationsförmedling.”
129

. Vi i Sverige lever i en 

demokrati. Gällande Public service har publiken och demokratin ett nära förhållande till 

varandra, då publiken utgör och upprätthåller demokratin. På grund av detta är det svårt att 

skilja dem åt. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att medieföretagen organiseras på ett 

demokratiskt sätt, då kan medierna vara till nytta för alla medborgare. Det här menar Peter 

Dahlgren vilken Jörgen Boman citerar i sin forskning. Dahlgren menar att demokratin endast 

kan fungera om alla grupper av medborgare bjuds in i det offentliga samtalet genom de olika 

mediekanalerna i samhället.
130

Vi har i vår undersökning, redan i den historiska bakgrunden, 

sett att grunden i Public service främst handlar om demokrati och folkbildning.  
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Vilket vi tidigare tagit upp nämner Richard Gatarski att vi bör ha i åtanke att Public service 

begreppet skapades i ett samhälle vilket på många sätt skiljer sig från det vi lever i idag.
131

 

Edin och Vesterlund menar att det från början kunde skönjas ett visst auktoritärt och 

paternalistiskt synsätt inom Public service vilket Edin och Vesterlund anser påverkade den 

demokratiska relationen mellan användarna och medierna. 132 Demokrati handlar om att vi 

användare måste kunna vara delaktiga i medierna, vilket även Moe anser. Moe tar upp kritik 

gentemot kommunikationen mellan Public service företagen, i vårt fall Svt, och användarna. 

Han menar att Public service inte kan fungera utan en tvåvägs kommunikation och han anser 

att det måste finnas möjlighet för individuellt involverande och kollektivt delande.
133

 Denna 

möjlighet till deltagande är synlig i ”Ditt SVT” där det till exempel talas om sportredaktionen. 

Svt menar där att ”SVT:s sportredaktion har alltid stått sin publik nära och sociala medier 

som Facebook och Twitter, svt.se och e-post har gett tittarna nya möjligheter att medverka, 

agera och reagera – direkt i programmen. Vi får uppslag och idéer men också ett mervärde i 

atmosfären kring sändningarna.” 134. 

 

Severson, likt många andra i avsnittet Tidigare forskning, diskuterar relationen mellan 

medierna och användarna och menar att det är viktigt för demokratin att vi användare känner 

oss delaktiga.
135

I Hederströms artikel menar han att; ”Public Service är en av de mest 

värdefulla byggstenarna för yttrandefrihet och kultur i ett dynamiskt demokratiskt 

samhälle.”.
136

Vi ser fler tydliga exempel på hur Svt vill att användarna ska känna sig 

delaktiga. I inledningen till ”Ditt SVT” säger Eva Hamilton: ”Kära tv-tittare, SVT är ditt. Det 

som styr oss är att du ska finna något, helst mycket, som du har glädje och nytta av i SVT:s 

utbud. Oavsett hur gammal du är, vilken bakgrund, eller utbildning du har, eller var i Sverige 

du bor. Alla räknas.”.
137
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Hanna Larsson, programledare på SVT, pekar på hur viktigt det är för SVT att nå alla sina 

användare och skriver: ”… Varför är det så viktigt? – Ytterst handlar det om demokrati. Vi 

har en grupp i Sverige som använder internets alla möjligheter och kommunikationssätt. Och 

så har vi andra som inte gör det.”.
138

 

 

Svt:s Jimmy Ahlstrand talar också om att känslan av delaktighet är viktig och tar upp tanken 

om ett öppet arkiv där användarna får tillgång till program. Han skriver ”…– Vi sitter på en 

enorm kulturskatt som påbörjades redan på 1950-talet. De här programmen har finansierats 

av publiken en gång, och det vore fantastiskt om alla kunde ta del av dem…”
139

Frågan 

angående ett öppet arkiv tar Eva Hamilton också upp i sin artikel. Ett framtida öppet arkiv 

leder oss in på frågan gällande licensavgiften. Ahlstrand menar att om det ska finnas ett öppet 

arkiv eller inte, bör alla vara med och betala för det, genom licensen. Å andra sidan har 

användarna redan en gång finansierat dessa program, menar han. Den offentliga debatten tar 

upp problematiken med dagens licenssystem, att den på något sätt bör förändras. 

 

Ursula Berger och Cecilia Stegö Chiló menar att dagens politiker måste ”… våga ifrågasätta 

det licenssystem som en gång tillkom för att enbart de som lyssnade på radio och tittade på tv 

skulle betala.”
140

Svt betonar att det är kostsamt att producera Public service program. Med 

Public service program menar de sådant som de kommersiella kanalerna inte vill eller kan 

göra. 

I texten ”Svt är till för tittarna - inget annat” menar Svt att”… göra tv för alla är bland det 

svåraste som finns. Andra tv-bolag skulle nog gärna vilja men de har ett annat uppdrag och 

måste satsa på köpstarka grupper.”.
141

På grund av dessa höga kostnader behövs en stor 

budget och Per Yng för på tal vikten av sponsring, framförallt gällande sportprogram. Han är 

medveten om att det idag diskuteras kring Svt:s sponsrade program men menar att ett förbud 

mot dessa ”… skulle påverka SVT:s sportutbud negativt.”. 
142

Här uppstår ett bekymmer då 

den offentliga debatten menar att Public service ska vara oberoende av kommersiella krafter 

såsom reklam och Svt menar i sitt magasin att ”… Vi är till för tittarna, inte för 

reklamköparna.”.
143
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7. Slutsats 

Efter att ha genomfört denna undersökning och analys har vi insett att Public service är en 

mer omfattande och större apparat än den som stod i våra föräldrars vardagsrum under 1970-

talet. Vi har genom denna uppsats försökt se vilken funktion Public service bör ha enligt den 

offentliga debatten och hur den motiverar en förändring av Public service funktion. Vi har 

också försökt att se hur den offentliga debatten ser på dagens mediekonvergens och en 

eventuell fragmentering av publiken.  

 

Gällande Svt:s programutbud så ser vi att artiklarna förmedlar en tveksamhet angående Svt:s 

variation och mångfald. Våra artiklar lyfter fram att Svt idag mer och mer börjar likna de 

kommersiella kanalerna och att det finns brister i programkvalitén. De ställer frågor som 

Varför ska vi ha Public service när det visas samma typ av program på de kommersiella 

kanalerna? Svt själva anser dock att de inte alls brister gällande programmens mångfald och 

kvalité utan menar istället att de skapar television för alla i hela Sverige, inom alla områden. 

Vi, liksom vissa artikelförfattare, anser att detta är en mycket svår uppgift och vi tycker att 

Svt, framförallt i sitt magasin, lyfter sig själva till skyarna. Gällande detta funderade vi även 

om inte Svt tar sig lite vatten över huvudet, när de menar att de producerar program vilka 

innefattar allt. Det är bra att Svt vill göra television för alla men frågan är här om de verkligen 

klarar att uppnå detta och samtidigt upprätthålla kvalitet? Vi menar liksom Christer 

Hederström att det bör finnas någon form av kvalitets försäkring. Vi är medvetna om att det 

dock är svårt att definiera begreppet kvalitetsprogram då ett program kan anses hålla hög 

kvalitet för vissa användare men inte för andra. Självklart är det förståeligt att magasinet ”Ditt 

SVT” inte kan vara kritiska gentemot sig själva utan bör uppvisa en positiv bild av Svt. En 

intressant slutsats här är att de flesta artiklarna efterfrågar mångfald och Svt menar att det är 

detta de erbjuder sina användare. Vi ser alltså oenigheter i den offentliga debatten gällande 

programutbudet och vilket vi anser kan vara en viktig punkt i Public service utredningens 

uppdrag.  

Både Jenkins och Hvitfelt tar upp utvecklingen kring de traditionella medierna och vi kan i 

vår analys se att de traditionella medierna, i vårt fall Svt, har utvecklats och är beredda på att 

anamma nya tekniska lösningar för att tillgodose sina användare. Vi har sett att Svt är mycket 

medvetna om den konvergering som idag sker mellan olika medier. De har utvecklat Svt Play 

på nätet och ger användarna möjligheter att följa programmen, delta i dem samt kunna titta 

var och när som helst de önskar.  
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Den offentliga debatten diskuterar mycket kring den mediekonvergering vi idag ser men vi 

kan ännu inte se den nivå av fragmentering av användarna vilket passar in på den fjärde 

modellen i McQuail´s fragmenteringsprocess. Likt McQuail så ser vi dock tecken. Vi som 

användare kan idag helt oberoende av kollektivet och tid och rum välja och vraka bland 

programutbudet. Vi har dessutom möjlighet att välja våra speciella intresseområden oavsett 

vad andra i min omgivning väljer att se.  

Trots denna individualisering kan program som till exempel ”På spåret” samla familj och 

vänner och vi tror liksom Jungar att vi fortfarande har ett behov av denna samhörighet. Vi tror 

att det kan vara så att det faktum att det under lång tid endast fanns två tv kanaler samt ett 

fåtal radiokanaler, kan ha bidragit till en mer samlande gemenskap. Medierna konvergerar 

medan vi användare divergerar, sprids åt olika håll. 

I både vår tidigare forskning och i den offentliga debatten går det att se att Public service 

begreppet i stort sett har samma innebörd idag som i dess begynnelse men med en viss 

förändring. Vi kan inte riktigt se den moral och auktoritet som tidigare fanns men tanken om 

folkbildning och demokrati finns kvar. Dessa två har varit och är fortfarande viktiga delar i 

vad Public service ska vara menar Svt.  

De vill i framtiden fortsätta vara en kontrast till de kommersiella kanalerna, i så väl neutralitet 

som i reklamavbrott, mångfald inom programutbudet står fortfarande högt i kurs. En 

demokrati kan inte fungera utan att de som lever däri har möjligheter att delta i det offentliga 

samtalet och enligt vår uppfattning ger Svt sina användare den möjligheten på ett bra sätt. Vi 

ser detta genom att de satsar på Svt Play och sociala medier och de sänder och nyhets 

rapporterar från hela Sverige.  

Undersökningen visar också att vi som användare har fått en annan status gentemot Public 

service. Från att vi under televisionens början benämndes tittare har vi fått en annan roll 

gentemot medierna idag. Vi menar att vi har blivit användare.  

 

I Svt:s magasin används dock fortfarande benämningen ”tittare”. Kan detta vara en kvarleva 

av Public service tidigare auktoritära ställning? Vi vet inte, men det är ändå intressant att 

benämningen finns kvar. Vi som användare har genom vår möjlighet att delta i medierna fått 

en annan typ av inflytande, vilket både Jenkins och McQuail pekar på.  
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När televisionen kom hade vi som tittare del i televisionen endast genom licensavgiften, 

medan vi idag kan påverka på flera sätt. Vi kan påverka programmen interaktivt på grund av 

den mediekonvergens vi lever i. Den nuvarande licensavgiften är också en viktig fråga inom 

den offentliga debatten. Våra åsikter kring licensavgiften och den offentliga debattens tankar 

om denna visar att detta är en komplicerad fråga. Vi kan i denna uppsats se att licenssystemet 

bör förändras. Vi, liksom den offentliga debatten, menar att den är föråldrad och bör 

utvecklas. I takt med att medier idag konvergerar med varandra måste avgiften anpassas 

därefter. 

 

Vi har under uppsatsens arbete sett att Public service är viktigt för oss användare, men att det 

måste utvecklas i enighet med det samhälle vi lever i idag. Svt är väl medvetna om vikten av 

att förnyas och förändras. Vi ser dock att de teknologiska förändringarna i samhället inte är 

det enda argumentet för en förändrad Public service funktion.  De tekniska förändringarna är 

endast en del i den större samhällsstruktur vilken är under ständig förändring. Argumenten vi 

kan se gällande en förändrad Public service funktion handlar om programutbud, mångfald 

inom dessa och demokrati. Analysen visar dock att det finns en oenighet gällande en 

förändring av Svt:s programutbud. Svt strävar efter att fånga så många användare som 

möjligt, genom att producera allt för alla. De som uttrycker sig i debatten menar istället att Svt 

ska ta ett steg tillbaka och fokusera på kvalitet, inte försöka efterlikna de kommersiella 

kanalernas program. Gällande demokratin inom Public service menar de som uttrycker sig i 

debatten att Svt istället bör ta ett steg framåt, och låta användarna vara delaktiga. Vi anser att 

vi har gått från en envägs kommunikation, där Svt hade en auktoritär position gentemot oss 

användare, till en tvåvägs kommunikation. Idag ställer vi användare högre krav på Svt. Vi 

anser att denna förändring beror på vårt alltmer individualistiska samhälle. Vi vill se vad vi 

vill, när vi vill. Kanske var det så att Sverige inte var en demokrati fullt ut när vi som publik 

endast var tittare? Är det inte så att om inte vi som användare kan tycka, göra oss hörda och 

delta i mediedebatter, existerar inte en fullt ut fungerande demokrati? Vi tror absolut att det 

behövs en tvåvägskommunikation men kanske behöver vi samtidigt fundera över hur 

individualistiska vi vill bli? 
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Vi har inte funnit några åsikter vilka menar att Public service ska tas bort, utan de idéer som 

uttrycks i debatten handlar om att Public service är viktigt i vårt demokratiska samhälle men 

bör utvecklas för att passa i ett förändrat medielandskap. Kanske kan det vara såsom Lars 

Adaktusson menar att Public service inte behöver vara synonymt med en viss kanal eller ett 

visst företag. Det viktiga i begreppet Public service kanske istället är att medieutbudet baseras 

på en demokratisk grundtanke. Vem som sedan förmedlar dessa program kanske inte är av 

lika stor vikt? Jesper Strömbäck avslutar sin artikel, liksom vi avslutar vår uppsats: ”Frågan 

handlar inte om Public service eller inte. Frågan handlar om vilken mediepolitik och vilket 

mediesystem som bidrar till demokratin och dess behov av välinformerade medborgare.”. 
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