
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2001:97

Public Service
Begreppets olika ideal och tolkningar

EMMA KINDBLOM
SOFIA SUNDEBY

��)|UIDWWDUHQ�)|UIDWWDUQD

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats
– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



6YHQVN�WLWHO� Public Service : Begreppets olika ideal och tolkningar

(QJHOVN�WLWHO� Public Service : Different ideals and  interpretations.

)|UIDWWDUH� Emma Kindblom, Sofia Sundeby

)lUGLJVWlOOW� 2001

+DQGOHGDUH� Jan Nolin, Kollegium 1

$EVWUDFW� With this master thesis we wanted to find out in which way
the concept of public service is connected to different
perspectives, ideals, visions of the future and forms of
organizations. The purpose with our thesis was to do an
analysis of different concepts regarding to public service.

To the analys of concepts we used Swedish newspapers and
analysed the issue of public service that had been discussed
in articles written during the last five yers. From this
material and other papers about public service we developed
a model of public service ideals. We wanted to find out what
the different perspectives thought about the swedish
television and their commission. In order to do that we
examined the swedish television, the managment, the
government and the media through interviews and analysis
of government bills about public service. To see if our model
worked, the respondents answers were put under our
headlines in the model. We found this possible and noticed
that our model could be used as an instrument to make the
concept of public service clearer.

We found out that more discussion about public service is
needed in the company SVT, to establish clearer visions and
goals for the swedish television. It is also important to have a
dialog with the public and independent workers in media.

1\FNHORUG� Public Service, SVT, TV, Media, Digital-TV, TV-licens,
Kommersiell TV, TV- politik.
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TV engagerar människor och har på det viset stor makt och kan påverka allmänhetens
åsikter. Public- service idén låter fint i teorin, att publikens behov ska står i centrum,
men hur fungerar det i praktiken ?  Tillgodoser Public- service TV publikens intressen ?
Är det överhuvudtaget relevant för samhället att ha statliga TV-kanaler, vilken funktion
fyller de i dagens mediautbud ? Ligger relevansen i de statliga TV-kanalerna i att de
även ska vara folkbildande?  Kommer nya kanaler att ta det folkbildande ansvaret om
Public-service TV inte kan hävda sig i konkurrensen om tittarna?

Relevansen i Public-service TV ligger i att de även visar smala program och tillgodoser
minoriteters behov och inte som de kommersiella kanalerna som är mer utelämnade till
annonsintäkter och därför visar bredare produktioner. TV har medverkat till att ”världen
har krympt”, när TV kom engagerade det många, antalet TV-licenser steg drastiskt de
första åren. Detta bidrog till att stärka den nationella identiteten. I början fanns bara en
kanal vilket innebar att man såg på samma program vilket ledde till diskussioner i
fikarummen som de flesta kunde delta i ute på arbetsplatserna. Debatten om TV:s  roll i
samhället fortsätter och nya frågor blir aktuella. I och med digital-TV och det ökade
programutbudet blir frågan om man kan behålla närheten och respekten till den enskilda
medborgaren i publiken allt viktigare. SVT säger att publikens behov och intressen
alltid kommer stå i centrum för deras arbete och att detta förhoppningsvis räcker för att
behålla publiken även vid ökad konkurrens. Men detta är inte längre någon självklarhet,
vilket innebär att Public- service TV kommer att få kämpa för sin publik.

Medieutvecklingen borgar för att det inom en snar framtid kommer att bli nödvändigt
med en genomtänkt och aktualiserad version av Public-service begreppet, det är vår
ambition att genom denna uppsats ge ett bidrag till att bena upp detta komplexa
begrepp.1

Vi har studerat begreppet public service genom att titta på dagstidningsdebatten de
senaste fem åren. Denna första undersökning lede oss vidare till att  undersöka SVT: s
Public-service uppdrag och hur  fyra perspektiven, GHW�RIIHQWOLJD�697��697�OHGQLQJ�
6WDWHQ�RFK�0HGLD ser på detta. Uppsatsen behandlar både  Public-service TV som
begrepp och funktion. Vi har som ambition att utifrån tidigare forskning och
artikelmaterial göra en modell över Public-service begreppets många ideal och
tolkningar, för att bena upp och tydliggöra begreppet Public-service. Efter att vi har
gjort modellen vill vi genom ytterligare en undersökning se om den fungerar i
praktiken.

Med hjälp av empirisk undersökning och litteraturstudier fortsätter vi vår studie Public-
servicebegreppet och SVT:s Public- serviceuppdrag. Det är ett intressant ämne eftersom
Public-service TV ses som en självklarhet för de flesta, men dess funktion i dagens
samhälle har blivit allt mer otydlig och detta har debatterats flitigt i massmedia.
                                                          
1 Jönsson, Anna-Maria (2000). $UEHWVUDSSRUW�15�����5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�"�$OOPlQKHWHQV
V\Q�Sn�3XEOLF�VHUYLFH�±�YHUNVDPKHWHQ�s. 36,��Göteborg
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Public-service TV har funnits i Sverige sen 1957. Det har länge varit en självklarhet och
SVT  hade länge monopol. Men dagens ökade konkurrens och utvecklingen inom
digital-TV har gjort att Public service (PbS2) TV:s roll kan ifrågasättas. Det är detta som
gör denna studie intressant, för SVT håller på att förändras och ingen vet hur
framträdande dess roll kommer att vara i framtiden. Vi är intresserade av hur fyra
samhällsinstitutioner ser på framtiden. I och med den nya tekniken förändras
spelreglerna för TV.

Uppsatsen rör sig inom ämnet informationspolitik, och då framförallt inom
kulturpolitik.

�����'LVSRVLWLRQHQ

Uppsatsen är uppdelad i sju avsnitt, Inledning, Metod, Tidigare forskning, undersökning
1, undersökning 2 Analys, samt en sammanfattning, alla med underrubriker.
,QOHGQLQJHQ�innehåller introduktion, där vi förklarar vad uppsatser handlar om och vad
som intresserade oss. Den innehåller också en historisk översikt över PbS TV. I detta
avsnitt finns också en bakgrund med PbS i norden och storbritannine och SVT
organisation och grundläggande byggesstenar. Syfte och frågeställningar presenteras
också här.
I 0HWRGDYVQLWWHW presenteras det hur vi gick tillväga i undersökningningarna. I avsnittet
TLGLJDUH�IRUVNQLQJ�presenteras den forskning som har gjorts inom området som vi fann
relevant för våra frågeställningar, exempel på saker som tas upp är begreppet PbS,
framtiden för TV-mediet samt Sveriges Television.
I %HJUHSSVDQDO\VHQ��XQGHUV|NQLQJ����presenterar vi vår första undersökning. Den är en
EHJUHSSVDQDO\V utifrån debatten i massmedia de senaste fem åren. Denna analys leder
fram till en modell över begreppets ideal och tolkningar. Denna modell används sedan
som utgångspunkt för att kunna göra upp en liknade modell efter vår andra
undersökning för att analysera den andra undersökningen, som vi kallar�2OLND
VDPKlOOVSHUVSHNWLY�DQJnHQGH�697�RFK�3XEOLF�VHUYLFH. Denna redovisas utifrån sju tema:
Definition av  Public- service, diskussion omkring Public-service, vilka
problem/hotbilder finns mot Public-service TV, Public -services TV:s framtid, det
idealiska PbS- företaget, Mål och visioner.I $QDO\VHQ�NRSSODU�YL�VDPPDQ de två
modellerna och gör en modell över begreppet, här presenterar vi ävben egna tankaroch
funderingar. I den avslutande 6DPPDQIDWWQLQJHQ kopplar vi ihop undersökningarna och
binder ihop uppsatsen.

                                                          
2 I resterande text kommer vi förkorta Public service med PbS
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����%DNJUXQG

������3XEOLF�VHUYLFH�KLVWRULN
Principen om ”Public service broadcasting” utformades först inom brittiska BBC på
1920- talet. BBC:s förste chef John Reith utvecklade tanken om verksamhetens PbS
karaktär på följande sätt:
-  Den skall skyddas från kommersiella påtryckningar.
-  Hela landet skall nås av dess sändningar.
-  Den skall organiseras som ett monopol.
-  Programmen skall ha hög kvalitet.
Reiths vision var att skapa en oberoende brittisk television med främsta uppgift att
informera, utbilda och roa hela nationen samtidigt som man var helt fri från politiska
och kommersiella budskap. 3 BBC är antagligen än idag, världens mest kända TV- bolag
och många inom den svenska PbS branschen ser dem som förebilder.

Det första avtalet mellan Radiotjänst och Telegrafstyrelsen år 1924 var av PbS karaktär.
Man ställde krav på att radioprogrammen skulle vara ”av växlande art, skänka god
förströelse,  ägna sig åt att vidmakthålla allmänhetens intresse för rundradio, hållas på
en hög ideell, kulturell och konstnärlig nivå samt vara präglad av vederhäftighet,
saklighet och opartiskhet”.4 Verksamheten skulle vidare bedrivas så att folkupplysning
och folkbildningsarbete befrämjades. Avtalet innehöll också förbud mot reklam samt
krav på att enskild rätt ej kränktes och att myndighetsmeddelanden sändes utan särskild
ersättning. Fri etableringsrätt i etern ansågs inte som en möjlighet med hänvisning till
både knappheten på frekvenser och mediernas genomslagskraft. Istället drevs
verksamheten i monopolliknade former, där företagen förbundit sig att iaktta särskilda
krav på programverksamheten.5

1930 genomfördes den första svenska visningen av television på biografen Röda Kvarn
i Stockholm. TV-utvecklingen gick på denna tiden snabbt, men i och med andra
världskriget bromsades den upp i hela Europa. I USA däremot gick utvecklingen framåt
så direkt efter kriget åkte två unga assistenter från Tekniska högskolan i Stockholm vid
namn Björn Nilsson och Hans Werthén, på uppdrag av Tekniska högskolan i
Stockholm, till USA för att studera televisionen.

När Nilsson och Werthén kom tillbaka lade de fram ett förslag om svensk
försöksverksamhet och Nämnden för televsionsforskning bildades. Medlemmar var
Telestyrelsen, Statens Tekniska Forskningsråd, Tekniska Högskolan, Försvarets
Forskningsanstalt och LM Ericsson.6 Svensk PbS verksamhet bygger på brittiska idéer
medan USA dominerade när det gällde TV-teknikutvecklingen.

                                                          
3 BBC (2001) +LVWRU\�RI�WKH�%%&�www.bbc.co.uk/thenandown/history/index.shtml
4 Kulturdepartetmentet, Rådet för mångfald inom massmedia (1996) 7HOHYLVLRQ�L�6YHULJH��lJDQGH�RFK
VWUXNWXU�sid. 25
5 Kulturdepartetmentet (1996). sid. 25
6 Sveriges Television (2001) 6YHULJHV�7HOHYLVLRQ��79�KLVWRULD�
http://www.svt.se/hela/bilder/rubrik.historia2gif. [2001-01-26]
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I SVT:s egna historieskrivning står det att TV mediet diskuterades mycket i Sverige och
många ansåg att det bara var en ytlig leksak för miljonärer.7 Nilsson och Werthén
arbetade vidare trots den allmänna opinionen och provsändningar pågick flitigt bl a på
Tekniska högskolan, Liseberg och i Malmö. Opinionen mot televisionen vände till viss
del när Sandrews ställde upp 1000 TV-apparater runt om i Stockholm. Allmänheten
kom nu för fösta gången i kontakt med TV istället för att bara kunna läsa om det nya
mediet i tidningen och höra om det på radio, och detta gav mersmak. Provsändningarna
ökade och Radiotjänst ansökte om att få börja sända seriösa TV-experiment och fick ett
ekonomiskt anslag på 450 000 kronor från staten. Detta räkte dock inte långt men den
tekniske chefen Johan von Utfall lyckades under mottot ”låna,  stjäl och hyr” få ihop tre
kameror och en OB-buss till sändningar utanför studion. Arbetet med premiär-
programmen pågick mot alla odds. Fredagen den 29 oktober 1954 räknas av SVT som
den svenska televisionens inofficiella födelsedag, man sände då från en provisorisk
försökssändare på Tekniska högskolan i Stockholm. Från och med 1955 sändes en
sydsvensk nyhetsjournal en gång i veckan från en Köpenhamnssändare. Motståndet hos
myndigheterna bröts sakta ner i och med framgångarna och den 4 september 1956
räknas som svenska televisionens officiella födelsedag. Det första programmet var
”Tänker ni rösta ?”, ett valinformationsprogram med Lennart Hyland. Det var nämligen
val samma år den 15  september och valprogrammen visades flitigt på TV den första
tiden. 8

1957 omstrukturerades företagsbildningen runt den svenska radio- och TV-
verksamheten. Då hade Radiotjänst haft samma ägarstruktur i drygt  trettio år. Staten
beslutade nu att tillståndet för TV-verksamheten skulle tillfalla Radiotjänst och man
bildade då AB Sveriges Radio, ett företag som i stort sett motsvarar dagens radio- och
TV- koncern. 9

´3XEOLF�EURDGFDVWLQJ´  eller ”HGXFDWLRQDO�WHOHYLVLRQ´ i USA hade det svårare än
kommersiell TV, för medan kommersiell TV etablerade sig under 1950-talet, speciellt i
de stora städerna så kämpade PTV 10. För det första fick inte PTV några statliga pengar
för att utveckla ett alternativ till de kommersiella kanalerna. PTV fick förlitar sig på
donationer och ”foundation support”. Dessutom hade de inget system till att distribuera
programmen och mycket lite pengar till att sända och producera program. Under 1960-
talet expanderade PbS i USA mycket beroende på statliga bidrag11.

Redan från början så tillämpades licensfinansiering av televisionen i Sverige. Den 1
oktober 1956 hade 1000 personer betalat TV-avgiften på 25 kronor. En månad senare
var antalet fyrdubblat och i juni 1957 när de reguljära sändningarna från Sveriges
Radio/TV började var det 10 000 personer som betalade TV-avgift. 12 1960 års
radioutredning slog fast att televisionen skulle avvisa det kommersiella systemet som
rådde i USA, detta motiverade man med att reklam tenderar att styra programutbudet

                                                          
7 Vi är medvetna om att det vore önskvärt att använda andra källor än SVT.s egna, dock fann vi inget
likvärdigt sådant som kunde mätas med SVT material.
8 Sveriges Television (2001) 6YHULJHV�7HOHYLVLRQ��79�KLVWRULD�
http://www.svt.se/hela/bilder/rubrik.historia2gif. [2001-01-26]
9 Nowak, Lilian & Höijer Birgitta (1990) ,�3XEOLNHQV�LQWUHVVH�s. 18, Rabén & Sjögren, Simrishamn
10 PTV = Den amerikanska Public service televisionen
11  Sherman, Barry L (1995). 7HOHFRPPXQLFDWLRQV�PDQDJHPHQW,s.109, USA
12 Sveriges Television (2001) 6YHULJHV�7HOHYLVLRQ��79�KLVWRULD�
http://www.svt.se/hela/bilder/rubrik.historia2gif. [2001-01-26]
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och att det är viktigt att Sveriges Television inte är beroende av någon som har som
främsta syfte att gå med ekonomisk vinst. Enligt detta synsätt ska etermedierna stå i
samhällets tjänst, samhället i sin tur bör medverka med finansieringen av verksamheten.
Utredningen beskrev att Sveriges television har två övergripande mål, nämligen att
”tjäna samhället” och ”publikens önskemål”. Utredningen lade också stor vikt vid att
televisionen skulle hjälpa till att utjämna skillnaderna mellan människor och ge alla
samma chans till upplevelser.

Det var vissa program som blev mer populära än andra. ”Kvitt eller dubbelt”, ”Sigges
Cirkus” och TV- teaterföreställningarna ”Tolv edsvurna män” och ”Herr Sleeman” var
program som starkt bidrog till att televisionen blev populär. 13 1958 ökade antalet TV
licenser från 23.457 till 148.000, i och med fotbolls-VM. Det var också detta året som
”Aktuellt” började sändas. Ett år senare betalade 405.803 hushåll licenser, för att kunna
se på TV. 14

1969 utökades Sveriges Television och TV2 kom till i ”stimulerade tävlan”, personalen
på TV2 såg sig som revolutionärer på den tiden. Anmälningarna till
Granskningsnämnden mot TV2 var många i början och svenska folket var upprörda mot
den nya revolutionära TV-kanalen. När Sverige fick en borgerlig majoritet 1976 var en
av deras första åtgärder att omorganisera Sveriges Radio. I syfte att minska
maktkoncentrationen inom bolaget så delade man på det så att SR blev moderbolag med
fyra programproducerande dotterbolag varav Sveriges Television var ett. Riksdagen
slog också fast att det skulle sändas regelbundna regionala nyhetssändningar. 15 1978
tillkom Sveriges utbildningsradio, syftet var att samla utbildningsverksamheten i ett
bolag.1987 organiserade man om kanalerna på Sveriges Television så att Kanal 1 täcker
Stockholmsområdet medan TV2 ansvarar för de tio distrikt där man har lokalstationer.
Detta året började också TV3 sända över Sverige, SVT:s monopol var därmed brutet.
1990 startade ytterligare ett privat företag, TV4 att sända via satellit i Sverige. 16

1 januari 1996 fick Sveriges television ändrat sändningstillstånd. De två kanalerna blir
enbart sändande enheter och byter samtidigt namn till SVT1 och SVT2. I och med detta
försvinner också SVT2:s lokala anknytning och kanalerna blir mer likvärdiga. 1997 får
Sveriges television rätt att sända via satellit till svenskar i Europa, norra Afrika,  och
Mellanöstern, (SVT Europa) 17

1998 fattar regeringen beslut om att digitala marksändningar ska börja, Sveriges
television får sändningstillstånd för tre rikstäckande digitala kanaler och fem regionala.
Ett år senare startade Sveriges television sina digitala rikssändningar i det digitala
marknätet.

2000 organiserades nyhetsverksamheten om  och det skapades en central redaktion för
de rikstäckande nyhetsprogrammen. 2001 började  SVT arbetet med ny profilering för
sina två kanaler, dessa  bägge kommer att ha samma typ av program men olika

                                                          
13Thurén, Torsten (1997) 0HGLHU�L�EOnVYlGHU�s. 131-136��Stiftelsen etermedier i Sverige, Värnamo
14 Thurén (1997) sid. 131-136
15 Nowak, Lilian & Höijer Birgitta ,�3XEOLNHQV�LQWUHVVH�s. 21-22 (1990) Rabén &Sjögren, Simrishamn
16 Kulturdepartementet (2001) 5HJHULQJVSURSRVLWLRQ�������������UDGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW
����������http://kultur.rgeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p20001_94 PDF [2001-03-22]
17 Thurén (1997)�sid. 305-306
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karaktärer. ”SVT1 kommer att samla program med den gamla ”SVT känslan” medan
SVT2 står för det mer utmanande, djärvare och analyserande. Detta gör man för att
publiken lättare skall kunna hitta fram till sina ”egna” program menar SVT. 18

�������697�V�RUJDQLVDWLRQ
Den svenska PbS verksamheten har organiserats på olika sätt genom åren. Idag finns tre
skilda bolag, Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildnings Radion.
Verksamheten finansieras av TV-avgiften, som man betalar för TV- apparatinnehav.
TV- avgiften är en avgift för innehav av TV-mottagare. Ansvaret för att samla in
avgifter har Radiotjänst i Kiruna AB. Riksdagen fastställer TV-avgiftens  storlek. TV-
avgifter förs till det s.k. rundradiokontot hos Riksgäldskontoret. Från rundradiokontot
anvisar riksdagen årligen medel för verksamheten i SVT, Sverige Radio (SR) och
Utbildningsradion (UR). TV-avgiften finansierar också Granskningsnämndens arbete
för radio och TV.  Avgiftsmedel som tilldelades SVT 1999 uppgick totalt till 3 433,5
Mkr. (inklusive särskilda medel för digitala sändningar)19

Redovisning av företagets totala kostnader görs på två sätt; kostnader per slag och
kostnader per verksamhet. Kostnader man har är bl a personalkostnader som omfattar
lön och avgifter, medverkandekostnader, nyhetsavtal, där bl a avtal med nyhetsbyråer,
sportavtal, avtal med SMHI och STIM. Sändningskostnader omfattar både
programöverföring och inslag av program före utsändning och sändningar. Med
programinköp avses förutom inköp av visningsrätt även samproduktioner och
produktionsutläggnngar. I kostandsfördelningen över verksamhetslag framgår att 71 %
av SVT: s medel går till programproduktion. Av detta går nästan tre fjärdedelar till den
egna produktionen, resten avser kostnader för samarbetspartners så som utomstående
producenter och inköp av visningsrätt. 13 % går till programdistribution som består dels
av köpta distributionstjänster och dels av kostnader för programavveckling. I central
administration ingår kostnader för de centrala staberna och med kostnader för den
digitala verksamheten. Kostnaden per sänd timme har minskat sedan 1999. En
förklaring till detta är att antalet repriser har ökat.20 Från och med 1997 ägs företaget av
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB. Stiftelsens syfte är att främja Sveriges Televisions liksom
Sveriges Radios och Utbildningsradions oberoende. Stiftelsestyrelsen utser fem av de
sju ordinarie ledamöterna samt en suppleant i företagets styrelse. Ordförande och en
suppleant utses av regeringen. Sveriges Televisions styrelse utser företagets
verkställande direktör, VD ingår i styrelsen. 21

                                                          
18 Sveriges Television (2001) 6YHULJHV�7HOHYLVLRQ���79�KLVWRULD,
http://www.svt.se/hela/bilder/rubrik.historia2gif. [2001-01-26]
19 se bilaga 2: om TV-lincensen
20 Sveriges Television (1999) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQV�SXEOLF�VHUYLFH�XSSI|OMQLQJ��Stockholm: Sveriges
television AB.
21 ibid
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Ledamöterna är:
• riksdagsledamoten: Carl-Erik Hedlund
• riksdagsledamoten:�Kurt Ove Johansson
• förbundsordföranden: Bosse Bergnéhr, ABF
• riksdagsledamoten:�Åke Gustavsson
• riksdagsledamoten: Gunnar Hökmark
• kommunalrådet: Margareta Johansson
• riksdagsledamoten: Annika Nilsson
• regionrådet: Jonny Nilsson
• riksdagsledamoten:�Inger Strömbom
• förbundsordföranden: Birgit Hansson, Sv. Psykologförbund
• f.d. landshövdingen: Jan-Erik Wikström

Regeringen utser ledamöter på förslag av de politiska partierna i riksdagen men
eftersom stiftelsen skall arbeta långsiktigt bör dess sammansättning inte påverkas direkt
av valresultatet. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att utse merparten av ledamöterna i
programbolagens styrelser, ta ställning till programbolagets årsredovisning och besluta
om ansvarsfrihet för styrelserna. Även programföretagens inre organisation är ägnad att
främja bolagens självständighet. Styrelserna fastställer mål och långsiktiga planer och
viktigare utnämningar. Ytterligare ett förhållande som ger programföretaget stabilitet
och självständighet är principen att riktlinjerna och förutsättningar för verksamheten
skall gälla hela tillståndsperioden. 22

Ägarstiftelsen har ingen roll i tilldelningen av medel till Sveriges Television eller i
beslut om företagets organisation eller verksamhetens inriktning. Sveriges Televisions
styrelse fattar beslut om verksamhetens allmänna inriktning dock ej om programmens
innehåll. Den här konstruktionen ger Sveriges Television en mycket självständig
ställning. Sveriges Television ägs varken av staten eller kommersiella intressen och blir
på så vis helt oberoende och skyddat från påtryckningar i en av de viktigaste
uppgifterna, nämligen “att granska myndigheter, organisationer och företag som har
inflytande om beslut som rör medborgarna”.23

                                                          
22 ibid
23 Sveriges Television (2000) )DNWD�RP�6YHULJHV�7HOHYLVLRQ��Stockholm: Sveriges Television.
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SVT:s styrelse fattar beslut om verksamhetens allmänna inriktningar och får liksom
ägarstiftelsen inte blanda sig i programmens innehåll. Den här konstruktionen gör att
SVT är mycket självständiga. De som har det översta ansvaret för företaget är VD som
utses av styrelsen och leder företaget tillsammans med programdirektören (PD). Dessa
fattar verkställande beslut om ekonomi, program, personal m.m. samt anger direktiv och
riktlinjer för verksamheten. Både VD och PD är direkt ansvariga gentemot styrelsen.
Ansvar och beslutsordningen inom SVT består av tre ledningsgrupper:
• SVT: s I|UHWDJVOHGQLQJ�är företagets gemensamma beslutsforum för VD och består

av sju medlemmar
• (QKHWVOHGQLQJHQ�är VD:s beslutsforum med samtliga enhetschefer och stabschefer.

Enhetsledningen arbetar bl a med frågor som rör ekonomi, personal, teknik,
utveckling, infrastruktur, administration och distribution.

• PD:s forum för beslut är SURJUDPOHGQLQJHQ��I programledningen bereds förslag
rörande lång och kortsiktiga mål för programutbudet. Programledningen består av
PD och genreranvariga, med uppgift att utveckla verksamheten inom de olika
programområdena och fem andra personer.24

SVT producerar program över hela landet. De 11 produktionsorterna utanför Stockholm
är uppdelade i fyra enhet: SVT syd, SVT väst, SVT mellansverige och SVT nord. I
Stockholm är programproduktionen samlad i två enheter; SVT nyheter och fakta och
SVT fiktion. Sändningstiden har utökats under hela 1990-talet och SVT sänder nu större
delen av dygnet.  SVT själva säger att ökningen beror på flera program men också på att
antalet repriser har ökat. Två kanaler, många timmar och många programkategorier ger
en stor bredd och mångfald.25

SVT tillämpar sedan många år egna  policyregler angående våldsskildringar. Dessa går i
stora drag ut på att för grovt våld skall inte visas på TV, fiktiva våldsskildringar utan
konstnärligt eller socialt värde skall inte visas förrän efter klockan 21 då barn i
allmänhet inte ser på TV. SVT undviker att lägga nyhetsprogram (där våld speglas) i
anslutning till barnprogram och påannonsen skall alltid varna för våld.
Granskningsnämnden för radio och TV låter årligen institutionen för journalistik och
masskommunikation vid Göteborgs universitet göra en studie om utbudets
sammansättning i åtta svenska kanaler. Undersökningen svenskt TV-utbud 1999 visar
att SVT:s kanaler uppvisar störst bredd både inom de informationsinriktade och de
underhållsinriktade programutbudet.
Sveriges Television skriver i sin 3E6�XSSI|OMQLQJ������att ett ökat samarbete med
fristående producenter av flera skäl är mycket angeläget bland annat för att få in nya
idéer och bredd på programmet och detta har ökat framförallt utanför Stockholm. 26

                                                          
24 se bilaga 1: SVT :s organisation
25 Sveriges Television (2000) )DNWD�RP�6YHULJHV�7HOHYLVLRQ��Stockholm: Sveriges Television
26 Sveriges Television (1999) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQV�SXEOLF�VHUYLFH�XSSI|OMQLQJ��Stockholm: Sveriges
television AB.
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SVT :s organisation är mycket decentraliserad, det finns bl.a.15 redaktioner för
regionala nyheter. Detta gör att företaget kan vara svårstyrt, det blir många resor för att
kunna ha möten o.s.v.  Det är svårt att vara effektiv på smartast sätt, men jag tror att vi
lyckas ganska bra säger Ursula Hägerström. Det är en tillgång att vi finns över hela
landet men det skapar också problem. Ursula Hägerström tror inte att kärnverksamheten
påverkas av chefsbyten och omorganisationer. Hon säger att det är hårdare idag, kraven
har ökat men inte TV-avgiften. Konkurrensen från andra kanaler spelar inte så stor roll
för programmen anser hon,  vi sneglar inte så mycket på andra kanaler det är snarare de
som härmar oss. Vi ingår alla i ett internationellt sammanhang och är utsatta för trender
från hela världen. Vårt mål är att göra alla program så att tittarna tänker efter när de ser
dem och att vi har ett demokratiskt grundvärde i botten. Skillnaden mellan oss och de
kommersiella kanalerna är att vi inte gör program för att tjäna pengar.27

Det som utmärker ett PbS företag är att ägandet utgår från folket, och har sitt enda
motiv i att svara mot folks behov till skillnad mot andra företag som har att tjäna pengar
som primärt mål säger Mikael Olsson, f.d. Programdirektör på SVT. Man brukar sätta
upp oberoendet som ett kriterium för ett PbS företag. Mikael Olsson däremot har lite
svårt med begreppet oberoende, SVT är ju beroende av sina ägare, svenska folket, man
kan inte smita från det beroendet. Man är ju beroende av regler som sätts upp, vilka
pengar som tilldelas verksamheten och så är man till stor del beroende av statsmakten,
regering och riksdag. Men däremot är man oberoende av marknaden med PbS
uppdraget.28

När företaget byter nyckelpersoner så ändras också företagets inriktning och tolkningen
av PbS verksamheten. Byte av individer får effekter för företaget. Sam Nilsson t.ex.
hade en överbetoning av kvantitativa mål och överlevnadsstrategi. Vilket förenklat hade
lett till att PbS hade skjutit sig själv i foten så småningom, dvs vi överlever men vi
känner inte igen någonting. Vi finns kvar men publiken kommer att fråga sig varför.
Strategin att bli störst hotar alltså att styra i en riktning där likheten med konkurrenterna
blir för stor, då minskar också betalningsviljan hos publiken. Det var den analys som
Mikael Olsson gjorde när han och den ledning han satt i bestämde sig för att riva 50 %
målet29 och istället fokusera på kvalitativa mål. 30

PbS verksamheten  skall även i fortsättningen finansieras av  TV- avgiftsmedel som
höjs från 1668 kr/år till 1740 kr/år. Regeringen anser att TV-avgiften fortfarande är den
finansieringsform som bäst förenar en solidarisk betalningsform med goda
förutsättningar för en oberoende och icke- kommersiell verksamhet. Sponsring får
förekomma i SVT i samband med sportarrangemang och sändningar av vissa
evenemang, reklam är dock inte tillåtet. Det är viktigt att programföretagen har en
effektiv och ändamålsenlig organisation och att TV avgiftsmedlen används effektivt.

                                                          
27 Intervju med Urusla Hägerström 2001-03-09
28 Intervju med Mikael Olsson 2001-03-09
29 50 % målet gick ut på att 50% av TV tittandet I Sverige skulle vara på någon av SVT:s kanaler.
30 ibid
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Enligt lagen (1998:41) om TV-avgiften skall den som innehar TV-mottagare betala TV-
avgiften till Radiotjänst i Kiruna AB. Eftersom inte SVT har några krav att gå med vinst
är deras primära mål istället att tillgodose allmänhetens skilda behov. Med TV-avgiften
följer ett stort ansvar gentemot allmänheten, som är verksamhetens faktiska
uppdragsgivare. I programutbudet skall alla kunna hitta något intressant. Det är
dessutom ett värde i sig att PbS TV är fritt från kommersiella budskap.31

Från och med 1997 har uppföljningsrapporter, s.k. 3XEOLF�VHUYLFH�UHGRYLVQLQJDU,
lämnats till granskningsnämnden för radio och TV. Nämnden granskar om
redovisningarna ger statsmakterna och allmänheten tillräckligt underlag att bedöma hur
företagen uppfyller villkoren i sändningstillstånden. Granskningsnämnden har också i
uppgift att genom eftergranskningar övervaka att programföretagen utövar sin
sändningsrätt. Regeringen säger i sin proposition att de ska blanda sig så lite som
möjligt i verksamhetens inriktning. Själva konstruktionen av radio och TV i
allmänhetens tjänst syftar till att skapa förutsättningar för ett publicistiskt oberoende.
Uppdraget att verka i allmänhetens tjänst är säkerställt bl.a. genom att de tre
programföretagen inte ägs vare sig direkt av staten eller av privata intressen och genom
att det i sändningstillståndet framgår att verksamheten skall bedrivas självständigt.
Vidare gäller för SVT :s verksamhet att programverksamheten som helhet skall präglas
av det demokratiska statsskickets grundidéer samt principen om alla människors lika
värde och den enskilda individens frihet och värdighet. PbS företagens betydelse för
mångfalden på såväl den nationella som den lokala och regionala nivån är stor.
Företagets decentraliserade organisation skapar också förutsättningar för en hög
tillgänglighet och att hela landet kan delta i och speglas i programverksamheten. Public
service företagen har en sådan central ställning att kraven på mångfald gör
programproduktion med en hög medverkan av utomstående nödvändigt. Det är således
viktigt att programproduktionen kan ske även med andra än företagens egna anställda
inom exempelvis de konstnärliga och opinionsbildande områdena. 32

SVT är inte formellt sett ett statligt företag även om det är snarlikt. Licensavgiftens
storlek fastställs exempelvis av riksdagen därför är det rimligt att SVT:s styrelse följer
de riktlinjer för statliga företag som regeringen utfärdat. De som betalar licens kan inte
påverka annat än indirekt i allmänna val. För sin trovärdighet som granskare bör SVT
vara väl förankrat i det svenska folkets verklighet.

När Allan Larsson tillträdde som ny styrelseordförande efter Anna-Greta Leijon krävde
han att detaljregleringen av SVT måste försvinna när det skulle skrivas ett nytt
sändningstillstånd (2002-2005).33 Han ville också förändra redovisningen till staten om
hur företaget sköter sitt uppdrag. Allan Larsson underströk även vikten av att SVT
arbetar mer företagsmässigt så i framtida avtal vill Larsson ha en mer generell ram att
arbeta efter och framhåller att det behövs mer pengar för att kunna klara av
omläggningen från analog till digital teknik. Det särskilda digitalmedel som SVT får
upphör vid halvårsskiftet 2001.Det är också viktigt att diskutera en ny mål- och
visionsplan för företaget.

                                                          
31 Regeringsproposition 2000/2001:94  Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005
32 Kulturdepartmentet (1995) 5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW� prop. 1995/96:160 Stockholm:
Allmänna förlag.
33 Arnborg, Beata (2000). Allan Larsson vill stärka SVT:s oberoende//�6YHQVND�'DJEODGHW�2000-05-20
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Innan propositionen (2002-2005) kom ut arbetade utredaren Anders Ljunggren med att
ta fram underlag, som skulle ligga till grund för propositionen. Uppdraget var att förse
kulturminister Marita Ulvskog med underlag om hur SR, SVT och UR fungerar och om
det finns anledning att ställa nya krav på PbS företagen inför avtalsperioden som inleds
2002.Inför varje sådan period formuleras ett avtal mellan staten och företagen om vilka
villkor som ska gälla för programverksamheten. Utredningen är mycket ett försvar för
den nuvarande verksamheten skriver *|WHERUJV��3RVWHQ� .34

�������3XEOLF�VHUYLFH�L�1RUGHQ�RFK�6WRUEULWDQQLHQ

Vi kommer i detta avsnittet att presentera PbS TV i Norden och Storbritannien,
anledning till att vi finner detta väsentligt är att  PbS i Norden påminner om Sveriges
PbS- TV och Storbritannien eftersom BBC i många avseenden är ett föregångsland när
det gäller PbS TV.

�������'H�|YULJD�QRUGLVND�OlQGHUQD
I de nordiska länderna hade radio och -verksamheten länge en mycket likartad karaktär.
Nationella programbolag hade ensamrätt på alla radio och TV-sändningar även om
organisationsformerna skilde sig något åt.

I Danmark organiserades radion som en del av statsförvaltningen och hade från början
även namnet Statsradiofonien, medan övriga länder bildade offentlig- rättsliga företag
under statlig kontroll.35I Danmark hade 'DQPDUNV�5DGLR fram till 1980-talet en
dominerande ställning både i fråga om radio och TV. År 1981 började man med
lokalradio och TV som var delvis reklamfinansierad och som stod utanför DR. Efter en
försöksperiod på tre år så permanentades verksamheten.1986 öppnade man upp även för
en rikstäckande TV-kanal utanför DR. TV 2 organiserades som ett statligt bolag,
finansierat till1/3 av licensavgifter och 2/3 av reklam.36

Finland införde till skillnad från de andra nordiska länderna tidigt reklam i TV, men i
samtliga nordiska länder är licensfinansiering det dominerande för den nationella radion
och televisionen.37 Utvecklingen i Norden kännetecknas av samma tendenser som i
Sverige, de nationella TV-bolagens dominerande ställning har ifrågasatts och med
tillkomsten av satellitsänd TV via kabelnät har trycket ökat på bolagen. I samtliga
nordiska länder har det förekommit en politisk debatt om radio och television. Nya
organisationsformer har föreslagits och i vissa fall genomförts.38

I Norge har radio och TV drivits av norsk rikskringkastning (NRK), som efter en kort
period med privat radioverksamhet bildades 1933 och fick då ensamrätt på
sändningarna. NRK hade länge endast en radio- och en TV-kanal. Utvecklingen av

                                                          
34 Bondeson,Kj , Lindkvist Jonas (2000) Nya spelregler för licens-TV // *|WHERUJ��3RVWHQ�000609
35 Sepstrup (1994) sid. 39-42
36 Sepstrup (1994) sid. 39-42
37 Kemppainen, Pentti. Soramkäki, Martii (1996) Den komersiella konkurrensen, rundradions radioreform
och den digitala framtiden��sid. 31 // Hultén, O. Søndegaard, H. Carlsson, U. (1996��1RUGVLN�IRUVNQLQJ�RP
3XEOLF�VHUYLFH��UDGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW, Göteborgs Universitet.: Nordicom.
38 Søndegaard, Henrik (1996) Nordisk forskning i Public service�sid. 20 // Hultén, O. Søndegaard, H.
Carlsson, U. (1996) 1RUGVLN�IRUVNQLQJ�RP�3XEOLF�VHUYLFH��UDGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW, Göteborgs
Universitet: Nordicom,
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radio och TV har varit en framträdande politisk debattfråga i Norge. Beslut om statlig
avreglering togs av en borgerlig regering.39

�������6WRUEULWDQQLHQ
Ekonomiskt och politiskt är det den amerikanska TV-marknaden som dominerar men
för producenter, regissörer, journalister och utredare i andra länder är brittisk television
föredömet och måttstocken. Mikael Timm som har skrivit boken 7UROOVSHJHO��RP�PDNW�
PDJL�RFK�P\WHU�L�WHOHYLVLRQ�menar att så fort TV skall omorganiseras i något land
hänvisas det till Storbritannien och BBC, uppbyggnaden, programsättningen, nyheterna,
dramatik och inte minst själva regelsystemet för kanalerna. 40  Självklart startade inte
brittisk television från noll utan med ett stort och värdefullt arv. Radion hade funnit sin
egenart och pressen hade en lång tradition av fri oppositionsbildning och kulturell
ledning. Radiobolaget BBC hör definitivt hemma på seriösa sidan men trots detta har
BBC vid flera tillfället visat sig vara överraskande ”folkligt”.

När televisionen startade i Storbritannien skedde det som en utväxt av BBC :s ljudradio.
Inte enbart viss personal utan även en hel del värderingar togs över av det nya mediet.
Genom alla förändringar av medialandskapet och interna strider har BBC fortsatt odla
arvet från radion med saklighet och respekt för traditionella kulturella värden. Till en
början satte  BBC närmast en ära i att inte bry sig om publikreaktioner. Det fanns en
påtaglig rädsla för att mediet skulle ”vulgariseras” vilket betydde att både
underhållningskulturen avsedd för masspublik och vissa typer av avantgardekultur hade
svårt att komma in på BBC. Så småningom släppte dock bolaget fram både
samhällskritiker och nya generationers konstnärer.

Mikael Timm skriver att förvånade nog har också den oklanderliga framtoningen hjälpt
BBC att framgångsrikt möta konkurrensen både från reklam och kabel TV.41 Timm
hävdar, att de andra kanalerna i Storbritannien utvecklades på BBC:s villkor. BBC har
varit normgivande för brittisk television. Också i andra länder, däribland Sverige menar
Mikael Timm att BBC har haft avgörande inflytande på radions och televisionens
utveckling. Han menar att förklaringen kanske finns i att BBC är ett samhällsbärande
men inte statsbärande medium. BBC:s estetik är tydlig, det vårdade språket, den goda
dramatiken, respekten för klassiker, debattviljan, opartiskheten i nyheterna, folkligheten
i underhållningen och viss skepsis mot ”fastlandet”, allt detta är drag i den brittiska
mentaliteten som får sina rörliga ikoner i BBC:s program. Även om BBC slår vakt om
opartiskhet, saklighet och kanske framför allt tillbakalutat lugn i nyhetsrapporteringen
så är bolagets verksamhet idag betydligt mer omdiskuterad än tidigare. Det beror inte på
att BBC har sänkt kvalitet utan att tiderna har förändrats. Beslutet att skapa TV-bolag
utanför BBC föregicks av noggranna utredningar och hårda debatter. t.ex. så jämfördes
kommersiell TV med en kombination av kolera, pest och smittkoppor. Många argument
rörde vad som var ”brittiskt” Det fanns en utbredd rädsla för att den nationella kulturen
skulle ersättas med den amerikanska. Lösningen blev att den nya kanalen modellerades
på BBC. Bolaget fick sändningstillstånd först om det förband sig att uppfylla vissa krav

                                                          
39 Syvertsen, Trine (1996) TV2 i Norge 1992-1995: strategi og programpolitikk i en moderne hybridkanaO
sid. 61-79 // Hultén, O. Søndegaard, H. Carlsson, U. (1996��1RUGVLN�IRUVNQLQJ�RP�3XEOLF�VHUYLFH��UDGLR
RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW, Nordicom, Göteborgs Universitet.
40 Timm, Mikael (1989) 7UROOVSHO��RP�PDNW��PDJL�RFK�P\WHU�L�WHOHYLVLRQHQ�sid. 53-75, Timm och
Carlssons bokförlag, Malmö
41 Timm (1989) sid. 53-75
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som gjorde att programutbudet kom att bli likvärdigt med BBC:s.  Systemet kan verka
ologiskt eftersom det inte blir någon fri konkurrens utan tävlan på de stora företagens
villkor. I praktiken visade det sig däremot ge bra resultat. ITV, som den första fristående
reklamfinasierade kanalen heter, har inte bara etablerat sina egna program utan
dessutom vitaliserat BBC.

��������6YHULJHV�7HOHYLVLRQ

I detta avsnitt kommer vi att ta upp SVT: s organisation utifrån programpolitik,
tittarinflytande, kvalitetstänkande och konkurrens från andra kanaler.

�������)RONELOGQLQJVDPELWLRQHU
Folkbildningsambitionerna är centrala i PbS uppdraget. Det är en av de största
orsakerna till att PbS televisionen infördes i Sverige. Ambitionen är att kombinera
underhållning med folkbildning när det är möjligt. Programmen är till största delen
inhemska produktioner och SVT har som målsättning att repriserna dem fler gånger än
andra typer av program. Program som bygger på vetenskap såsom  'RNXPHQW�XWLIUnQ�
1RYD� och 9HWHQVNDSHQV�YlUOG�varvas med program som +MlUQNRQWRUHW för den yngre
publiken och /LYVOXVW för den något äldre. Enligt SVT:s PbS uppföljning kan man utöver
dessa program även klassificera vissa programtyper som ”vardagsfakta”, vars innehåll
inte är direkt förknippat med vetenskap. Till dessa program hör t.ex. 3OXV��3DFNDW�RFK
.ODUW��3n�UHQ�VYHQVND�och 7UDILNPDJDVLQHW�42�Ambitionen är att folkbildningen skall
märkas inom en mängd olika områden och i program som man inte direkt förknippar
med folkbildnings- och utbildningsambitioner.

I PbS uppföljningens avslutande del finns ett kapitel där man sammanfattar
fokusområdet 3XEOLNHQ�� SVT har formulerat två målsättningar , två publikmål.43

Dessa är:

1.5lFNYLGGVPnOHW, det första målet kallas räckviddsmålet och innebär kortfattat att av de
som ser på TV en genomsnittlig dag skall minst hälften ha sett program i SVT:s kanaler.
2.7LWWDUDQGHOVPnOHW� Andelen av den samlade tiden för TV-tittande som läggs på SVT
visar på marknadsandelen. SVT :s mål är att av den tid som ägnas åt TV skall minst
hälften se program som sänds av SVT.

Det finns en stor medvetenhet hos SVT om att tittarnas attityd gentemot företaget är av
stor vikt för dess fortlevnad, åtminstone i nuvarande form, I uppföljningen hävdar man
vidare att PbS television blir först PbS television då tittarna väljer att titta på de program
som erbjuds. Därför görs regelbundna mätningar av hur stor andel tittare de olika
programmen har. Boman skriver att SVT hävdar att det är HWW mått på kvalitet, hur
många tittare ett program har. 44  Men många tittare är inte det enda, som kännetecknar
god kvalitet, skriver Boman utan ett program kan ha få tittare och ändå ha en god
kvalitet, som av olika skäl är mycket uppskattat hos en andel av tittarna, exempelvis hos
en minoritetsgrupp.
                                                          
42 Sveriges Television (1999) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQV�3XEOLF�VHUYLFH�XSSI|OMQLQJ��sid. 6-11�Stockholm,
Sveriges television AB.
43 Sveriges Television (1999) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQV�3XEOLF�VHUYLFH�XSSI|OMQLQJ��sid. 90-99 Stockholm,
Sveriges television AB
44 Boman (1998). sid.40-47
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Maria Elliot menar att förtroendet för  Sveriges Television sjunker med sjunkande tittar
frekvenser.1993 gjorde Elliot en enkät undersökning angående förtroendet för SVT och
tittandet på SVT1 och 2. Av hennes resultat framgår det att de som uppger att de tittar
mer sällan eller aldrig är det ändå nästan hälften som hyser tilltro till SVT.45 Mönstret
går igen för TV4, att TV4 har en annan profil än SVT slår främst igenom hos den del av
allmänheten som inte etablerat någon tittarvana. De som inte tittar har också starkare
åsikter i denna fråga än de som tittar regelmässigt men inte så ofta. Elliot menar att den
dåliga image TV har i vissa kretsar framförallt kommer till uttryck hos de som uppger
att de inte tittar på TV.

�������3URJUDPXWEXG
SVT har valt att i sin resultatredovisning dela in programutbudet i olika kategorier.
Dessa är fakta, nyheter, fiktion/långfilm, musik nöje, sport och service. Kategorierna
fakta och nyheter dominerar utbudet. Tillsammans utgör de hälften av
förstasändningarna. Samtliga programkategorier har ett förhållandevis stort antal
programtimmar.46 Ytterligare ett grundläggande krav på PbS  televisionen är att
produktionen av program skall ske från samtliga landsdelar, d.v.s. de tio distrikt som
SVT har runtom i landet. Samhällsredaktionerna är prioriterade och idag finns det
redaktioner i Umeå, Luleå, Göteborg, och Malmö. Dessutom produceras kultur-
bevakande program från orterna Sundsvall, Örebro, Växjö, Göteborg och Malmö.

I begreppet 0nQJIDOG�ingår också att det i programutbudet skall finnas program som är
producerade utomlands  och som speglar andra kulturer och livsstilar än vår egen
nordiska kultur. Utbudet varierar mycket kraftigt från år till år, främst beroende av
graden av sportevenemang, som ofta får en omfattande programtid. Emellertid finns ett
internationellt samarbete inom såväl, Europa och Norden som den övriga världen.
Under det föregående året härstammade 40% av de utländska programmen från länder
utanför Europa. Samarbetet som mynnar ut i inköp av program till SVT bedrivs mest
med andra PbS bolag. Särskilt samarbetsinriktade är de nordiska PbS  som utvecklat ett
programsamarbete-Nordvision. Boman skriver att för att garantera en mångfald av
program måste det också finnas en mångfald av programmakare. Dessa består av
utomstående och visstidsanställda. 47 Dessa personer är på olika sätt sysselsatta i
produktion, och flertalet är kulturarbetare. Antalet visstidsanställningar har ökat kraftigt
år 1997 jämfört med år 1996. Detta gäller såväl i Stockholm som i övriga landet. Starkt
knutet till kärnan i PbS  uppdraget är att det i begreppet 0nQJIDOG�även skall ingå att
olika minoriteter garanteras att en viss andel av programmen är framställda med dessa
minoriteter som målgrupp.

                                                          
45 Elliot, Maria (1997) )|UWURHQGH�I|U�PHGLHU��79��UDGLR�RFK�GDJVSUHVV�L�DOOPlQKHWHQV�|JRQD�sid. 175-
176 institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborg: Göteborgs universitet�
46 Sveriges Television (1999) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQV�3XEOLF�VHUYLFH�XSSI|OMQLQJ�sid. 37-53 �Stockholm,
Sveriges Television AB
47 Boman (1998)�sid.40-47
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När det gäller främjandet av demokrati och yttrandefrihet anser SVT själva att de allra
flesta program som ingår i deras utbud kan sägas vara ett medel i att främja demokratin
och yttrandefriheten. Alla program har ett övergripande syfte, detta gäller alla
programkategorier. Även program som satir och dramaproduktioner har ett indirekt
samröre med sådana ambitioner. Nyhetsförmedlingen tillsammans med fakta- och
samhällsprogram utgör dock grunden för ambitionen att främja demokratin och
yttrandefriheten. Detta är SVT mycket medvetna om och över hälften av det totala i
rikssändningarna utgörs av program som SVT rubricerat som program av typen ”
främjande för demokratin och yttrandefriheten”.

Boman menar att användandet av Text-TV och Internet bidrar till, och ökar
möjligheterna till att främja yttrandefriheten och demokratiaspekten i framtiden. 48

Dessa två ger SVT möjligheten att snabbt kunna agera när olika sorters interaktiva
kanaler får ett brett genomslag hos publiken. Detta möjliggör också en kommunikation
med tittarna. Lokalredaktionerna ska vara självständiga och nyhetsförmedlingen ska
förbli saklig och synliggöra olika perspektiv. Därutöver finns granskningsnämnden som
granskar fall där det finns misstanke om att överträdelser gjorts från SVT:s sida. Denna
institution blir en garanti för trovärdigheten hos PbS media.

�������3XEOLNHQV�YDO
Radio och TV är två av de mest använda medierna i Sverige; 1999 lyssnade 80% av
befolkningen på radio och 88% tittade på TV en genomsnittlig dag.49 Såväl lyssnandet
som tittandet är spritt över hela befolkningen även om den tid vi ägnar åt olika medier
och framför allt olika kanaler och innehåll, skiljer sig något åt mellan olika grupper.
Generellt sett gäller att äldre, yngre och lågutbildade är de som tittar mest på TV, medan
radiolyssnandet är jämnt fördelat bland befolkningen.50

Anna-Maria Jönsson skriver att TV- tittandet i Sverige ligger tämligen lågt
internationellt sett, men är trots allt det medium som svenskarna tar del av i störst
utsträckning och som tillsammans med radion dominerar svenska folkets
medieanvändning. 51 Det finns idag fyra sfärer på den svenska TV-marknaden: PbS-
sfären , den markbundna privata sfären, samt den svenska respektive den utländska
satellit- och kabelsfären, som både inkluderar såväl reklam- som betalkanaler. PbS
sfären och den markbundna privata sfären som är tillgängliga för i stort sett alla
svenskar är de ojämförligt starkaste. Generellt kan också konstateras att svenska kanaler
är mer populära än utländska.

En viktig aspekt av en television i allmänhetens tjänst är att den faktiskt nås och
används av i princip alla. Det är mindre än en procent av tittarna som helt valt bort PbS
kanalerna i det dagliga tittandet på TV. SVT 2 når något fler än SVT1 även om
skillnaden mellan de båda kanalerna är marginell. Marginellt är också avståndet mellan
SVT:s kanaler och den största svenska TV-kanalen TV4 som 1998 dagligen lockade 47
                                                          
48 Boman (1998) sid.40-47
49 här kan påpekas i det idag finns många renodlade musik TV kanaler och att TV inte bara används att
”titta” på utan står hos många på som bakgrundsmusik, därför kan statistiken ha miss visade höga siffror
på ”Tv-tittandet”
50 Carlsson, Ulla, Bucht,  Chatarina & Facht Ulrika (red.) (1999) 0HGLH�6YHULJH������������VWDWLVWLN�RFK
DQDO\V�sid. 374-377, Nordicom, Göteborg
51 Jönsson, Anna-Maria (2000). $UEHWVUDSSRUW�15�����5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�"�$OOPlQKHWHQV
V\Q�Sn�3XEOLF�VHUYLFH��YHUNVDPKHWHQ, s.3-8, Göteborg
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procent av svenskarna.52 Hur har då tittandet förändrats under 1990-talet ? De
övergripande slutsatserna är att å ena sidan har SVT:s båda kanaler tappat ett par
procent i dagligt tittande sedan första hälften av 90-talet och å andra sidan att
situationen tycks ha stabiliserats under 1990-talets andra hälft. Den stora nedgången
kom mellan 1992 och 1993. Redan under 1994 vände dock trenden åter uppåt för PbS
kanalerna.

Jönsson menar att på samma sätt som gäller för radiolyssnandet visar sig skillnader i
TV- tittandet främst vara beroende av ålder, men även utbildningsnivå har viss
betydelse.53 Detta gäller såväl tittandets omfattning som val av olika kanaler. De yngre,
de äldre och de lågutbildade är de grupper som tittar på TV i störst utsträckning.
Skillnaden mellan dessa grupper är att de yngre tittar betydligt kortare tid Åldern har
också betydelse för användningen av olika TV-kanaler och för SVT1 och SVT2 gäller
att de främst lockar de äldre. I gruppen 50 år och uppåt lockar respektive kanal minst
hälften av svenskarna varje dag medan samma siffra för gruppen under 30 år ligger
omkring 25 procent. Det finns dock inga större skillnader mellan de båda PbS kanalerna
även om SVT 1 är något starkare bland de yngre; något som kan ha att göra med att
barn- och ungdomsprogrammen i SVT är placerade i SVT1.

Jämfört med konkurrenten TV4 har SVT 1 och SVT 2  ett försprång när det gäller tittare
över 50 år, medan TV4 lockar fler tittare i alla de yngre åldrarna. Särskilt stor skillnad
är det vad det gäller gruppen 15-30 år. Även den största satellitkanalen TV3 når en
större del av tittarna i denna åldersgrupp bland de som har tillgång till TV3 än vad SVT
gör.54  När det gäller män och kvinnor finns en något större skillnad i TV-tittande än
vad gällde radiolyssnandet Männen väljer i större utsträckning PbS –kanalerna än
kvinnorna som oftare väljer exempelvis TV4. 50 procent av männen tittar dagligen på
SVT medan samma siffra för kvinnorna är 43 procent.

Jönsson skriver att SVT lockar också en större andel av de högutbildade men ungefär
lika stor andel lågutbildade som TV4. 55 Bland de icke svenska medborgarna når SVT:s
båda kanaler och TV4 ungefär lika många. PbS har därmed inte den starka ställning
bland de icke svenska medborgarna som man kanske skulle kunna förvänta sig mot den
bakgrund att SVT är de enda som sänder särskilda invandrarprogram. Men
invandrarprogrammen är inte många och utgör endast ett par procent av utbudet.

                                                          
52 Carlsson, Ulla, Bucht, Chatarina & Facht, Ulrika (red.) (1999) 0HGLH�6YHULJH������������VWDWLVWLN�RFK
DQDO\V�sid. 373-377, Göteborg: Nordicom
53 Jönsson (2000) sid. 3-8
54 Jönsson (2000) sid. 3-8
55Jönsson (2000) sid. 3-8
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Möjligheten att välja kanal behöver inte innebära en känsla av autonomi och makt. Men
att ha 50 TV-kanaler att välja bland samtidigt, detta innebär inte nödvändigtvis att
individen har möjlighet att påverka utbudet eller att den besitter inflytande över
innehållet. Betyder  ”tittarinflytande” samma sak oavsett om det gäller PbS- kanalerna
eller den kommersiella kanalen ?

Anna- Maria Andersson menar att man kan tänka sig flera innebörder av begreppet där
främst de två första kan sägas motsvara tanken om den suveräna konsumenten. 56

1) Att interaktiva möjligheter finns, exempelvis att tittarna själva kan välja vilka
program de vill se och inte se och endast betala för de program de faktiskt ser.

2) Att kanalen tar hänsyn till tittarnas direkta önskemål, som man får fram via
direktkontakter med tittarna, brev, telefonsamtal etc.

3) Att kanalen tar hänsyn till tittarsiffror och sänder ett utbud som många vill se.
4) Att kanalen tar hänsyn till egna publikstudier, exempelvis produktion av

pilotprogram och studier av hur publiken uppfattar detta.
5) Att kanalen tar hänsyn till andra publikstudier- forskningsrapporter etc.
6) Att man uppfattar sig som innehavare av ett PbS uppdrag och därmed som varande i

publikens tjänst, och därmed ser det som sin uppgift att ta hänsyn till olika intressen
och behov hos tittarna- såväl minoriteter som majoriteter.

7) Tittarna har ett indirekt inflytande som medborgarna och deltagare i det
demokratiska samhället.

I artikeln ,�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�" diskuteras de svenska PbS –företagens publikkontakter
och konstaterar att allmänheten främst har representerats av politikerna och de
publikstudier som har utförts, medan de kommersiella företagens publikkontakter kan
sägas bestå i analyser av tittarsiffror.57

��������1\KHWVSURJUDPPHQ
Nyhetsprogrammen är en av de programkategorier som upptar en stor del av
sändningstiden och tittartiden. Nyheterna är också viktigt för att ge kanalen en seriös
och trovärdig profil mot såväl publik som politiker. 58 Här har även de regionala
nyheterna blivit större både i SVT och TV4, i takt med globalisering och
internationalisering på medieområdet verkar det överallt vara viktigare med lokala och
regionala medier.

                                                          
56 Andersson, Anna-Maria (1996) ,�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�" sid.232-233, Göteborg
57 Andersson (1996) sid. 232-233
58 Jönsson, Anna-Maria (2000)��5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�"�$OOPlQKHWHQV�V\Q�Sn�3E6�
YHUNVDPKHWHQ, sid. .9-10, Arbetsrapport NR 96,�Göteborg
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I sändningstillståndet står det att SVT skall sända ett utbud präglat av hög kvalitet.
SVT:s tolkning av utbud och vision är inte bara att utbudet skall präglas av många olika
kvaliteter, utan att man skall ha bättre kvalitet än sina konkurrenter på alla
programområden.  Edin menar att SVT tolkar begreppet kvalitet som professionalism,
det vill säga etablera effektiva , interna processer för systematik och professionell
utvärdering av enskilda program och serier enligt de kriterier som gäller för
representativa genre. 59  För det andra fastslår SVT ytterligare en betydelse av
kvalitetsbegreppet, där utgångspunkten är att den professionella och interna värderingen
av program inte är tillräcklig eller behöver överensstämma med publikens värderingar.
Kvalitet är också någon synonymt med tittarens upplevelse av ett program, det som
uppstår i det direkta mötet mellan tittare och program. Enligt SVT finns det slående
likheter mellan de upplevelser som televisionen ger upphov till och läsupplevelser och
reaktioner, som framkommer när man tittar på ett konstverk. Edin menar att genom att
direkt eller indirekt framställa den kommersiella T V: n som mer eller mindre
kvalitetslös upphöjs PbS till något kulturellt respektabelt. Det är med den distinktionen
som mötet mellan PbS TV och publiken är lik den upplevelse som uppstår kring
litteratur och bildkonst. En klarhet som ger sig till känna på ytterligare ett sätt : i den
tittarvänliga definitionen av kvalitet är det inte bara det direkta mötet med publiken som
värdesätts utan också de mer långsiktiga effekterna. Kvalitet i mötet med publiken
avläses i det intresse ett program väcker hos tittarna, när programmen fungerar som
stimulans för tittarna  och när programmen har förmåga att underhålla och erbjuda
avkoppling.  I motsats till kommersiell TV är mötet med publiken inte värdefullt bara i
relation till den omedelbara upplevelsen och tillfredsställelsen som ett TV-program ger
upphov till, utan är lika mycket förknippat med det som händer efter att programmet är
slut och TV-apparaten avstängd.

                                                          
59 Edin (2000) sid. 156-157
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Vårt syfte är att göra en begreppsanalys av begreppet PbS utifrån massmediedebatten de
senaste fem åren, för att kunna göra en modell över dess många ideal och tolkningar och
sedan se hur den fungerar i praktiken genom fyra olika perspektiv på Sveriges
Televisions PbS uppdrag. Organisationsperspektivet, ledningsperspektivet, det statliga
perspektivet och det mediala perspektivet  är de perspektiv vi har undersökt i vår
uppsats är dessa representerade av. Dessa fyra perspektiv representeras i vår
undersökning av Ursula Hägerström informationsansvarig på SVT, Mikael Olsson f.d.
programdirektör på SVT, den Public-service proposition som presenterades 22 mars
2001, samt Thord Eriksson kulturjournalist på DN.

Vår problemställning är: På vilket sätt är begreppet PbS kopplat till olika perspektiv,
idealbilder, framtidsbilder och organisationsideal?

 Våra konkreta frågeställningar utifrån problemet är:
• Vilka olika ideal finns kring begreppet PbS ?
• Hur ser de olika perspektiven på SVT:s PbS  uppdrag ?
• Hur definierar de olika perspektiven PbS ?
• Hur ser de olika perspektiven på diskussionen runt PbS ?
• Hur ser de olika perspektiven på PbS- TV:s framtid ?

Relevansen med vår studie ligger i att svensk PbS television är en allmän TV som finns
till för folket genom information, bildning och underhållning. Eftersom PbS TV
finansieras med statliga medel så har folket rätt att ställa krav på ”sin” TV. Om man
skall kunna göra detta så måste det finnas en tydlig beskrivning av vad PbS är. Vi anser
att PbS idag framstår som ett otydligt och diffust begrepp, därför är vår ambition att  ge
vårt bidrag till att begreppet förtydligas.
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Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Vi kom fram till
att vi skulle genomföra två undersökningar. Den första där vi analyserar PbS begreppet
utifrån debatten i massmedia år 1996  fram till idag och den andra där vi undersökte
PbS- begreppet ur fyra olika perspektiv.

Vi gjorde en sammanfattning av begreppet PbS utifrån avsnittet tidigare forskning, detta
följs av en begreppsanalys. För att få en heltäckande bild av hur begreppet kan tolkas
har vi valt att göra en modell över begreppet, denna del är vår ena undersökning.

I den andra undersökningen, studerade vi begreppet utifrån fyra perspektiv, för detta tog
vi hjälp av intervjuer, broschyrer och proposition. Bilden av det offentliga SVT fick vi
genom intervjun med Ursula Hägerström på SVT:s informationsavdelning. Till
ledningsperspektivet fick vi hjälp av Mikael Olsson som har innehaft chefposition, men
som nu står utanför SVT:s arbete. Eftersom SVT: s arbete regleras av staten och det
kom en ny proposition från regeringen i mars 2001 angående det nya sändnings-
tillståndet valde vi staten som den tredje aktören. Eftersom SVT är ett av de största
mediabolagen i Sverige ville vi även ser hur SVT framställs i andra medier och valde
därför att intervjua en kulturjournalist på 'DJHQV�1\KHWHU som har skrivit mycket om
PbS och SVT.

Vårt tillvägagångssätt var att först ta kontakt med SVT:s informationsavdelning och
efterfråga någon som kunde ge oss en övergripande bild av SVT. Vi blev hänvisade till
Ursula Hägerström som har hand om den externa informationen. För att får ett
perspektiv uppifrån av företaget SVT tog vi kontakt med Mikael Olsson som hade
många idéer och visioner om PbS begreppet när han arbetade på SVT som
programdirektör. Dessutom kunde han prata ganska fritt om SVT eftersom han inte
längre arbetade på SVT och inte behövde står till svars för någon annan än sig själv,
detta är en av anledningarna till att vi inte valde att intervjua en person som för tillfället
sitter i ledningen, dessutom ansåg vi att det skulle ta för mycket tid att försöka få tag i
någon av dagens beslutsfattande personer. Propositionen som innehöll det nya
sändningstillståndet (2002-2005), får representera det statliga perspektivet. För att får
fram hur PbS  framställs i vanlig dagspress valde vi att kontakta 'DJHQV�1\KHWHU�vi blev
hänvisade till Thord Eriksson. För att organisera undersökningen delade vi in vårt
problemområde i fem tema, som även överensstämmer med våra frågeställningar.



21

Mikael Olsson och Ursula Hägerström intervjuade vi med hjälp av bandspelare, medan
vi p.g.a. praktiska hinder tvingades intervjua Thord Eriksson per telefon, dock använde
vi även här bandspelare. Vid alla tre intervjuerna frågade vi innan om vi fick banda
intervjun. Propositionen om det nya sändningstillståndet, som kom den 22 mars
hämtade vi samma dag på regeringens hemsida på Internet. Kontakt med
intervjupersonerna tog vi via e-post. Intervjupersonernas anonymitet är viktig, men var
inte nödvändig eller möjlig i vårt fall för deras åsikter speglar tydligt respondenten. De
intervjuade har också givit sitt medgivande till att deras namn publiceras.

Intervjuerna varade runt en timma, och till vår hjälp hade vi skrivit ett antal
övergripande frågor som vi sedan utvecklade i takt med vad som kom fram under
intervjun.60

En del av vårt material har SVT gett ut, vi är medvetna om att detta inte är helt objektivt
och  påpekar därför i texten var materialet kommer ifrån. Vi har använt materialet för att
få en bild av hur SVT profilerar sig utåt. Vi har också funnit det svårt att hitta material
som kan mäta sig med SVT:s egna.

�������.YDOLWDWLY�PHWRG
Repstad skriver i  1lUKHW�RFK�GLVWDQV� att kvalitativa metoder handlar om att
karaktärisera. 61 Själva ordet kvalitativ står för kvaliteter, och metoden handlar om att ta
fram egenskaper och framträdande drag hos ett fenomen. Man brukar säga att
kvalitativa intervjuer inte går på bredden utan på djupet, med detta menas att man
endast studerar några få miljöer och sedan ser detta som en helhet med alla deras
nyanser. I kvalitativa undersökningar betonar man ett nära förhållande mellan forskaren
och den/det man undersöker. Ytterligare ett kännetecken för kvalitativa metoder är deras
flexibilitet man är i denna undersökningsmetod fri att anpassa frågorna efter situationen.

                                                          
60 Se bilaga 3 för intervjufrågor.
61 Repstad, Pål 1lUKHW�RFK�GLVWDQV�s. 7-13�(1999) Studentlitteratur, Lund.
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TV har sedan 1980-talet blivit en alltmer konkurrens intensiv och teknikdriven tillväxt-
industri i snabb förändring. Den vetenskapliga uppmärksamhet mediet åtdragit sig har
vanligtvis inte varit som industri utan som kulturmedium.

Dag Björkgren, docent i företagsekonomi vid handelshögskolan i Stockholm, skriver i
sin artikel �79�VRP�I|UHWDJ�att TV har blivit vårt största kulturmedium. 62 En del forskare
hävdar att  televisionen har bidragit till att vi övergått från ett tryck- till ett audiovisuellt
elektroniksamhälle, där TV- och datorskärmarnas bildflimmer ersatt böckernas tryckta
ord som samhällets primära kunskapskälla. TV-mediet utgör också det främsta exemplet
på vår tids industrialiserade och elektroniserade kulturproduktion, där vilka
kulturprodukter som produceras och distribueras inte bara bestäms utifrån kulturella
utan i minst lika hög grad ekonomiska och tekniska överväganden fortsätter Björkgren.
Som industri etablerade sig TV under 1950-talet. Redan då kom TV att bli ett
tongivande kultur- och reklammedium. Kommersiell TV fanns då framför allt i USA.
De nationella TV- marknaderna dominerades av offentliga monopol eller privata
oligopol.

Olof Hultén, verksam som lektor vid institutionen för journalistik och mass-
kommunikation vid Göteborgs Universitet, skriver i sin artikel 3XEOLF�VHUYLFH�RFK�GHQ
PHGLHSROLWLVND�XWYHFNOLQJHQ�L�1RUGHQ�att i forskningsanalyser och utredningar från
mitten av 1970-talet och fram till mitten av 1980-talet påpekades det ofta att de nordiska
länderna intar en särställning vad gäller PbS i Europa.63 Alla andra länder hade infört
reklamfinansiering av växande delar av PbS- verksamheten och dessutom medgivit
många privata kommersiella alternativ. Centraliserade, nationella rundradiomonopol
utan reklam var då huvudmodellen för de skandinaviska länderna. I hela Norden
betonades den kulturella och folkbildande avsikten med radio och TV.

                                                          
62 Björkgren, Dag (1996) TV som företag�sid. 161-164// Hultén, O. S¡ndegaard, H. Carlsson U. (1996)
1RUGLVN�IRUVNQLQJ�RP�3XEOLF�VHUYLFH�Nordicom, Göteborgs Universitet
63 Hultén, Olof (1996) Public service och en mediepolitiska utvecklingen i norden sid. 9 // Hultén, O.
Søndegaard, H. Carlsson, U (1996) 1RUGLVN�IRUVNQLQJ�RP�3XEOLF�VHUYLFH Nordicom, Göteborgs
Universitet.
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Den främsta tekniska innovationen  under TV:s historia var färgtelevisionens tillkomst,
men det påverkade inte rådande industri- och maktstrukturer. På 70-talet kom videon
vilket påverkade industristrukturerna. Björkgren menar vidare att videon förde med sig
att tittarna inte längre var hänvisade till att titta på TV-bolagens programtablåer. 64

videon gjorde det möjligt att spola över reklaminslag när man tittade på inspelade
program. Man kunde dessutom hyra videofilm, och därmed helt avstå från att ta del av
TV-bolagens programutbud.

Kabel och satellitTV förde med sig att mängden TV-kanaler ökade vilket medförde
ökad konkurrens om tittarna. De offentliga  och privata TV- oligopolens  marknads-
dominans minskade. I Sverige innebar denna utveckling att det offentliga TV-
monopolet avvecklades, att reklamfinansierad television och betal-TV kom till Sverige
samt att de svenska TV-tittarna fick ett radikalt utökat kanalutbud av såväl nya svenska
som utländska TV-kanaler. TV-mediets tekniska och kommersiella utveckling var
omvälvande under hela 1990-talet. Digital bildöverföring genomfördes successivt under
det här decenniet, vilket fick en rad konsekvenser.

Preben Sepstrup, docent på handelshögskolan i Århus som forskar inom media- och
kommunikation, skriver i sin bok 79�L�NXOWXUKLVWRULVNWSHUVSHNWLY���������� att på 60-
och 70 talet sågs TV monopolet som en självklarhet för att hålla ihop den nationella
kulturen. 65 Monopolet sågs också som en upplysande och demokratisk funktion för
samhället. I och med den nya tekniken och de satellit och kabel kanaler som kom så
blev utbudet större och mångfalden blev efterfrågad. De kommersiella kanalerna sågs
som ett hot mot kulturen och språket  Sepstrup menar dock att PbS- TV har en
demokratisk och kulturell uppgift och kommer därför inte att bli utkonkurrerad av de
kommersiella kanalerna.

I framtiden förväntas kanalmängden öka och utveckling av interaktiv TV i olika former
kommer att fortsätta. Björkgren skriver att TV- tittandet kommer att bli mer konsument-
styrt, då tittarna själva kommer att kunna välja vilka program de vill se och när de vill
se dem.66 Betal- TV kommer att expandera då det genom den digitala tekniken blir
möjligt att ta betalt på programbasis. TV framstår ur detta perspektiv som en alltmer
konkurrensintensiv och teknikdriven tillväxt- och framtidsindustri stadd i snabb
expansion. TV:n är dessutom inte bara vårt största kulturmedium utan även ett av våra
viktigaste reklammedier, samt på god väg att bli ett viktigt direktförsäljningsmedium
genom de s k ”TV-shop” programmen där tittarna erbjuds att köpa exponerade varor
genom att i programmen ringa utannonserade nummer. Man kan också notera att text-
TV, som utgör ett exempel på interaktiv, tittarstyrd television, i Sverige snabbt fick
betydligt fler läsare än någon dagstidning.

                                                          
64 Björkgren,  (1996)�sid. 161-164
65 Sepstrup, Preben (1994). 79�L�NXOWXUKLVWRULVNW�SHUVSHNWLY���������� sid. 337-342, nordisk kultur
institution, Århus.
66 Björkgren (1996). Sid. 161-164
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PbS begreppet myntades i England och det har under åren gjorts många försök att
översätta det till svenska. ”I allmänhetens tjänst” används ibland som översättning.
SVT  använder nästan alltid det internationellt gångbara PbS. Att översätta  PbS  med ”i
allmänhetens tjänst” räcker inte som förklaring.  PbS- verksamhet är inte något som kan
beskrivas i en enda mening eller slogan menar SVT. 67

Den norske medieforskaren Trine Syvertsen skriver i ”3XEOLF�VHUYLFH�79�´��ett småtryck
från Nordicom att begreppet har gått från att vara ett mediehistoriskt begrepp till att vara
ett nyckelord i diskussionerna runt statlig radio och TV.68 Staten har genom att
framhålla PbS som något positivt fått begreppet att kopplas ihop med något bra och
relevant. Trine Syvertsen menar vidare att det är viktigt att man tänker på innebörden i
begreppet PbS, om det har någon relevans och om man har slutat ifrågasätta det
eftersom det har blivit så allmänt vedertaget. Det finns ingen direkt definition av
begreppet PbS utan det har definierats olika vid olika tidpunkter och sammanhang. Vid
mediaforskning är det ett problem att man inte kan använda en vedertagen definition
säger Syvertsen, hon har därför gjort en begreppsanalys med följande huvudpunkter:

• Den första betydelsen av Public service är ”för offentlighetens bästa”. Denna syn på
begreppet används för att beskriva televisionen som en nytta för samhället, ett sätt
att sprida information. Detta är enteknisk- ekonomisk betydelse av begreppet som
härstammar ur andra typer av verksamhet, som staten ligger bakom, så som
infrastruktur.

• Den andra betydelsen har sitt ursprung i att ”Public” kan översättas med
allmänheten, i den betydelsen skulle det alltså betyda ”I allmänhetens tjänst”. Detta
tolkas så att staten har ansvar för den information som sänds ut via television, den
ska vara saklig och neutral. De statliga TV-kanalerna ska också tillgodose allas
behov och även se till minoriteter i samhället.

• Den tredje och sista förklaringen som Trine Syvertsen tar utgångspunkt i är att
”Public” kan betyda publik och syftar då på mediakonsumenterna. Begreppet
hänvisar då till att televisionen skall fungera som folkbildande och bidra till
konsumentens bildning.

Anna Edin, verksam inom institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på
Stockholms universitet, tar också upp det komplexa begreppet PbS i sin avhandling
”'HQ�I|UHVWlOOGD�SXEOLNHQ´�hon skriver att redan på semantisk nivå så är begreppet
komplext eftersom det engelska ”Public” kan betyda både publik och allmänhet. 69 Detta
innebär att på svenska kan PbS å ena sidan betyda ”offentlig service” alltså en TV i
allmänhetens tjänst men å andra sidan kan det stå för ”i publikens tjänst”.  Idag är det
välkänt att PbS begreppet inte är något självklart och neutralt begrepp, fortsätter Edin.
Det är knappast tal om någon opartisk fackterm utan snarare ett föränderligt och starkt
värdeladdat begreppskomplex. Begreppet används i flera sammanhang av politiker,
medieforskare, medieföretag och röster i den allmänna debatten och alla har sin egen
                                                          
67 Sveriges Television (2001) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQ� http://www.svt.se/hela/public.htm� [2001-02-05]
68 Syvertsen Trine (1999) Hva kan ”public service”  begreppet brukes til"�s. 8-11 // Carlsson, Ulla, red.
(1999) 1RUGLVND�PHGLHIRUVNDUH�UHIOHNWHUDU : 3XEOLF�VHUYLFH�79�� Nordicom, Göteborgs universitetet.
69 Edin, Anna (2000) 'HQ�I|UHVWlOOGD�SXEOLNHQ�s. 14-16 Avhandling JMK,�Stockholmsuniversitet.
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uppfattning om vad begreppet innehåller. I vissa kretsar är det ett skällsord och i andra
en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Anna Edin skriver i sin avhandling att en
systematisk kartläggning av användandet av begreppet visar ett flertal förvirrande
betydelser och slutsatsen var att det knappast kunde sägas ha någon stabil betydelse utan
får sin exakta innebörd efter sammanhang. 70 Paradoxalt nog används ofta begreppet för
att teckna något klassiskt och oföränderligt, vilket ger begreppet en märklig dubbelhet:
det är ett föränderligt begrepp, men används för att ge intryck av något stabilt.

Den nordiska forskningen har under de senaste åren ägnat stor möda åt att nå systematik
i PbS begreppet och dess användning. Henrik Søndergaard urskiljer tre grundläggande
nivåer. Han pekar på att begreppet används för att referera till en mer eller mindre
sammanhängande konstruktion av idéer och ideal.  Det används också till en
karakterisering av en visst slags medieinstitutioner samt för att beskriva vissa funktioner
och egenskaper i ett samlat kommunikationssystem. 71

Edin skriver att utgångspunkter för SVT:s tolkning av PbS inte är lätta att beskriva, utan
hon menar att begreppet står för värden som inte låter sig mätas i objektiva mått. 72 PbS
är inte heller något exakt, för tid och evigt, utan föränderligt och det är endast en
förhoppning att det finns vissa centrala moment som de flesta är överens om.

                                                          
70 Edin (2000) sid. 14-16
71 Søndergaard, Henrik (1994) '5�L�79�NRQNXUUHQVHQV�WLGVDOGHU�s. 5 Samfundslitteratur, Fredriksberg
72 Edin (2000) sid. 155
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������*UXQGWDQNHQ
PbS verksamheten styrs av yttrandefrihetsgrundlagen, radio- och TV lagen samt
sändningstillståndet. PbS- TV ska vara en oberoende och självständig television (eller
radio), helt utan kommersiella, politiska eller andra intressen.73

Tanken om PbS innebär bland annat att verksamheten ska styras av behov och önskemål
hos publiken. Huruvida detta också varit fallet råder det delade meningar om. Anna-
Maria Andersson74, doktorand i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs
universitet, menar att svenskarnas möjligheter att påverka medierna traditionellt
begränsats till väljarrollen och konsumentrollen och att ingen av dessa har inneburit mer
än endast ett begränsat inflytande. 75 Man kan urskilja framför allt sex huvudintressenter
som kan påverka verksamheten inom TV, nämligen tittarna, journalisterna,
annonsörena, politikerna, näringslivet och de stora intresseorganisationerna.

Olle Findahl, professor på institutionen för kultur och medier vid Umeå universitet,
skriver i Nordicoms tryck ”3XEOLF�VHUYLFH�79´�att Public-service organisationen är en
sårbar och bräcklig konstruktion som är utlämnad åt politikernas godtycke och en
ständig balansgång mellan oförenliga krav. 76 PbS -TV måste hela tiden bevisa sin egen
existens genom att:

• Samtidigt som man är beroende av staten och riksdagen ska Sveriges Television
vara en fri, självständig och kritisk television.

• Samtidigt som man skall erbjuda ett ambitiöst programutbud så möts man av knappa
resurser.

• Samtidigt som man skall vara hela folkets TV med program som lockar den stora
publiken så måste man ta ansvar för minoriteter. Och en hög kvalitet på
programmen är viktigare än höga publiksiffror.

Denna balansgång är svår och har blivit allt svårare i och med de kommersiella
kanalernas intåg på marknaden, men trots detta har PbS företag överlevt i Europa i över
75 år. Detta menar Findahl visar på överlevnadskraften hos idén om en oberoende TV
med ansvar inte bara för underhållning och förströelse utan också för samhällsdebatt,
nationell kultur och folkbildning. 77

Vid en studie av litteratur, vars huvudinriktning har varit att beskriva PbS  är den första
slutsatsen tydlig, en mängd olika definitioner har använts och tolkats på olika sätt i ett
historiskt perspektiv. Dessutom finner Jörgen Boman, verksam vid Umeå Universitet att
tolkningarna om vad begreppet innebär i praktiken går isär.78 Innebörden om vad PbS
uppdraget innebär har varit föremål för politiska diskussioner.

                                                          
73 Sveriges Television (2001) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQ�http://www.svt.se/hela/public.htm  [2001-01-29]
74 Som gift, Anna-Maria Jönsson
75 Andersson, Anna-Maria (1996) ,�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�"� sid..221-222  Göteborg
76Findahl, Olle (1999) 3XEOLF�VHUYLFH��(Q�EUlFNOLJ�PHQ�VHJOLYDG�NRQVWUXNWLRQ�s. 15-19 // Carlsson, Ulla
(1999)  1RUGLVND�PHGLHIRUVNDUH�UHIOHNWHUDU���3XEOLF�VHUYLFH�79  Nordicom, Göteborgs Universitet.
77 Findahl (1999) sid. 15-19
78 Boman, Jörgen, (1998) ,�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW��2P�VYHQVN�3XEOLF��VHUYLFH�PHGLDV�DYVLNWHU�RFK�XWVLNWHU
sid 26-29, Umeå
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Tidigare forskning redovisar emellertid en tydlig linje i argumentationen för PbS
funktionens berättigande. I ,�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW��2P�VYHQVN�3XEOLF��VHUYLFH�PHGLDV
DYVLNWHU�RFK�XWVLNWHU har Boman sammanfattat förargumenten  på följande sätt: 79

A. 'HW�WHNQLVNW�HNRQRPLVND�DUJXPHQWHW��Möjligheten att organisera radio/TV-
produktion är begränsade. Dessutom är det resurskrävande och mycket kostsamt.
Detta gör att man bör betrakta radio/TV såsom en kollektiv tjänst.

%����'HPRNUDWLDUJXPHQWHW� Förutsättningarna för att demokratin skall kunna fungera
      godtyckligt  och dessutom kunna innefatta alla samhällsmedborgare  förbättras om

radio
      och TV organiseras i det allmännas tjänst. En radio och TV som står i det allmännas

tjänst
       skall sträva efter att bli en garant för att demokratin utvecklas till att omfatta alla
      samhällsgrupper. Detta oberoende av klass, kön eller etnisk tillhörighet.

&�� 5lWWYLVHDUJXPHQWHW��Allas rätt att ta del av sändningarna och få sina intressen och
smaker
tillgodosedda kräver att radio /TV organiseras i det allmännas tjänst.

'�� 3URJUDPSROLWLVND��DUJXPHQW��Radio/TV är en nationell resurs som bör utnyttjas i det
allmännas tjänst. Detta kräver en politisk styrning. Av stor vikt är också att denna
politiska  styrning utarbetar tydliga måldokument som utgör tydliga riktlinjer för hur
PbS uppdraget skall bedrivas.

De här fyra argumenten utgör enligt Boman tillsammans anledningen till att organisera
radio/TV såsom ett PbS –företag.80 Ambitionen skall vara att med utgångspunkt i dessa
argument skapa ett stort utbud. De här fyra argumenten för PbS har tillsammans utgjort
grunden för den samhällsansvarsideologi som satt sin prägel på programutbudet i PbS-
kanalerna. Denna ideologi innebär att det bör vara en central uppgift för PbS kanalerna
att ta sitt samhällsansvar, vilket bl. a innefattar att skapa tillgänglighet och ett utbud för
hela Sveriges befolkning. Samhällsansvarsideologin ger etermedierna i uppgift att
spegla och granska händelserna i nuet på ett sakligt och opartiskt sätt. En vanlig
tolkning är också att det innefattar ett ansvar för medborgarnas konsumtion.

Vad innebär då begreppet PbS  och hur har definitionerna förändrats över tid ? Likt
många andra begrepp och fackuttryck kan man finna en ganska stor variation på de
definitioner som använts. Det man kan konstatera är att utformningen av svensk
etermedia alltid har varit föremål för diskussion framför allt av politisk karaktär. Boman
urskiljer fyra olika sätt på vilket begreppet PbS använts. Dessa fyra är PbS  företag, -
program, -utbud, och modell.  För det första har begreppet använts för att beskriva en
viss politisk nationell ordning eller modell. I ett annat vanligt sammanhang har det fått
beteckna en viss typ av företag eller företagskanaler där även programkanaler eller
programpolicys räknas in.

                                                          
79 Boman, Jörgen (1998). ,�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW��2P�VYHQVN�3XEOLF�VHUYLFHPHGLDV�DYVLNWHU�RFK�XWVLNWHU�sid
.26-29, Umeå
80 Boman (1998) sid. 26-29
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Boman menar att tanken med PbS i Sverige har att göra med tanken om demokrati, där
TV riktar sig till befolkningen, inte bara som konsumenter utan också som engagerade
samhällsmedborgare.81 Det är också en idé som hör ihop med tanken om folkhemmet
där en utgångspunkt är att media- och kulturprogrammen skall balansera
marknadskrafterna när dessa hotar att göra utbudet ensidigt och utslätat.

Olle Findahl frågar sig om man behöver något så gammalmodigt som PbS- TV i dagens
informationssamhälle med satelliter och Internet, eller tillhör denna idé en förfluten tid?
Han skriver vidare att om PbS- TV skall överleva måste den gamla trefaldiga uppgiften
finnas kvar, att informera, bilda och underhålla. 82

Breda och smala program måste samsas i utbudet för att publikens förväntningar skall
uppfyllas. Men där måste också finnas de kritiskt granskande programmen och program
som utgör forum för debatt. Detta utgör den viktigaste skillnaden mellan PbS- TV och
de kommersiella TV-kanalerna. PbS företag kan inte likställas med ett industriföretag,
och därför kommer de inte kunna privatiseras. En TV i allmänhetens tjänst är en
samhällsenlig och kulturell institution. Findal menar också att man måste ta hänsyn till
att televisionen idag är den största nationella scenen och det största forumet för debatt
och information. I vilken mån televisionen kommer kunna hålla denna position i
framtiden och inte bara bli ett underhållningsmedium, är nära sammanknutet med PbS
företagens framtid, sammanfattar Olle Findahl.83

Ledstjärnan för svensk radio och TV har varit medborgarprincipen, skriver Jörgen
Cederberg, en man med lång erfarenhet av PbS radio.84 Honnörsorden har varit och är
även idag, saklighet, opartiskhet samt mångfald. Lagtexten kallad radiolagen utgör den
viktigaste grunden och regelverket för hur svenska PbS radio/TV skall utformas.
En viktig ståndpunkt har präglat svensk radio och TV sedan starten 1925 och det är att
programverksamheten skall bedrivas självständigt och inte påverkas av statliga eller
kommersiella intressen. Detta brukar benämnas som ett ”reglerat oberoende”. Genom en
rad olika avtal mellan stat och etermedier har principerna för organisation och program-
verksamhet fastställts. Formuleringar och detaljer i avtalen har förändrats över tid.  Det
går att hävda att det alltid har funnits en politisk majoritet för att huvudprincipen om
PbS skall gälla. Komplexiteten i avtalen har ökat i och med TV4:s inträde såsom den
tredje markbundna kanalen.

Begreppet opartiskhet och saklighet betonas även i detta dokument tillsammans med en
vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet utgör de grunden för
sändningstillståndets utformning. Att ta sikte på vad som är väsentligt skall vara
ledstjärnan för de programansvariga inom svensk radio och TV.

                                                          
81 Boman (1998) sid. 26-29
82Findahl (1999). sid. 15-19
83 Findahl (1999) sid. 15-19
84 Cederberg, Jörgen (1997) 3XEOLF�VHUYLFH�L�GHQ�JOREDOD�E\Q�sid. 156-164, Sveriges Radios förlag,
Uppsala.
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Jörgen Cederberg, sammanfattar utifrån lagtexter, avtalstexter, samt inte minst sina egna
praktiska erfarenheter och delar in PbS uppdraget i åtta rubriker i boken 3XEOLF�6HUYLFH�L
SUDNWLNHQ. Dessa är enligt Cederberg: 85

1.Programmen skall kunna tas emot i hela landet.
2.Redaktionell självständighet skall råda.
3.Opartiskhet och saklighet är de gemensamma ledorden för verksamheten.
4.Mångsidigt programutbud skall uppnås bl.a. med hjälp av den nya tekniken.
5.Hög kvalitet skall känneteckna programmen bl.a. genom professionalitet hos enskilda
producenter och team.
6.Minoritetesprogram skall finnas i hög utsträckning.
7.Folkbildningsambitioner skall garantera att kulturarvet lever vidare.
8.Decentralisering av organisationen skall vara ett prioriterat mål.

�������3XEOLF�VHUYLFH��PHGLHUQD�VRP�LQIRUPDWLRQVPHGLHU
Publiken väljer att ta del av medieutbudet av en rad olika anledningar och innehållet i
kanalerna kan ha olika betydelse för individerna; man talar här ibland om mediernas
funktioner. Några övergripande kategorier varför människor tar del av medier och vad
de får ut av denna användning är information, bildning, förströelse, självinsikt och
social samvaro. Det har under senare år blivit allt vanligare att tala om mediernas
funktion för människor i deras vardag, snarare än mediernas funktioner i
samhällsutvecklingen.

Ett tillfälle där dock medierna och inte minst PbS –kanalerna fortfarande anses ha
särskilt stor betydelse för samhället är i samband med de politiska valen skriver Anna
Maria Jönsson i UDGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�"��DOOPlQKHWHQV�V\Q�Sn�3E6
YHUNVDPKHW��86  Medierna anses vara en viktig del av offentligheten och utgör i dagens
informationssamhälle en nödvändig del av en fungerande demokrati genom att
möjliggöra fri åsikts- och opinionsbildning. Hur ser då publiken på de olika mediernas
betydelse för möjligheten att informera sig och fatta självständiga beslut ?

                                                          
85 Cederberg (1997). sid.156-164
86 Jönsson, Anna-Maria (2000)�5DGLR�RFK�7Y�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�"��$OOPlQKHWHQV�V\Q�Sn�3E6�
YHUNVDPKHWHQ, sid.21-22, Arbetsrapport NR 96, Göteborgs Universitet.
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I en SOM-undersökning87 1998 ställdes en fråga om hur nöjd man var med information
i olika medier inför riksdagsvalet. Mest nöjd var svenska folket inför valet med
informationen från TV. Men även här finns en åldersskillnad, de yngre hade i mindre
utsträckning än de äldre tagit del av information från SVT.

När det gäller bedömningen av de olika kanalernas programverksamhet framträder ett
tydligt mönster där SVT anses vara bäst på traditionella PbS områden som samhälle
och kultur, medan de kommersiella kanalerna främst är starka inom kategorier som
fiktion och nöje.

�������79�VRP�I|UHWDJ
TV-företag utgör exempel på ett kulturföretag. Om industriföretag säljer fysiska
produkter, tjänsteföretag tjänster så säljer kulturföretag kulturupplevelser. Att tjäna
pengar på produktion och distribution av sådana upplevelser ställer sina speciella krav
på ledarskap.

Björkgren diskuterar TV som kulturföretag. 88 Han menar att då TV-bolag, till skillnad
från kulturföretag som skiv- och filmbolag, inte enbart sysslar med konstnärlig
kulturproduktion utan även faktainriktad sådan används begreppet kultur i den fortsatta
framställningen både i sin äldre och i sin mer sentida betydelse. I sin äldre betydelse
avser begreppet kultur det ”bästa” människan gjort inom olika områden och som främst
kommer till uttryck i konsten. I sin mer moderna och antropologiska betydelse avser
begreppet ”kultur” speciella levnadssätt, som uttrycker vissa uppfattningar om världens
utseende, funktionssätt och mening. Det innebär att fiktiva TV-program som dramatik
och underhållningsprogram syftar till att ge tittaren mer eller mindre kvalificerade
kulturupplevelser av konstnärligt slag medan faktainriktade program som TV-nyheter
och dokumentärfilmer sträva efter att ge faktabaserad information om olika företeelser.

Lennart Weibull, professor i massmedieforskning vid Göteborgs universitet och Stig
Hadenius, professor i journalistik, skriver i 0DVVPHGLHU��HQ�ERN�RP�SUHVV��UDGLR�RFK�79
om hur Radion och televisionen förvandlats från en enhetlig organisation med endast
PbS -företaget SR till ett blandsystem med ett antal olika aktörer. 89 Även om Sveriges
Radio inte längre har någon ensamrätt på radio- och  TV-sändningar har de ändå en
dominerande roll. Det som har tillkommit i form av nya radio- och TV-sändningar har
hittills inte medfört några avgörande förändringar av dess verksamhet.

                                                          
87 Som (samhälle, opinion och massmedia) -institutet vid Göteborgs universitet genomför varje år en
nationell frågeundersökning- Riks-SOM. 1996 års undersökning är den elfte i ordningen. Undersökningen
genomförs som ett samarbete mellan tre institutioner – Institutioner för journalistik och
masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen och Förvaltningshögskolan där forskare och projekt
medverkar med frågor. SOM- undersökningen har genomförts sedan 1986 och 1992 gjordes för första
gången en västsvensk motsvarighet, Väst-SOM, med samma inriktning som Riks-SOM. Varje
undersökning genomförs under det närmaste identiska förutsättningar.
88 Björkgren, Dag (1996) sid. 172-173
89 Hadenius Stig och Weibull, Lennart�(1993)�0DVVPHGLHU��HQ�ERN�RP�3UHVV��5DGLR�RFK�79��sid.164-166,
Falun
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Ur ett företagsekonomiskt perspektiv menar Björkgren att man kan man notera att
kulturupplevelser är betydligt mer flyktiga varor än exempelvis tvättmedel eller bilar,
vilket leder till en hög grad av osäkerhet beträffande kulturprodukters publika
mottagande.90 Att försöka bemästra denna osäkerhet utgör en avsevärd strategisk
utmaning för kulturföretags ledningar. Osäkerheten blir inte mindre av kultur-
produktionens innovativa karaktär, med förväntningar att varje produkt skall vara unik.
Det finns två vanliga strategier för att hantera denna marknadsosäkerhet, en kulturell
och en kommersiell. En kommersiell strategi innebär kultur på marknadens villkor. Den
är fokuserad på snabb återbetalning på investering, där ett begränsat antal
kulturprodukter ges ut, uppbackade av massiva marknadsföringsinsatser.
En kulturell verksamhetsstrategi är mer långsiktig och innebär kultur på kulturskaparnas
villkor. Den innebär en satsning på kreatörskap, i hopp om att en del av kulturskaparna
utvecklar sig till publika sådana på sikt.

Lars G Malmer, informationsdirektör på SKF, skriver i artikeln *H�RVV�HQ�YLVLRQ�att en
företagslednings absolut viktigaste uppgift är att formulera en klar och distinkt vision.91

Denna vision skall sedan föras ut till alla medarbetare i företaget  eller koncernen. Det
får inte råda några tvivel om vart alla är på väg och vad som skall uppnås. Det är
nyckeln till framgång menar han.

Frågan vi ställde oss när vi jobbade med SVT och deras PbS tolkning var om det fanns
tydliga och gemensamma mål att jobba mot. Dessa tankar utvecklar vi i resultatdelen.

Frågan om PbS –mediernas ställning i samhället är såväl mediepolitisk som
medieideologisk till sin karaktär. PbS som idé kan kopplas till den form av
medieideologi som brukar benämnas den sociala ansvarsideologin. Huvudtanken är att
det ska råda full yttrandefrihet för medierna men att samhället måste gå in och begränsa
marknadskrafternas negativa verkningar. Medierna ska ha ett ansvar för samhället  och
demokratin. Politikerna sätter upp de yttre ramarna för PbS verksamhet. Liksom i
allmänideologi och allmänpolitik finns det inom mediesfären en spänning mellan att
lägga sig i och den mer liberala som önskar bedriva en politik med så lite statlig
inblandning som möjligt. Jönsson skriver i sin arbetsrapport att det går att urskilja en
medieideologi hos det svenska folket. Utgångspunkten är ett antal mediepolitiska
förslag från Riks-SOM- undersökningen 1995.92

Det första som konstateras är det något anmärkningsvärda att det minst populära
förslaget är att avskaffa filmcensuren och mest stöd får en obligatorisk
förhandsgranskning av videofilm. Av de förslag som mer direkt kan kopplas till
människors inställning till PbS kan vi se att varken att överföra TV2 i privata händer
eller att införa reklam i SVT faller i god jord. Det finns dock skillnader mellan olika
grupper i befolkningen. Kvinnor och äldre är mer restriktiva än männen och de yngre
menar Jönsson. 93

                                                          
90 Björkgren (1996) sid. 172-173
91 Malmer G, Lars (1996) *H�RVV�HQ�YLVLRQ��� Nilsson, Lennart 1\D�ODQGVNDS, SOM-rapport nr 19,
Göteborgs Universitet, Göteborg.
92 Jönsson (2000) sid. 21-22
93 Jönsson (2000) sid. 29-30
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En kulturell strategi innebär ofta någon form av finkulturproduktion medan en
kommersiell strategi vanligtvis karakteriseras av populärkulturproduktion.
Finkulturproduktion inom TV innebär att man gör TV-program främst för en bildad
medelklasspublik, medan populärkulturproduktionen innebär att man gör program för
en kanske inte alltid fullt så bildad eller kulturintresserad men desto större publik,
skriver Björkgren.94

TV-bolag tenderar att välja kommersiellt inriktade strategier p g a de avsevärda
inversteringskostnader TV-produktion innebär. Att den nya tekniken med fiberoptik,
digitalsänd TV, HD-skärmar, multimedia, interaktivtivitet, elektronisk post , Internet
med mera skulle leda till någon större förändring av folks tittarvanor är tveksamt. Vad
som är en knapp resurs inom TV, liksom inom många andra områden är inte ny teknik
utan talang och marknad. För att kunna göra ett TV- program som lockar till sig ett stort
antal tittare räcker det inte med att man kan använda en videokamera. Trots att
kanalmängden har mångdubblats sedan 1980-talet fortsätter de gamla, etablerade TV-
kanalerna att dra den absoluta merparten av publiken. Björkgren skriver att i Sverige
tittar nästan 90 procent på Kanal 1 och TV 2 och TV4.95 Av resterande 10 procent går
större delen till TV3 medan övriga kanaler knappt kommer upp i mätbara tittarsiffror.
Det tycks således inte finnas något större intresse bland TV-tittare att bli sina egna TV-
redaktörer. Ett annat problem med att vara sin egen TV-redaktör är att detta skulle kräva
betalning på programbasis. Eftersom ett TV-programs kostnader är oberoende av hur
många som tittar på det, skulle administrationen  av ett sådant betalningssystem bli mer
kostnadskrävande än nuvarande mer allomfattande ( licens - och kabelavgifter)  eller
indirekta (reklam-TV) betalningssystem. Man kan även notera att produktionen av TV-
program inte alls har ökat i samma utsträckning som antalet TV-kanaler. Att öka
produktionen av TV-program är inte lika lätt som att öka antalet TV-kanaler.

Licensen (TV-avgiften) har stöd hos majoriteten av den svenska befolkningen; drygt
hälften av befolkningen anser att licensen är mycket eller ganska väl värd priset och
drygt 10 procent menar att licensen inte alls är värd priset. Detta ger en indikation på
vilket stöd licenssystemet har, men man måste hålla i åtanke att frågan gällde om
licensen är värd sitt pris och inte huruvida det är bra eller dåligt med licensfinansiering.
En annan aspekt av PbS- mediernas förankring är frågan om allmänheten upplever att
de själva har något inflytande över dessa kanaler och vem som i övrigt anses ha makt
över utbudet.

I Riks-SOM - undersökningen kom man fram till att svenska folket uppfattar SVT som
en kanal vars utbud i första hand bestäms av journalister och i någon mån av
politikerna, medan TV4:s utbud i första hand bygger på annonsörenas önskemål.
Samma bedömning gör också den svenska journalistkåren. 96

                                                          
94 Björkgren (1996) sid. 172
95 Björkgren (1996) sid. 172-173
96 Jönsson (2000) sid.31-32
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Programproduktion är dyrt och mer svårrationaliserbart. De rationaliseringsvinster som
uppnås tenderar dessutom att ätas upp av ständigt stigande arvoden för populära
programledare och TV-stjärnor. De som fortfarande har talangen och de ekonomiska
resurserna för att göra attraktiva och påkostade TV-program är de gamla markbundna
allmänkanalerna, vilket man börjat återuppväcka  i TV-branschen. I den kommersiella
amerikanska TV-världen har den nyvaknade respekten för de gamla markbundna
allmänkanalerna  bl a tagit sig i uttryck i astronomiska priser för kanaldrivande TV-
bolag, Och i PbS hemland England betraktas inte längre BBC som en marknadsanomali
utan som en kulturskatt, avslutar Björkgren. 97

                                                          
97 Björkgren (1996) sid. 172-173.
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����79��SROLWLN

�������3XEOLF�VHUYLFH�RFK�VWDWHQ
De huvudsakliga instrumenten för statsmaktens inflytande över PbS verksamheten är
Yttrandefrihetsgrundlagen, Radiolagen och avtalen med programbolagen. Utöver dessa
finns kontrollorganet radionämnden samt regeringens rätt att utse ett antal
representanter i styrelserna.

De olika kontrollorganen:
<WWUDQGHIULKHWVODJHQ�började gälla fr o m 1992 och den ger de allmänna
förutsättningarna för yttrandefrihet i radio och TV m. fl medier.98 Lagen ersatte den
tidigare Radioansvarighetslagen och är ett försök till anpassa huvudprinciperna i
tryckfrihetsförordningen till radio-TV- området. För varje program skall det finnas en
person som är juridiskt ansvarig. Den ansvarige skall se till att programmet inte skadar
landets säkerhet eller kränker enskild person.
5DGLRODJHQ�innehåller grundreglerna för rundradio, det innebär att lagen i första hand
avser den nationella radio och TV-verksamheten, med radio menas i hela lagstiftningen
både ljudradio och TV. Sändare får endast användas och innehas av den som fått
tillstånd från regeringen.99

Yttrandefrihetsgrundlagen och radiolagen ger de allmänna ramarna, medan riktlinjerna
för programverksamheten finns i de s k UDGLRDYWDOHQ� 100

�������'HQ�RIIHQWOLJD�XWUHGQLQJHQ�RP�79�SROLWLN
1989 publicerades den offentliga utredningen, 79�SROLWLNHQ� som låg till grund för
SVT:s första period under externa konkurrensbetingelser och banade vägen för
etablering av det kommersiella företaget TV4 som marksänd kanal.101 I utredningen förs
inte lika många resonemang om TV och PbS som i 1960 års utredning, men centrala
principer blottläggs i ljuset av de förändringar som utvecklingen medför.
Utgångspunkten var de satellitsändningar som riktades mot Sverige och markant
ändrade förutsättningarna för svensk TV. För den del av befolkningen som kunde ta
emot satellitsändningar hade valmöjligheten kraftigt ökat och den begränsning som
tidigare gällt inom TV- världen var nu upphävd. Konkurrenssituationen mellan SVT
och satellit TV förändrade inte bara förutsättningarna för TV i största allmänhet, utan
framförallt för PbS.

                                                          
98 Wennerberg, Bertil (1999) <WWUDQGHIULKHWVJUXQGODJHQ�sid. 13-18 Norstedts juridik, Stockholm
99  Kommittén  för samordning av lagstiftning för radio och TV - verksamhet (1999) .RQYHUJHQV�RFK
I|UlQGULQJ
VDPRUGQLQJ�DY�ODJVWLIWQLQJHQ�I|U�PHGLH��RFK�WHOHVHNWRUHUQD : slutbetänkande, Stockholm
100Hadenius Stig och Weibull, Lennart�(1993)��s.164-166, Falun
101 Utbildningsdepartementet (1989) SOU 1989:73 79�SROLWLNHQ��sid.23, Statens offentliga utredningar,
Stockholm.
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Utgångspunkten i rapporten är att medeln måste omprövas för att uppnå målen med TV-
politiken. Det skräckscenarium som målas upp om ingenting görs är inte bara att de nya
satellitkanalerna kommer att dra till sig en stor publik utan även att utbudet i SVT:s
båda kanaler riskerar att bli sämre.

En konkurrens mellan Sveriges Television och satellit-TV företagen kan i
praktiken komma att leda till att programutbudet i Sveriges Televisions
båda kanaler blir sämre. Det inträffar om satellitkanalerna har framgång
i sin tävlan med Sveriges television om de mer populära programmen.
För den del av befolkningen som inte har möjlighet att se satellit
television blir en sådan utveckling entydigt negativ. De kan inte se det
nya och det de redan har förlorar i kvalitet��102

Anna Edin menar att det i och med 1998 års utredning markerades ett programpolitiskt
paradigmskifte.103 I motsats till tidigare utredning var det inte utbildningsprogram,
nyhetsprogram och finkultur som bildar den första utgångspunkten i utredningen utan
det är de populära programmen som tar mest plats. Redan på sjuttiotalet fördes officiella
programpolitiska resonemang, som pekade på det orimliga i att måla upp ett absolut
motsatsförhållande mellan det populära och det kvalitativa stoffet i TV, men det krävde
ofta långa och mödosamma utläggningar och till sist rådde ingen tvekan om att de
populära programmen visserligen kunde vara bra på flera olika sätt, men att det seriösa
stoffet var viktigast.

Edin skriver att i 1974:års utredning tonades auktoritetsförhållandet mellan det av
avsändaren högprioriterade stoffet och publikens önskemål ned, samtidigt som de
normativa hierarkierna mellan underhållning och information, fakta och fiktion
bibehölls. 104

I 1989 års utredning tycks dessa hierarkier på allvar ha börjat vittra sönder. 105 Här
markeras tydligt att kvalitetsaspekten inte längre skall reserveras för de konstarter eller
programgenrer som olika elitgrupper i samhället uppskattar. Kvalitet bör inte innebära
en rangordning av program, utan kravet skall istället ställas inom varje ämnesområde
och genre. Publiken skall erbjudas bra underhållning, bra sportprogram, bra nyheter
o.s.v.

Innebörden av begreppet kvalitet är svårt att precisera (…) Det finns en
tendens, särskilt hos elitgrupper, att reservera kvalitetsbegreppet för de
konstarter och genrer som man tycker om, medan det som intresserar
andra betecknas som värdelöst. En sådan tolkning av kvalitetsbegreppet
är oföränderlig med kravet på ett omväxlandet programutbud (…) Det
skulle vara meningslöst att försöka rangordna dessa olika områden enligt
en kvalitetsdimension. Däremot bör det vara möjligt att ställa
kvalitetskrav inom varje ämnesord eller genre för sig.106

                                                          
102 Utbildningsdepartementet, (1989) SOU 1989:73�sid.23
103 Edin, Anna (2000) sid. 145-148
104 Edin (2000) sid. 145-148
105 Utbildningsdepartementet (1989) SOU 1989:73�sid.30-32.
106 Utbildningsdepartementet (1989) SOU 1989:73��sid.122.
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Begreppet kvalitet är inte i första hand förknippat med bestämda estetiska värden eller
televisionens långsiktiga verkningar på publiken och samhället. Bra TV framställs som
en fråga om bra program i utredningen 1989, bra program i frågan om
mångfaldsprincipen: hög kvalitet är detsamma som summan av många olika kvaliteter.
Att erbjuda ett mångsidigt och kvalitativt utbud är detsamma som att erbjuda ett
programutbud där var och en skall kunna hitta något som passar just hennes smak.
 I utredningens diskussion om de kommersiella medierna menar Edin att det markeras
att dessa visserligen präglas av kvaliteten, men att kvalitet inte är utmärkande för
kommersiell TV.107

I det fall kvalitet är ett medel att dra publiken till kanalen får man anta att
reklam-TV- företagen satsar på kvalitet. Men man måste emellertid ha i
minnet att kvaliteten inte är självändamål utan ett medel att uppfylla
reklam-TV- företagens egentliga mål, att maximera den publik som
annonsörerna önskar nå med reklam�108

Edin menar att för PbS-TV är kvalitet ett mål i sig själv och detta genomsyrar hela
programutbudet. 109  Kvalitetsbegreppet tycks alltså fortfarande fungera som redskap för
normsättning, men inte primärt i förhållande till publiksmaken utan snarare gentemot de
kommersiella TV-kanalerna som underförstått ses som mer eller mindre kvalitetslösa.

������ 8SSI|OMQLQJ�DY�3E6�XSSGUDJHW
Från och med 1998 skall SVT, enligt beslut av regeringen, årligen följa upp och
rapportera om hur PbS uppdraget uppfylls.110 Regeringen ger programföretaget SVT
uppdraget att genomföra PbS och det ligger på företagets ansvar att detta genomförs på
det sätt som regeringen förordat. Uppföljningen går ut på att ta fram konkreta
uppföljningsbara resultatmått baserade på de tillstånds- och avtalsvillkor som utgör
grunden för PbS  uppdragets utformning och innebörd. Utfallet är ett resultat av en
dialogsituation med tittare och lyssnare. Förutom att rapporten ska innehålla uppgifter
kring volym, kostnader, och intäkter skall även SVT redovisa indikatorer på kvalitet där
målet är att beskriva hur publiken upplever programmen. Regeringen har vidare
fastslagit att utvärderingar av denna typ skall genomföras till att börja med fram till
denna avtalsperiods slut 31dec år 2001. I det nya sändningstillståndet (2002-2006) vill
de att dessa former av utvärderingar ska fortsätta.

                                                          
107 Edin (2000) sid. 148
108 SOU 1989:73 79�SROLWLNHQ�sid. 122
109 Edin (2000) sid. 49
110Kulturdepartementet (2001) 5HJHULQJHQV�SURSRVLWLRQ������������5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW
�����������Stockholm



37

1993 lade Sveriges Televisions styrelse fram ett dokument kallat 0nO��RFK
YLVLRQVGRNXPHQW�I|U�697� Detta dokument utgör tillsammans med Yttrandefrihetslagen,
Radio och TV-lagen samt tillståndsvillkoren grunden för vad den årliga 3E6
XSSI|OMQLQJHQ utgår ifrån.111 För att kunna kontrollera undersökningen har företagets
egna revisorer kontaktats. Förutom dessa har även SVT i samråd med Sveriges Radio
och utbildningsradion haft vissa kontakter med kulturdepartementet samt
granskningsnämnden  för radio och TV. Detta eftersom det har varit viktigt att föra en
diskussion med programföretagets samtliga inblandade parter kring hur undersökningen
praktiskt skall utformas. Initiativ till kontakter med mediaforskare har även tagits av
programföretagets ledning och detta har utmynnat i att några forskare har haft möjlighet
att vara med och utforma undersökningen. Vid beslut gällande slutgiltig utformning har
dock SVT:s ledning haft sista ordet. I betraktande av de resultat som denna PbS
uppföljning redovisar, menar Boman att det finns flera tänkbara anledningar till att i
viss mån ifrågasätta dokumentets slutsatser. 112 Detta av flera skäl, för det första är
undersökningen utförd av personer som i viss mån står i beroendeförhållande till de
slutsatser rapporten kommit fram till. För det andra är det rimligt att anta att de personer
och myndigheter som på olika sätt är inblandade i undersökningen har ett mått av
sympati för PbS televisionens uppdrag och utformning. Detta kan även i viss mån gälla
de forskare som konsulterats.

�������8SSI|OMQLQJHQV�VH[�IRNXVRPUnGHQ
Uppföljningen presenteras inom ramen för sex fokusområden. Dessa sex utgör enligt
rapportens författare tillsammans en beskrivning av vilka roller PbS televisionen har.
De sex fokusområdena är:113

• Bredd, mångfald, spegling
• Demokrati och yttrandefrihet
• Kulturansvar
• Förströelse och underhållning
• Publiken
• Ekonomi

Det första fokusområdet, %UHGG��0nQJIDOG�RFK�6SHJOLQJ beskriver hur programutbudet
ser ut, även vilka program som sänds, vilka tider på dygnet de sänds, produktionens
fördelning mellan Stockholm och övriga landet, andelen program från andra länder än
Sverige, samt fördelningen mellan egen produktion och samproduktion.
Fokus områdena, 'HPRNUDWL�RFK�<WWUDQGHIULKHW��.XOWXUDQVYDU� och )|UVWU|HOVH�RFK
XQGHUKnOOQLQJ utgör tillsammans grunden för de funktioner som SVT ser som centrala.
Medborgarna skall ges möjlighet att få ta del av det svenska kulturutbudet och PbS har
därigenom också ett visst mått av kulturansvar. Det är också viktigt att poängtera att
PbS  uppdraget också innebär att förse tittarna med underhållning av god kvalitet.
3XEOLNHQ�utgör det femte fokusområdet. Avsikten med detta är att beskriva publikens
utnyttjande av utbudet, SVT:s ställning hos publiken (andel av den totala tittartiden),
samt programmens räckvidd. Under detta fokus område ges även publikens kvalitativa

                                                          
111 Sveriges Television (1999) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQV�3XEOLF�VHUYLFH�XSSI|OMQLQJ��Stockholm, Sveriges
Television AB
112 Boman (1998). sid.40-47
113 Sveriges Television (1999) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQV�3XEOLF�VHUYLFH�XSSI|OMQLQJ��Stockholm,
Sveriges Television AB
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värdering av utbudet stort utrymme. (NRQRPL�utgör det sjätte och sista fokusområdet.
Där behandlas resursanvändning inom programföretaget med fördelning på
verksamhetsområden och produktionstyper. När det gäller %UHGG��0nQJIDOG�och
6SHJOLQJ�redovisar SVT en utökning av sändningstiden under 1990-talet.114 SVT har
numera tablålagda sändningar under större delen av dygnet. Hela ökningen under senare
tid utgörs av s.k. snabbrepriser, repriser som sänds i nära anslutning till
förstasändningen. Detta ses som ett led i att förbättra servicen. En del i ökningen
kommer sig av att lunchnyheter infördes under det gångna året.

Boman skriver att när det gäller det regionala utbudet har antalet sändningstimmar
utökats kraftigt. 115 Mångfalden garanteras enligt rapporten genom att ett stort antal
programtimmar sänds för ett stort antal programtyper. Så är också fallet i SVT:s utbud.
Den totala sändningstiden har ökat med 4% det gångna året och detta har gynnat
samtliga programkategorier. I resultatredovisningen visas det hur stor del av
sändningstiden som de olika programkategorierna har haft under det gångna året.

                                                          
114 Carlsson, Ulla, Bucht,  Chatarina & Facht Ulrika (red.) (1999) 0HGLH�6YHULJH������������VWDWLVWLN�RFK
DQDO\V�sid. 358-362 Nordicom, Göteborg
115 Boman (1998). sid.40-47
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�����.RPPHUVLHOO�79

�������5HNODP�L�PHGLD
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, skriver i artikeln 7Yn�UHNODPIULD
WDQNHH[SHULPHQW att reklamen försvårar den fria marknadens funktion och dessutom ger
”perversa och odemokratiska” resultat av mediastrukturen. 116 Inom den delen av
ekonomisk vetenskap som kallas välfärdsteori har olika bevis för marknadens
effektivitet utarbetats. Det går ut på att fri marknad leder till en fördelning av resurserna
som är ”optimal” åtminstone i den bemärkelsen att varje förändring måste innebära att
någon får det sämre. Det finns många problem med dessa bevis, de bygger på ytliga
idéer om både om välfärd och effektivitet anser Tennsjö.

Alla konsumenter måste vara perfekt informerade om vad marknaden har att erbjuda för
att bevisen ska ha någon giltighet. Tennsjö vill istället visa att reklam är något som
försvårar den fria marknadens funktion och dessutom något som ger ”perversa och
odemokratiska” resultat beträffande själva mediastrukturen.117 Men finns det något
alternativ till reklam då det gäller information till konsumenterna på en fri marknad ?
Javisst, media som tidningar, teve och radio kunde fylla funktionen som informatörer
om varuutbudet. Så sker redan i viss utsträckning. Teveprogrammet 3OXV�har ständigt en
miljonpublik. Allt detta ger oss en modell för hur konsumentupplysning generellt skulle
kunna ske, om vi tänkte bort  reklamen. Vi skulle därmed bli bättre informerade om det
existerande varuutbudet. Köparna av reklamutrymme i media får också ett orimligt
inflytande över mediastrukturen. Här finns utrymme för politisk manipulation. De som
köper annonsutrymme kan välja att köpa det i media de sympatiserar med politiskt.
Men media förvrider också mediastrukturen på ett annat sätt. Det finns media som
existerar endast tack vare reklamen.

Mycket av det här gäller framför allt kommersiella TV-kanaler. Dessa kanaler är billiga
i det avseendet att det direkta priset för att titta på dem är lågt. Media som aldrig skulle
väljas av människor, om de konkurrensutsattes på en verklig marknad, lever vidare med
reklamstöd. Människor tvingas betala dessa program indirekt, genom att de tvingas
betala reklamen. Reklamen är inte bara något som motverkar den fria marknadens
effektivitet, den är också en viktig orsak till att vi har just den media struktur vi har.

������ 0RQRSROHW�EU\WV
Det var i slutet av åttiotalet som trycket mot monopolet började växa. Den ena och
viktigaste anledningen var utvecklingen av nya tekniska distributionsmöjligheter.
Satellittekniken öppnade möjligheten att sända på långa avstånd och
internationaliseringen inom TV-mediet blev påtaglig, och därmed allt svårare att
upprätthålla ett nationellt TV- monopol. Under 1980-talet fokuserades diskussionen på
de nationella programföretagens ställning. De s.k. PbS -företagen kritiserades för att
vara alltför centralistiska och byråkratiska.118 Förutsättningarna ändrades också sedan
tidigt 1980-tal har man kunnat ta ned icke-svenska TV-kanaler i svenska kabelnät, t ex
Sky Channel eller filmkanaler som filmnet  (nuvarande Canal + ). Men det mest
intressanta för Sverige var starten av det Londonbaserade TV3 som började sända
nyårsafton 1987 och  som riktade sina sändningar främst till Norge och Sverige. TV3:s
                                                          
116Tännsjö, Torbjörn  (2000) 7Yn�UHNODPIULD�WDQNHH[SHULPHQW, sid.31-35, Stockholm
117 Tännsjö (2000) sid. 31-35
118 Hadenius Stig och Weibull, Lennart (1993)��sid.163-164
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start innebar att SVT:s monopol var brutet. Omkring 1990 kunde en 1/3 av hushållen
nås av TV3. Starten av TV3 blev upptakten till en förnyad diskussion om
reklamfinansierad, privatägd TV i Sverige. Hösten 1990 startade ytterligare ett privat
bolag- Nordisk Television sändningar via satellit, en kanal, TV4. Förväntningarna på
TV4 var höga och bolaget hade en betydligt ambitiösare uppläggning än TV3. De hade
en relativt stor nyhetsredaktion och gjorde egna TV-serier. Man ville konkurrera med
SVT och vinna koncessionen av en tredje markbunden kanal som skulle utlysas under
1991. Ägarna till TV4 var företag inom den s.k. Wallenberggruppen, bokförlaget
Bonnier och jordbrukarnas Föreningsbank. Men efter ett tag så blev Jan Stenbeck ägare
till 40 % av Nordisk Televisions aktier och TV4.  TV4 var en av fem kanaler som
ansökte om koncessionen till den nya marksända kanalen.

Bland de andra fanns bl a Kinnevik med TV3. I de anvisningar som fanns för ansökan
markerades att den nya TV-kanalen skulle ha ett brett innehåll när det gällde samhälls-
och kulturprogram samt program för barn och ungdom. Vidare skulle kanalen täcka hela
Sverige.TV4 var ett nytt företag som skulle ge tittarna en television med en ny profil. 119

Nyckelorden för TV4 är en liten sändande kanal, liten centralorganisation och fristående
produktionsbolag. I avtalet med staten finns samma allmänna mål för
programverksamheten som för SVT. Men programproduktionens inriktning är mer klart
specificerat. Det anges bl att bolaget ska sända minst 50 timmar per vecka under ett
kalenderår. Dagligen sända nyheter, som under vinterhalvåret inte får understiga 10
timmar per vecka. Under året sända program avsedda för barn under 12 år.
Under året sända minst 40 timmar svensk eller nordisk TV-dramatik.
Sända minst 15 timmar svensk produktion per vecka. Principerna överensstämmer i hög
grad med dem som gäller för danska och norska TV2 och finska TV3. När TV 4
startade sina markbundna sändningar i februari 1992 hade den funnits som satellitkanal
i drygt ett år.

Edin skriver i sin avhandling att det samtidigt fanns starka ekonomiska intressen, som i
sin jakt på nya investeringsobjekt var villiga att satsa rikskapital på den tekniska
utvecklingen. 120 Ytterligare en central faktor var att kritiken både mot monopolen och
mot Public service under åttiotalet  fick politisk kraft i samband med skiftet mot
nyliberalism, vilket banade väg för ny lagstiftning på området. Trots att den tekniska
utvecklingen gick otroligt snabbt så kom den externa konkurrensen successivt under tio
år. 1984 öppnades möjligheter till radio- och TV sändningar via kabel och satellit- TV
blev tillgängliga via parabol. Därmed hade SVT:s monopol de facto brutits. Men PbS
företaget hade fortfarande monopol på svenska sändningar .1987 började TV3 sända
från London  och SVT var inte ensamt på marknaden längre.

                                                          
119 Hadenius (1993)�sid.208-210
120 Edin (2000) sid. 135
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�������3XEOLF�VHUYLFH�RFK�PDUNQDGHQ
Anna Edin framhåller vikten av att förstå PbS utifrån ett marknadsperspektiv.
Konkurrens förändrar förhållandet mellan avsändande och mottagare. Det betyder att de
grundläggande kommunikationsvillkoren ändrar karaktär och det sker en markant
förändring i förutsättningarna för PbS, i en monopolsituation har PbS uppgiften att nå
en bred uppslutning från de dominerande politiska och kulturella institutionerna i
samhället, mer än att tillgodose direkta publikönskemål skriver Edin. I en konkurrens
situation däremot är det samspelet mellan efterfrågan och utbud som avgör vilka som
klarar sig på marknaden. En central utgångspunkt i det sammanhanget är frågan om
konkurrensen har haft en förbättrande och demokratiserande inverkan på PbS eller
tvärtom.121  En av Søndergaards slutsatser utifrån sin undersökning är att konkurrensen
har bidragit till en modernisering och demokratisering av den danska PbS Han menar att
PbS i och med konkurrensen har tvingats anpassa sig till publiken. Den mest uttalande
effekten enligt Søndergaard är trots allt att det auktoritetsförhållande mellan TV-
institution och mottagare som fanns under monopoltiden nu har försvunnit. Hans
slutsats är alltså att utan konkurrens hade PbS mediet blivit kvar i en föråldrad värld
utan kontakt med publiken och den PbS service trefaldigt bättre – mer PbS mässig och
tittarorienterad än tidigare, menar han.122

Liknande argument kommer från Collins och Murroni, verksamma vid Cambridge
universitet och författare till 1HZ�0HGLD�3ROLFLHV. De hävdar att BBC har blivit en bättre
PbS institution i takt med marknadsutvecklingen och den ökade konkurrensen. 123  Där
PbS kan inte längre betraktas som motvikt till marknaden, utan måste frigöra sig från
det marknadsfientliga tänkandet också därför att konkurrensen har förbättrat PbS och
att marknaden behöver PbS Efter en period av avreglering och konkurrens, visar
erfarenheterna att det inte existerar någon självklar korrelation mellan liberalisering,
privatisering och god marknadsutveckling. Tvärtom är PbS- medierna en förutsättning
för att TV-marknaden skall fungera, hävdar Collins och Murroni. Den kanske viktigaste
uppgiften för PbS idag är att bidra till en fungerande relation mellan utbud och
efterfrågan, genom att båda beträder samma område som den kommersiella televisionen
och samtidigt tillgodoser de intressen, behov och preferenser som de inte reagerar på.
Enligt Collins och Murroni kan de målsättningar som formuleras i anslutning till PbS
mångfald, kvalitet etc. tillgodoses av marknaden, förutsatt att samspelet mellan utbud
och efterfrågan fungerar ostört. Men för att detta ska bli en realitet räcker det inte att
släppa fram privatekonomiska intressen, utan dessa måste samverka med en offentlig
och politisk reglering av televisionen, orienterad mot att skapa förutsättningar för en
god marknad menar Collins och Murroni. 124

                                                          
121 Edin (2000) sid. 26
122 Søndergaard (1994) sid 5
123 Collins, Richard (1996) 1HZ�PHGLD��QHZ�SROLFLHV���PHGLD�DQG�FRPPXQLFDWLRQV�VWUDWHJLHV�IRU�WKH�IXWXUH
3ROLW\ sid. 133-135 Cambridge: Cambridge Press
124 Collins, Richard (1996) sid. 201
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Edin skriver att med det kommersiella konkurrenssystemet kommer jakten på tittarna
och tittarsiffror att få en central plats. För kommersiella kanaler är tittarsiffrorna
livsviktiga eftersom de fungerar som valuta för annonsintäkter. Denna funktion har
tittarsiffror inte för ett public service bolag eftersom de är licensfinansierade.
Förhållandet mellan tittarsiffror och public service har alltid varit en kontroversiell
fråga. I samband med att monopolet avskaffades och SVT tvingades konkurrera om
tittarna så satte debatten igång. Edin skriver att kritiken mot SVT var att de spekulerade
i sina tittarsiffror och att de därmed sålde ut PbS grundidé och anpassade sig till
kommersiella principer. 125

                                                          
125 Edin (2000) sid. 139-14
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�������3XEOLF�VHUYLFH�L�I|UlQGULQJ
Jönsson skriver i 5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�"�$OOPlQKHWHQV�V\Q�Sn�3E6�
YHUNVDPKHWHQ att medieutvecklingen borgar för att det inom en snar framtid kommer att
bli nödvändigt med en genomtänkt och aktualiserad version av PbS- begreppet. 126

Konvergens och sammanslagning av medieföretag leder med stor sannolikhet till att
traditionella etermedieföretag där produktion och distribution i princip är ett., snart är ett
minne blott. Marknaderna för produktion och distribution kommer troligen att
expandera, bli mer komplexa och delvis separata, vilket inte hindrar att samma företag
är verksamt inom båda dessa marknader. Ett alternativ för framtiden är ett PbS- företag
som producerar kvalitetsutbud, som sedan distribueras i olika kanaler av olika aktörer.
Trenden idag går mot allt större och bredare företag med intressen i alla led i
kommunikationskedjan.

Den avgörande frågan för PbS- medierna är nu vad de kan göra för att vinna den yngre
publiken och hur de ska kunna legitimera sin existens i det framtida mediesamhället.
För att unga ska lockas krävs det att PbS kanalerna kan erbjuda någon form av
förströelse, en förströelse med kvalitet. I annat fall riskerar man att bli en verksamhet
som endast når ut till vissa grupper i det kulturella finrummet.127

�������1\D�PHGLHIRUPHU
Under en lång tid talade man länge om nya medier som ett samlingsbegrepp för en lång
rad medieformer. Där var kabel-TV, video, satellitsänd radio och TV, text-TV och andra
kommunikationsformer via telenätet. Men samtidigt kan det lätt leda fel eftersom det
faktiskt endast i några fall handlar om något nytt medieutbud, det rör sig istället om nya
distrubitionsformer�eller snarare distributionssystem.

Det som gör de nya distributionssystemen intressanta är inte tekniken i sig utan vad som
ligger bakom deras framväxt och vilka konsekvenser de har: några har banat väg för ny
programverksamhet till en masspublik, medan andra har blivit ”nisch- medier”. En
annan viktig fråga är vilka regelverk som gäller för dem och den funktion de fyller som
komplement eller konkurrens till de existerande medierna. En spelfilm kan idag nå sin
svenska publik via biograf, genom markbaserade TV-sändningar, i satellit- eller
kabelkanaler eller i form av video som hyrs eller köps. I samtliga fall finns det olika
regler som gäller för vad som får sändas, för biofilmer finns förhandscensur, för
sändningar i markbaserad TV gäller radiolagen och radioavtal, för video finns vissa
regler  om uthyrning  till minderåriga och för satellitsändningar via kabel finns regler
för vad som får förmedlas, men hittills har inga regler funnits för direkt
satellitmottagning128.

                                                          
126 Jönsson (2000) sid.36
127 Jönsson (2000) sid. 37
128 Hadenius (1993) sid��223
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�������)UDPWLGVPnO�I|U�3XEOLF�VHUYLFH�79
I SVT:s egna broschyr,�697�L�GHW�Q\D�PHGLHUXPPHW skriver de om viktiga framtidsfrågor
för PbS De skriver att det behövs en brett arbetande nationell television: 129

• Som ger människor kunskap, insikter och stimulans att deltaga som engagerade  och
ansvarstagande medborgare i den demokratiska processen.

• Som i program inom många olika områden på ett lustfyllt sätt medverkar i
folkbildningen i vid bemärkelse.

• Som tar ett särskilt ansvar för det svenska språket, och den svenska kulturen
samtidigt som det moderna multietniska och mångkulturella Sverige speglas.

• Som ger underhållning som präglas av mervärden där stundens förströelse inte är
det enda syftet.

• Som tar ett ansvar för särskilda publikgrupper som i den kommersiella televisionen
ställs utanför.

• Som i sammansättningen av utbudet och tilltalet vänder sig till hela befolkningen.
• Som låter PbS principer komma till uttryck också i nya medier som Internet.

��������)UDPWLGHQV�DNW|UHU
I framtiden kommer radio och Internet, telefoni, TV  och datorer att bli mer
sammanlänkade, skriver statens kulturutredning i skriften +HOD�IRONHWV�UDGLR�RFK
79��130 År 2000 inleddes med att den stora IT-aktören America Online köpte världens
största mediebolag Time Warner och vem som köpte vem är signifikativt.

I +HOD�IRONHWV�UDGLR�RFK�79�står det att digitaliseringen är en ny teknik som kan jämföras
med boktryckarkonsten men om läskunnigheten är en förutsättning för vinsterna med
boktryckarkonsten, är förmågan och möjligheten att välja, avgörande för att den nya
tekniken ska minska och inte öka informationsklyftorna. 131  Nya tekniska system ger
kommersiella aktörer ökade möjligheter att utestänga allmänheten från innehåll och
tjänster med betaltjänster av olika innehåll. Digital teknik innebär att innehåll tar mindre
utrymme och ger plats åt fler aktörer Reglering kan därför blir nödvändig för att fördela
det utrymme som finns, även om fler aktörer kan rymmas. Det är stora strukturella
förändringar som pågår på medie- och telekommunikationsområdet just nu. Nya
ägarkonstellationer och allianser uppstår nästan varje vecka. Marknader och
informationsvägar globaliseras och nationella gränser blir mindre avgörande.

                                                          
129 Grundin, Jan-Olof (2000) 697�L�GHW�Q\D�PHGLHUXPPHW�Sveriges Television, Stockholm
130 Statens kulturutredning (2000) +HOD�IRONHWV�UDGLR�RFK�79�KU 1999:08 Stockholm: Offentliga tryck
131 Statens kulturutredning (2000) KU 1999:08
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Statens kulturutskott sammanfattar dessa förändringar i fem punkter:132

• Förändringarna innebär ökad konkurrens och nya möjligheter att producera, sända,
ta emot innehåll. Ett exempel är den elektroniska nyhetstjänsten  5DSLGXV�PH med
kvalificerade ekonomiska analyser om Öresundsbron. Rapidus har inga annonser
och prenumereras via e-post. Trots att tjänsten bara kostar några tusen går den runt
med ett hundratal specialintresserade abonnenter.

• De stora nyhetsprogrammen kommer att kompletteras och kanske för den som vill
och kan , ersättas av skräddarsydd information som mottagaren tar emot när det
passar. Det är en revolutionerande utveckling.

• Underhållning och musik får allt större betydelse för åsiktsbildning i konkurrens
med de medier som traditionellt stått för opinionsbildning och information.
Såpornas roll som normbildare är ett exempel.

• Antalet betalkanaler och andra betaltjänster väntas öka, liksom möjligheter att
distribuera samma material i olika kanaler.

•  Frågan måste också resas om vilka intressekonflikter kommersiella bindningar
leder till. Allianser och samgående kan hota den fria informationsförmedlingen.

      En väl fungerande etermediemarknad förutsätter konkurrens. En väl fungerande
konkurrens innebär valmöjligheter. Därför krävs både kommersiella medier och
PbS medier. 133

+HOD�IRONHWV�5DGLR�RFK�79  skriver om den brittiska Peacocrapporten och de drar
slutsatsen att det finns ett klart samband mellan finansieringsstruktur och
programutbudets kvalitet och bredd. 134 Därför behövs även  konkurrensen om kvalitet,
vilken bara kan existera om det finns en konkurrent med uppdraget att producera
kvalitet. Men det går inte att lagstifta mot dålig kvalitet men det går att tävla om god
kvalitet. Med all den kunskap som finns om PbS är det rimligt att anta att PbS kommer
att har en allt viktigare funktion i den digitala framtiden, inte minst med tanke på att det
finns minst 300 kommersiella kanaler i Europa. Man kan inte bortse från att
marknadens uppgift är att leverera stora publiker eller utvalda publiker till reklamen,
medan affärsidén med PbS är att nå en stor publik för programmens skull.
Kommersiella etermedier gör program för att få annonsörerna, PbS gör program för att
nå publiken, sägs det i den statliga utredningen.135

Men vilken väg ska PbS tar i framtiden? Publikmål över 40% är inget som långsiktigt
kommer att kunna försvaras, står det i statens utredning. Den breda TV-kanal, som om
några år samlar mer än 10-15 % av tittarna får vara nöjd och  kan kalla sig för ett
massmedium ? I framtiden blir det troligen mer innehållsdrivet och mindre företags-
drivet. Vi tror att det finns en risk för att  detaljer antagligen kommer att glömmas bort
vid historieskrivningen bland annat hur idén om den fria informationen blev alltmer lik
idén om den fria marknaden. Även hur det ökade utbudet av nyheter ledde till att
nyheterna tog slut i betydelsen ”sånt vi inte skulle fått veta förr eller senare”, därför kan
man säga att 90-talet blev nyhetens död. Frågan är om de stora mediebolagen i Sverige
kommer att ha så mycket med yttrandefrihet och offentligt samtal att göra.

                                                          
132 Statens kultur utredning (2000) KU 1999:08 sid. 9-16
133 Statens kulturutredning (2000) KU 1999:08�sid. 9-16
134 ibid sid. 16-21
135 ibid
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Troligare är att utvecklingen går mot en salig blandning av bokförsäljning, Internet
tjänster, tidnings-utgivning och filmproduktion. Mediebolagen kommer att bli ett
varumärke och använda den trovärdighet de byggt upp med hjälp av journalistiskt och
publicistiskt arbete. Varför inte köpa även mat och resor av någon man redan litar på?
Dagens Nyheter har t ex sålt både cyklar och böcker i sitt namn. Frågan blir då om den
goda journalistiken, granskningen och den seriösa kritiken kommer att blir en viktig
eller nödvändig beståndsdel i produktsortimentet. Här kommer PbS  i framtiden att bli
en garanti för just den sortens medieinnehåll men allt ensammare om det sammanfattar
statens kulturutskott.

�������)UDPYl[WHQ�DY�'LJLWDO�79
I en SOU- rapport 5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW från maj 2000 föreslår digital
TV-kommittén att marksänd digital TV ska byggas ut i hela landet. 136 Det digitala
marknätet har nu ett varierat utbud med 18 TV-kanaler och TV-tittarnas intresse för
distrubitionsformen har ökat. Marknätet får för närvarande närmare 2 000 nya
abonnenter i veckan. Tillväxten bedöms också bli fortsatt hög under året. Utvecklingen
är snabb också i andra länder. Sverige och Storbritannien har kommit längst när det
gäller övergången till marksänd digital TV. Ett stort antal europeiska länder har beslutat
att ersätta de vanliga sändningarna med digitala med start inom ett till fem år.
Kommitténs analyser visar också att det är samhällsekonomiskt starkt motiverat med en
snabb utbyggnad till rikstäckning av det digitala marknätet.

Konsumenterna får ökad valfrihet, konkurrensen mellan olika distrubitionsformer
stärks, bättre möjligheter till regional TV skapas. En övergång till digital teknik frigör
också frekvenser som det är brist på och som kan användas för andra
användningsområden, exempelvis mobil tele- och datakommunikation. Utbyggnaden
bedöms gå snabbt och redan om några år kan hushåll som bara har tillgång till SVT1,
SVT2 och TV4 få tillgång till marknätets alla TV-kanaler dvs. minst 18.
Det nuvarande digitala marknätets täckningsområde är ännu så länge 50 % av
befolkningen i Sverige. Beslut om utbyggnad tas av regeringen.
Detta är områdena: 137

• Södra och nordöstra Skåne
• Norra Östergötland
• Göteborg med omnejd
• Sundsvall och Östersund med omnejd
• Stockholm med Mälardalen och Uppsala.

 I (Q�JXLGH�WLOO�GLJLWDO�79� skriver man att fördelen med digital teknik är att den tar
mindre plats i anspråk än analoga sändningar. Det innebär att det med digital teknik får
plats med fler kanaler i etern. 138 Anledningen till att digitala sändningar kräver mindre
utrymme är att den digitala tekniken använder ett givet utrymme på ett effektivt sätt.
Den information som sänds komprimeras bättre med digital teknik. Informations-
mängden som sänds minskas utan att TV-tittaren uppfattar någon försämring av
kvaliteten. Detta uppnås delvis genom att man med digital teknik bara sänder det som
ändrat sig från föregående bild- och ljudavläsning. Vid analoga sändningar sänds all
ljud- och all bildinformation kontinuerligt.
                                                          
136 Starens kulturdepartement (2000) 5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW 628��������  sid. 59-87
137 Statens kulturdepartementet (2000) SOU 2000:55  sid. 59-78
138 Gollenia, Susan, red. (2000) (Q�JXLGH�WLOO�GLJLWDO�79�sid. 13-15, Radio och TV-verket, Göteborg
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Det finns därför en möjlighet till att påverka antalet sända programtjänster på givet
utrymme. Antalet programtjänster kan variera över tid, så under en timme sänds fyra
programtjänster. Fördelningen av utrymmet kan regleras i avtal mellan aktuella
programbolag eller, i vissa fall, givna tillstånd.139  En signal kan störas av andra,
oönskade, signaler, såsom brus. Brus orsakas främst av andra radiosignaler eller av ekon
från den egna signalen.  Digitala signaler är inte lika störningskänsliga som analoga
signaler. När analoga signaler utsätts för störningar sjunker kvaliteten på signalen. Den
analoga signalen blir hackig och ojämn och denna försämring kommer att märkas i både
bild- och ljudåtergivningen. Vid störningar försämras bilden och ljudet gradvis genom
skuggor, spökbilder, ”snö” i bilden eller knastrigt ljud. Vid analoga sändningar krävs
det därför en högre styrka på signalen.

Den digitala sändningen kan också utsättas för störningar, men om boxen kan urskilja
huruvida ett kodelement är en etta eller en nolla, kan siffran återställas och återges i
ursprungligt skick. Digitalsändningar kan alltså störas under sändning, men
rekonstrueras i boxen och återges felfritt för TV-tittaren. Vid digitala sändningar kan
signalen därför vara svagare i förhållande till störningarna än vid analoga sändningar.
Men om den digitala signalen hamnar under gränsen för vad det tekniska systemet
tillåter, försvinner bilden och ljudet helt. Den här digitala tekniken används till mycket
mer än TV-sändningar.  Digital teknik utgör en gemensam plattform för ljud, bild och
text och används för CD-skivor, CD-ROM skivor för datalagring , film- och TV-
produktion  m.m. Sådan här sammansmältning brukar kallas konvergens.

När flera medier är uppbyggda av samma teknik kan de använda ”varandras”
distributionssystem och distribuera ”varandras” information. Information som tidigare
varit förbunden med ett visst medium kan nu tillhandahållas via andra medier. Flera
medier som tidigare betraktats som separata företeelser kan rymmas inom ett och
samma skal. En sådan korsanvändning av tidigare separata medier är vanligt
förekommande idag.  I dagsläget håller stora bolag som Canal+ (norskt) och Viasat
(danskt) på att försöka få digitala kunder via satellit och parabol. Dessa konkurrerar med
de statliga satsningarna med markbaserade digitalsändningar som allt sedan starten har
blivit mycket kritiserade.

�������$YUHJOHULQJ�DY�3XEOLF�VHUYLFH�"
Uppfattningar om hur medierna, främst de elektroniska, och samhället kommer att
utvecklas är många. Optimisterna ser hur nya och större informationsmängder
effektivare når ut till allmänheten som får insyn i allt mer, blir kunnigare och kommer
närmare makten. Pessimisterna ser framförallt ökande informationsklyftor, en eliternas
demokrati och att de nuvarande funktionerna som informaitonskanaler till en bred
allmänhet för medierna försvinner utan att ersättas med något annat.

                                                          
139 Gollenia, Susan (2000) sid. 13-15
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Under 1980-talet ledde teknologisk utveckling och ett förändrat politiskt klimat till
avreglering av etermediemarknaden. Detta har medfört att PbS mediernas roll har fått
allt större uppmärksamhet och det diskuteras vilken plats om någon, en radio och TV i
allmänhetens tjänst kan ha i ett kommersialiserat, internationaliserat och digitaliserat
mediesamhälle. Frågan är om PbS medierna kan fortsätta att legitimera sin existens
huruvida legitimitet kan uppnås är beroende av hur väl dessa medier är förankrade hos
publiken och politikerna.

Meningarna är enligt Anna-Maria Jönsson delade om hur avregleringen ökat eller
minskat behovet av en radio och TV i allmänhetens tjänst. 140 Detta inkluderar också en
grundläggande definitionsfråga, nämligen vad som skall avses med detta begrepp; är
PbS detsamma som SR och SVT eller är offentligt reglerade medier över huvudtaget, en
form av utbud ?

Håkan Hvitfelt menar i artikeln (IWHU�MRXUQDOLVWLNHQ��RP�PHGLHU�RFK�MRXUQDOLVWLN�L
I|UlQGULQJ att i den nya och föränderliga medievärlden är TV-mediet det dominerande
och så kommer det nog vara under de kommande åren.141 Mellan TV-kanalerna handlar
det mest om konkurrens om tittarna och även SVT kanaler är med i denna kamp att
vinna flest tittare. Hvitfelt menar att SVT har låtit lättare underhållning gå före de tunga
nyhetsprogrammen för att på så sätt konkurrera på de kommersiella kanalernas villkor.
Han förmodar att det informerande eller samhällsorienterande innehållet i TV begränsas
om man ser till andelen av det totala utbudet. Tittarna söker underhållning när de tittar
och det är de också vana att hitta. Producenterna känner av detta och allt i mediet får
underhållningens form: åtminstone mer eller mindre

I PbS utredningens  direktiv är utgångspunkten  att en radio och TV i allmänhetens
tjänst i princip är detsamma som SR, SVT  och UR och dessa företags verksamhet.142

Dessa medier anses kunna vara en framtida garant för tillgänglighet och mångfald.
Frågan om PbS –mediernas framtid är i stor utsträckning beroende av politikernas
beslut och huruvida denna konstruktion är väl förankrad i den svenska mediepolitiken.
PbS- medierna måste alltså kunna legitimera sin existens . Det har t.ex. ansetts vara en
förutsättning att dessa medier på olika sätt skiljer sig från sina kommersiella
konkurrenter och också att de har en stark ställning hos publiken menar Anna- Maria
Jönsson.

                                                          
140 Jönsson, Anna- Maria (2000) $UEHWVUDSSRUW�15�����5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�"
$OOPlQKHWHQV�V\Q�Sn�3E6��YHUNVDPKHWHQ, s.1, Göteborgs Universitet, Göteborg
141 Hvitfelt, Håkan (1999) Efter journalistiken: om medier och journalistik i förändring�sid. 42-44 //
Carlsson, Ulla (red.) (1999) 0HGLHUQD�L�VDPKlOOHW��NRQWLQXLWHW�RFK�I|UlQGULQJ� Göteborg: Nordicom
142 Jönsson (2000) sid. 2-3
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Vårt material finns det beskrivet skilda försök att definierar begreppet PbS. Dessa vill vi
sammanfatta innan vi går in på vår reultat redovisning för att senare använda till vår
första fallstudie kring begreppsdiskussionen i dagstidningsdebatten.143

Många medieforskare har analyserat det komplexa begreppet PbS Forskaren  Trine
Syvertsen menar att det är ett problem inom mediaforskningen att man inte kan använda
en vedertagen definition, hon har därför gjort en begreppsanalys med följande
huvudpunkter
• För offentlighetens bästa
• ”Public” kan översättas med allmänheten, med betydelsen ” I allmänhetens tjänst”.
• ”Public” kan också betyda publik och syftar då på mediakonsumenterna.
Begreppet är komplext eftersom det engelska ”public” kan betyda både publik och
allmänhet. På svenska blir det därför ett tvetydigt begrepp som kan tolkas som
”offentlig service”, ”TV i allmänhetens tjänst” eller ”publikens tjänst”. PbS är inget
självklart eller neutralt begrepp, utan tvärtom både värdeladdat och komplext. PbS
begreppet myntades i England och det har under åren gjorts många försök att översätta
det för att få en svensk form.” I allmänhetens tjänst” används ibland som översättning
men det har inte riktigt slagit igenom.

SVT, som är ett av Sveriges PbS TV-företag använder nästan alltid det internationellt
gångbara PbS Att översätta PbS med ”i allmänhetens tjänst” räcker inte som förklaring
av PbS

PbS verksamhet är inte något som kan beskrivas i en enda mening eller slogan menar
SVT. De tycker att PbS TV ska vara en oberoende och självständig television (eller
radio), helt utan kommersiella, politiska eller andra intressen. I SVT:s PbS uppföljning
har man formulerat sex områden som man ska fokusera sig på för att kunna uppfylla
PbS uppdraget, dessa är:
Bredd, mångfald och spegling
Demokrati och yttrandefrihet
Kulturansvar
Förströelse och underhållning
Publiken
Ekonomi.

Det första fokusområdet, Bredd, Mångfald och Spegling beskriver hur programutbudet
ser ut. Medan Demokrati och Yttrandefrihet, Kulturansvar och Förströelse och
Underhållning utgör tillsammans grunden för de funktioner som SVT ser som centrala.

SVT anser att det även i framtiden kommer att behövas en brett arbetande nationell
television:
• Som ger människor kunskap och insikter och stimulans att deltaga som engagerade

och ansvarstagande medborgare i den demokratiska processen.
• Som i program inom många olika områden på ett lustfyllt sätt medverkar i

folkbildningen i vid bemärkelse.

                                                          
143 i Följande avsnitt hänvisar vi till källorna i avsnittet 7LGLJDUH�IRUVNQLQJ�
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• Som tar ett särskilt ansvar för det svenska språket, och den svenska kulturen
samtidigt som det moderna multietniska och mångkulturella Sverige speglas.

• Som tar ett ansvar för särskilda publikgrupper som i den kommersiella televisionen
ställs utanför.

• Som i sammansättningen av utbudet och tilltalet vänder sig till hela befolkningen.
• Som låter PbS principer komma till uttryck också i nya medier som Internet.

Anna-Maria Jönsson går mer in på innehållet i PbS programmen när hon säger att
tanken om PbS innebär bland annat att verksamheten ska styras av behov och önskemål
hos publiken. Huruvida detta också har varit fallet råder det delade meningar om.
Är PbS detsamma som, SR ,UR, och SVT:s verksamhet ?

I PbS utredningens direktiv är utgångspunkten att radio och TV i allmänhetens tjänst i
princip är detsamma som SR, SVT och UR. Dessa medier anses kunna vara en framtida
garanti för tillgänglighet och mångfald. Det är viktigt att ifrågasätta om SVT, SR och
UR uppfyller alla de krav som ställs på ett PbS företag. För att kunna sätta krav måste
man definiera PbS och företagen måste ha en klar definition av begreppet för att kunna
ha en klar målsättning.

Jörgen Boman sammanfattar i boken ,�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW��2P�VYHQVN�3E6�PHGLDV
DYVLNWHU�RFK�XWVLNWHU�hur PbS begreppet har använts och delar in dem i fyra områden,
PbS -företag, -program, -utbud och modell. Huvudargumenten för PbS sammanfattar
han på följande sätt :

• Det tekniska ekonomiska argumentet: Möjligheten att organisera radio/TV
produktion är begränsade. Dessutom är det resurskrävande och mycket kostsamt.
Detta gör att man bör betrakta radio/TV såsom en kollektiv tjänst.

• Demokratiargumentet: Förutsättningarna för att demokratin skall kunna fungera
godtyckligt och dessutom kunna innefatta alla samhällsmedborgare förbättras om
radio och TV organiseras i det allmännas tjänst.

• Rättviseargumentet: Allas rätt att ta del av sändningarna och få sina intressen och
smaker tillgodosedda kräver att radio/TV organiseras i det allmännas tjänst.

Dessa argument överstämmer med statens argument om en radio och TV som en
nationell resurs vilket bör utnyttjas i det allmännas tjänst. Detta kräver politisk styrning.
Politikernas uppgift är att utarbeta måldokument som utgör tydliga riktlinjer för hur PbS
uppdraget skall bedrivas.

Olle Findahl skriver att om PbS –TV skall överleva måste den gamla trefaldiga
uppgiften finnas kvar, att informera, bilda och underhålla. Ledstjärnan för svensk radio
och TV har varit medborgarprincipen. Honnörsorden har varit och är även idag,
saklighet, opartiskhet samt mångfald.

Jörgen Cederberg går också in på PbS uppgiften och har efter samma definition som
Findahl delat in PbS uppdraget i åtta rubriker:
1. Programmen skall kunna tas emot i hela landet.
2. Redaktionell självständighet skall råda.
3. Opartiskhet och saklighet är de gemensamma ledorden för verksamheten.
4. Mångsidigt programutbud skall uppnås bl.a. med hjälp av den nya tekniken.
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5. Hög kvalitet skall känneteckna programmen bl.a. genom professionalitet hos enskilda
producenter och team.
6. Minoritetsprogram skall finnas i hög utsträckning.
7. Folkbildningsambitioner skall garantera att kulturarvet lever vidare.
8. Decentralisering av organisationen skall vara ett prioriterat mål.

Den första punkten handlar om tillgänglighet vilket har varit ett av PbS ledord,
programmen ska kunna ses av alla. PbS ska vara självständig, opartisk och saklig. Den
nya tekniken ska göra att ett mångsidigt programutbud. Genom professionalitet hos
producenter och team ska hög kvalitet känneteckna programmen. Jörgen Cederberg tar
även med folkbildningsaspekten och ser till minoriteters behov. Decentralisering av
organisationen ska vara ett prioriterat mål enligt Jörgen Cederberg.  SVT har satt upp ett
mål angående decentraliseringen, 55% av programmen ska vara producerat utanför
Stockholm, detta mål har varit omdiskuterat.

Sammanfattningsvis kan man säga att PbS inte är något riktigt vedertaget begrepp. PbS
handlar om att se individens behov i form av minoritetsprogram och att se till
kollektivet som i det demokrati och folkbildningsansvar PbS har gentemot sina tittare.
PbS ska kunna erbjuda både det smala och det breda utbudet i sina program. PbS skall
vara oberoende mot staten och marknaden även sakliga i sina nyheter. Det finns även ett
ansvar att förvalta det svenska språket och kulturen och att skildra hela Sverige och inte
bara Stockholm.

Så här långt ser man många olika ansatser och försök till att definiera PbS begreppet på
många olika nivåer. Detta kan ge ett kaotiskt intryck när de ställs mot varandra. Vi har
ambitionen att tydliggöra de spänningar som finns i begreppet. Detta gör vi genom en
begreppsanalys, vårt material består av tidningsartiklar som vi använder för att skildrar
hur debatten har förts och PbS begreppet använts. Detta leder fram till vår nästa studie
där vi har undersökt hur fyra pererpektiv definierar PbS och ser på SVT:s PbS uppdrag.
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I detta avsnitt skall vi redovisa den första av de två studier som vi har gjort. Den är en
begreppsanalys utifrån massmediedebatten de senaste fem åren, den andra en
intervjustudie av hur  fyra olika perspektiv ser på PbS begreppet. Utifrån de material vi
har fått fram gör vi två modeller över begreppet olika ideal och tolkningar. Slutligen
jämnför vi dessa två modeller för att på så sätrt få fram en modell över begreppets olika
ideal och tolikningar och sammanfattar med våra egna tankar kring begreppet.

�����%HJUHSSVDQDO\V

Vi har valt att göra en begreppsanalys av PbS utifrån debatten som pågått i dagspressen
åren 1996 - april 2001. Vårt utfall blev 36 artiklar som vi sedan delade in i fem teman,
staten och oberoendet, ledning, finansiering, kommersiell P.S, PbS uppdraget. Dessa
teman uppkom efter genomgången av materialet. Utifrån Forskning- och
dagspressdebatten har vi urskiljt  några kategorier av ideal, som är kopplat till PbS
begreppet samt några viktiga problem som kan diskuteras i anslutning till dessa.
Här nedan följer en sammanfattning av de artiklar vi har använt oss av. Vi vill med
artiklarna fånga upp olika typer av ideal, samt olika frågor och tolkningar kring dessa.
Efter bearbetning av artiklarna gör vi upp en modell av de olika ideal och tolkningar
som vi funnit i vårt material.

�������3E6�XSSGUDJHW
I en ledare i *|WHERUJV��3RVWHQ�definieras PbS med att Sveriges radio och Sveriges
Television är PbS företag, företag som ska stå i allmänhetens tjänst�144�Det är grunden
för deras existensberättigande. De motiverar att de får pengar från det allmänna.
 SVT:s  PbS- uppdrag kan också definieras med att de har ett speciellt ansvar för smala
programområden och inte behöver ta hänsyn till tittarsiffror. 145  I en ledare i $UEHWHW
sägs det att Socialdemokrater och andra, som in i det sista motsatte sig marknaden och
de kommersiella krafternas intåg, blev tagna på sängen och har egentligen riktigt hämtat
sig.146 Det finns knappast någon genomtänkt strategi för att bevara mångfald och
kvalitet i det nya medielandskapet. Det går inte, och är inte ens önskvärt, att tänka bort
vare sig internationalisering eller reklam i media. Däremot är det nödvändigt att ha en
strategi för att möta fenomenet, så att inte resultatet blir kulturell uniformering och
växande enfald. Det är viktigt att slå vakt om PbS verksamheten och att förse den med
sådana resurser att de orkar hävda kvalitet, originalitet och egen produktion. Politikerna
får alltså inte tveka när det gäller den nödvändiga regleringen av förutsättningarna för
etermediernas verksamhet står det i  tidningen $UEHWHW.

                                                          
144 *|WHERUJVSRVWHQ�(1996) Partitrogen TV Det är illavarslande att socialdemokraterna försöker politisera
Sveriges Radio och Sveriges Television // *|WHERUJVSRVWHQ�1996-05-06
145 Berglund, Jarl Erik (1996). Fel spekulera i mer TV-våld // *|WHERUJV�3RVWHQ�1996-03-25
146 Arbetet (1997) Kommersen leder till enfald bara politiska ingrepp kan rädda mångfalden i etern //
$UEHWHW�1997-04-20
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I en artikelserie i DN våren 1998 så granskades Sveriges Televisions PbS uppdrag
eftersom DN menade att det fanns en ökad förvirring över begreppet PbS och att SVT
på så sätt hade identitetsproblem.147 När Programmet ”Expediten Robinson”  startade
satte en diskussion igång om vad som egentligen är PbS och ingen tycktes veta säkert.
DN har frågade runt bland de anställda på SVT om hur de definierade PbS Svaren man
fick var skiftande ”Vi ska göra TV för alla”, ” Vår uppgift är att erbjuda sådant som inte
sänds i de kommersiella kanalerna”, ”TV4 ska tjäna stålar. Vi ska tjäna demokratin.”
Var några av svaren som publicerades i 'DJHQV�1\KHWHU. Vissa vill inte ge sin egen
definition, utan svarade ”Public Service ? då måste jag rådfråga min chef, du vet det där
är så känsligt, det kan uppfattas fel internt ” citeras en medarbetare på SVT i 'DJHQV
1\KHWHU��148

Hans Bonnevier dåvarande programchef149 definierade PbS med ”Vi är Public service.
Vår utgivning är vår tolkning av begreppet. Det är utgångspunkten. Sedan vill jag att vi
ska vara en angelägenhet för alla, vilket förutsätter att många människor vill titta på oss.
Det krävs också att man hos oss hittar program som är viktiga för dem som tittar.”

Johan Lindé,  som 1998 var doktorand vid Stockholms Universitet och tjänstledig som
allmänreporterchef på Rapport, håller på med sin avhandling om SVT:s organisation
och några av kapitlen handlar om medarbetarnas definition av begreppet PbS150 Många
har en egen definition av begreppet menar han, men de ord som förekommer mest är
”mångfald”, ”kvalitet”, ”trovärdighet” och ”saklighet” men förvånansvärt ofta dyker
också ord som ”glitter”, ”glädje” och ”nöje” upp bland de tillfrågade.

I 'DJHQV�1\KHWHU pekar Lindé ut framför allt tre grupper av anställda.151 De första är de
som vill pröva nya betydelser av PbS Den andra gruppen är nöjd med den gamla
betydelsen, som härstammar från monopoltiden och tycker inte att det behövs någon
omdefinition. Den tredje gruppen bryr sig inte alls.

Inför valet 1998 fördes en debatt i massmedia om vilken roll SVT ska ha i valperioden.
Mediaforskarna Kent Asp och  Christina Jutterström tyckte att det fanns anledning att
ifrågasatta om Sveriges Television uppfyller sitt demokratiska uppdrag. En
undersökning visade att SVT, till skillnad från andra medier, rustade ner sin
valbevakning. Författarna till artikeln menar att valbudgeten skar ner 20-25 procent till
förmån för Robinson. SVT spelar i valperioden en unik och viktig roll menar de, genom
sin stora publik och sin ställning som PbS företag. SVT har som företag i allmänhetens
tjänst ett särskilt ansvar att förse sina medborgare med oberoende och saklig
information inför valet. De menar att det är mycket oroande om SVT:s självutplånande
mål på 50 % av TV- publiken får till följd att tyngdpunkten i SVT:s programutbud och
program pengar förskjuts från valinformation till underhållning.

Idag har alla tillgång till SVT 1 och SVT 2.152 Det är bara att knäppa på TV:n och titta.
Denna möjlighet och rättighet att se på PbS –TV håller på att tas ifrån oss skriver

                                                          
147 Wikdahl, David (1998) Folkets TV ?: del 1 Televisionen på villovägar // 'DJHQV�1\KHWHU�1998-03-31
148 ibid
149 ibid
150 Wikdahl, David (1998) Folkets TV ?: del 1 Televisionen på villovägar // 'DJHQV�1\KHWHU�1998-03-31
151 Wikdahl, David (1998) Folkets TV ?: del 1 Televisionen på villovägar // 'DJHQV�1\KHWHU�1998-03-31
152 Boldemann, Marcus (1999). Inkast: kryptera inte public service-TV // 'DJHQV�1\KHWHU�1999-10-23
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Marcus Boldemann i DN. De som har köpt boxen för marksänd digital TV har redan
dragits in i den nya ordningen. Där är SVT krypterad och för att låsa upp krypteringen
måste ett extra kort införskaffas vilket kostar 295 kronor per år, vilket minskar
tillgängligheten. Men framför allt: PbS – kanalerna får inte vara krypterade skriver
Boldemann. Det måste vara en demokratisk rättighet öppna för alla medborgare. Det är
många som tror att de inte blir berörda eftersom de tittar på SVT med den vanliga
analoga tekniken. Men det är i praktiken redan bestämt att de analoga sändningarna ska
läggas ned.

Anders Ljunggren skriver att efter att under några år på 90-talet håller nu SVT på att
återfå sitt grepp om publiken.153 Det sker samtidigt som utbudet av olika program, dess
särart och mångfald har kunnat behållas. I den nya medievärlden har betydelsen av PbS
ökat, inte minst för att hävda mångfalden och särarten skriver Ljunggren som inte vill se
någon inskränkning av företagens allmänna uppdrag eller dess oberoende ställning i det
kommande avtalet. Men han vill dock se vissa förändringar, dit hör bättre möjligheter
för funktionshindrade personer att ta del av programmen, särskilt nyheter. Ljunggren
efterlyser också fler program på minoritetsspråk. Dessa sändningar kan ske i samarbete
med andra länders radio och TV-företag.

I en ledare i *|WHERUJV�3RVWHQ�står det att konkurrens om tittarna inte behöver betyda
kvalitet i TV-utbudet.154 I SVT: s uppdrag ingår därför också att bidra till att standarden
hålls uppe, att också smala ämnen och minoritetsgrupper tillgodoses. Det går utmärkt att
kombinera med programsatsningar för en bred publik. Uppdraget är generellt hållet,
men PbS- företagen måste uppfylla det självständigt och utan politiska pekpinnar.

Anders Carlgren skriver att utredningen som låg till grund för propositionen (2002-
2005) betonar märkligt nog publikens behov och inte det publika ansvaret. Det är
nämligen en betydande skillnad mellan de båda begreppen. Det publika ansvaret
förutsätter en offentlig allmän uppdragsgivare och leder långt ifrån alltid till att publiken
får vad den vill ha. I kommersiell TV är det däremot antalet tittare som styr.
Verksamheten ska enligt Anders Carlgren präglas av kvalitet och ta fasta på vad som är
väsentligt, den ska förmedla nyheter, stimulera till debatt, granska, samt ta till vara på
den svenska kulturen i dess vida bemärkelse. Problemet är att definitionen av uppdraget
alltmera har kommit att ligga i händerna på uppdragstagarna SR, UR och SVT.

�������6WDWHQ�RFK�REHURHQGHW
I avtalet mellan staten och SVT (1997-2001) föreslår regeringen att SVT bör ökar sitt
samarbete med utomstående programproducenter.155 ”Det finns en väldig kreativitet
bland de fria filmarna och producenterna som man inte får tillgång till om man inte
anstränger sig” säger kulturminister Marita Ulvskog. SVT lade 1992 ner nästan 80
miljoner kronor på utläggningar av produktioner. 1995 spenderade företaget hälften så
mycket. När det gäller samproduktion minskade budgeten med en tredjedel mellan 1992
och 1995. Jan-Olof Gurinder, informationschef på SVT säger att ”den del i PbS avtalet
som gäller mångfald i verksamheten kan översättas som ett krav på att det ska finnas

                                                          
153 Bondeson, Kj, Lindkvist Jonas (2000) Nya spelregler för licens-TV // *|WHERUJV�3RVWHQ�2000-06-09
154 Göteborgsposten (2000) Kvalitetskrav på etermedier // *|WHERUJVSRVWHQ�2001-03-23
155 Wikdhal, David (1996) ”Mångfalden i fara”: Regeringskritik mot SVT. Fler fria filmare måste anlitas,
anser kulturminister Marita Ulvskog // 'DJHQV�1\KHWHU�1996-10-19
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många produktionskällor.” Han menar att det främst handlar om att ta upp olika
frågeställningar i de olika redaktionerna och inte nödvändigtvis tar in utomstående.

I 6YHQVND�'DJEODGHWV ledare ställs frågan om vilka som har makten över medierna.156

De menar att de problem som kan uppstå till följd av att riksdag och regering har makt
över radion och televisionen inte har debatterats speciellt mycket. Förmodligen för att
statligt ägande antas stå för någon sorts neutralitet. Det är bara kapitalistiskt lagda
mediaägare som Stenbeck eller Bonnier som skulle kunna vara en fara för mångfald och
demokrati, inte staten. Det var under den borgerliga regeringen som avpolitiseringen av
Sveriges Radios ledning genomfördes. Den innebar även att andra än folkrörelse- eller
partiaktiva fick ta plats i styrelsen Men Söderqvist menar att det under den
socialdemokratiska regeringen 1996 med hjälp av centern var på väg att återinföra
politisering i Sveriges radios styrelse. En liknande ledare finns i *|WHERUJVSRVWHQ 1996-
05-06 där det står att socialdemokraterna vill sparka tre borgerliga ledamöter av SR:s
styrelse.157 Dessa tre har gjort sig kända av att kritisera hur företagets sköts. Frågan har
blivit så infekterad att bolagsstämman 1996 sköts upp. *|WHERUJV�3RVWHQ menar att
ledningen för statens TV och radio byts vid maktskiftet är länder som Italien och
Frankrike vana vid, men där har också företagen lågt förtroende hos allmänheten, en
sådan partipolitisering är inget Sverige bör ta efter. De menar att det är viktigt att PbS
styrelserna inte framstår som regeringens förlängda arm, utan som professionella
styrelser där olika åsikter och möjligheter diskuteras. En återpolitisering gagnar inte
föreställningen att staten kan handha radio och television på ett någorlunda neutralt sätt,
det skapar misstankar om motsatsen.

En undersökning som gjordes 1995 på uppdrag av den statliga utredningen ”Rådet för
mångfald inom massmedier” av professorerna Lennart Weibull och Kent Asp vid
institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet, visar
att de svenska journalisterna såg ägarnas inflytande över mediautbudet som ett större
problem än 1989, då en liknande undersökning gjorde.158 Undersökningen visar att det
inte är ägarkoncentrationen eller de nya medieföretagen som oroar journalistkåren, utan
ägarnas agerande och deras försök att använda sin makt för att styra över innehållet i
Press, radio och TV.  Hälften av kåren anser att konkurrensen mellan TV4 och Sveriges
television förbättrar den journalistiska kvaliteten på programmen, medan hälften anser
att den har blivit sämre. Journalistkåren är överens om att PbS TV och Radio måste
finnas kvar, majoriteten anser att nedskärningarna hotar mångfalden samtidigt som man
tar avstånd från att införa reklam i SVT och privatisera SVT2. Dessutom är kåren
positiv till statligt ingripande för att motverka ägarkoncentrationen, här får
journalisterna stöd av allmänheten, som är positiva till en sådan kontroll.

�������/HGQLQJHQV�SHUVSHNWLY
”En större satsning på utsändningar och inspelningar vid de stora teatrarna i Stockholm
och även uppsättning av egna pjäser med hjälp av teaterensembler runt om i landet.
Medel kan omfördelas för detta i TV :s nya smalare organisation”.159 Detta sa Sam
Nilsson till 6YHQVND�'DJEODGHW� som VD för SVT, när han analyserade riksdagsbeslutet
                                                          
156 Söderqvist, Maria (1996). Oönskad återpolitiskering av Sveriges radios styrelse // 6YHQVND�'DJEODGHW
1996-05-04
157 Göteborgsposten (1996) Partitrogen TV det är illavarslande att socialdemokraterna försöker politisera
Sveriges Radio och Sveriges Television // *|WHERUJV�3RVWHQ�1996-05-06
158 Beck-Friis, Ulrika (1996) Fler journalister oroas över ägarinflytande // 6YHQVND�GDJEODGHW�1996-05-30
159 Lidén, Erik & Persson, Anna (1996) Det blir mer teater i rutan // 6YHQVND�'DJEODGHW� 1996-07-03
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perioden 1997-2001 om SVT:s roll som PbS företag i allmänhetens tjänst. Sam Nilsson
underströk även att de stora personalbesparingarna under de senaste 15 åren varit
besvärliga men ändå lyckats. Svenska Dagbladet citerar Sam Nilsson ” Nu vet vi att
även den senaste som innebär att alla dubbelfunktioner mellan kanalerna tas bort,
kommer att gå i lås. SVT kommer att bibehålla bredden i programutbudet, kvalitet och
sändningsvolym. Den nya organisationen innebär ett sammanhållet TV-företag istället
för inbördes konkurrens.”160 Sam Nilsson hade inga farhågor om att sändningstillståndet
1997-2001 skulle innebära någon detaljstyrning av SVT:s detaljstyrning. Sam Nilsson
blir däremot oroad om regeringen skulle öka detaljkontrollen. ”Vi har länge arbetat för
total frihet, men om till exempel den digitala tekniken syftar till mer statlig kontroll är
det inte bra ”161 säger Sam Nilsson enligt 6YHQVND�'DJEODGHWV artikel

Sam Nilsson menade 1998 att enligt företagets mål så ska SVT vara bäst på samtliga
programområden.162 Här lyckas man bara delvis, enligt en undersökning som DN/Temo
gjorde 1998 visar att man av tittarna uppfattades bäst på bland annat kultur, teater,
samhällsprogram, barnprogram och dokumentärare, men inom områden som
populärmusik, lättare underhållning, TV-serier och långfilmer rankades dock andra
kanaler högre.163

Den allt hårdare konkurrensen på TV-marknaden gör också att pengar och juridik blir
allt viktigare för SVT.164 Under de senaste åren har SVT värvat chefer med
marknadskunskaper f.d. Vd:n Sam Nilsson säger till DN att hanteringen av
programverksamheten är mer juridik och ekonomiska överväganden än vad det har varit
tidigare. Maria Curman tillträde som chef för SVT Drama 1996 och hon säger då om sig
själv och sin syn på PbS att principen om ömsesidig respekt är inte bara tomt prat utan
en linje som hon inte tvekar att dra även offentligt.165 Bredden skall bibehållas, PbS är
fortfarande ett honnörsord enligt Curman. Hennes profil är att verka genom sina
medarbetare.  Curman tycker Public service är ett varumärke som skall hållas rent.166 –
Jag tycker det är märkligt att Jan Scherman, TV4 programchef lanserar begreppet
”kommersiell PbS”, det är som att säga ”singel-äktenskap”. TV4 är ingen PbS- kanal,
eftersom de har en helt annan beroende ställning till sin ägare sa Maria Curman till
'DJHQV�1\KHWHU 1998

Mikael Olsson sa när han tillträdde posten som programdirektör att  huvuduppgiften
var introducera ett arbetssätt där vi tittar mycket noga på vad som är helt specifika
kvaliteter inom olika programgenrer.167 Mikael Olsson säger också att SVT måste blir

                                                          
160 ibid
161 ibid
162 Wikdahl, David (1998) Folkets TV ?/ del 2: Sveriges television  på rätt väg. Den första utredningen
lämnad om hur SVT sköter sitt Public service ansvar. // 'DJHQV�1\KHWHU�1998-04-02
163 Wikdahl, David (1998) Folkets TV ? :del 8 Trovärdighet men inte spännande. DN/Temo. SVT är bra
på nyheter, men fyra av tio tittare tycker att SVT 4 är den mest intressanta kanalen. // 'DJHQV�Q\KHWHU
1998-04-16
164 Hermansson, Mattias (1999). Jakten på en TV-chef: Nya SVT-chefen kan bli tre // 'DJHQV�1\KHWHU
991117
165 Åhlén, Carl-Gunnar (1996) Bibehållen Bredd: Curman vill verka genom medarbetarna // 6YHQVND
'DJEODGHW�1996-07-13
166 Wennö, Nicholas (1998) Maria Curman vill släka dramatörsten. Chef för SVT Drama. Målet är att
både förvalta och förnya // 'DJHQV�1\KHWHU�1998-11-25
167 Torell, Kristina, Sandberg Fredrik (1999). De ska leda SVT in i framtiden // *|WHERUJV��3RVWHQ�1999-
11-27



57

mer precisa för att möta medborgerliga och mänskliga behov. Maria Curman ville när
hon tillträdde som VD skapa en organisation, gemensam företagskultur, gemensamma
värderingar som främjar och stöttar programverksamheten och programinnehållet.168

De som är kritiska mot den planerade omorganisationen av SVT:s nyhetsverksamhet har
enligt Mikael Olsson inget stöd att hämta. De vill förbättra nyhetsservice och samtidigt
stärka förmågan till fördjupning och granskning. Maria Curman och Mikael Olsson vill
nå många med ett väsentligt programinnehåll. PbS handlar också om att utmana och ta
risker menar Mikael Olsson angående Robinsondebatten. Maria Curman anser att PbS
är och ska vara en ett mycket omdebatterat och samtidigt mycket svårdefinierat
begrepp, enligt 'DJHQV�1\KHWHU169

I december 2000 sparkades Mikael Olsson från sitt uppdrag som Programdirektör efter
att hans invecklade privatekonomi hade väckt uppmärksamhet i pressen.170 Stig
Hadenius skriver att det var oundvikligt att Mikael Olsson fick gå.171 Allt det som de
har gjort har blivit negativt. Distriktens nedskärning, centraliseringen av arbetet och
förändringarna av nyhetsredaktionerna.

�������)LQDQVLHULQJ
Moderaterna avvisar propositionen med det nya sändningstillståndet 2002-2005 och vill
i grund och botten stöpa om hela PbS idéen.172 PbS kan inte ses som något allmänt
inslag i mediestrukturen. Den kan endast motiveras om andra aktörer inte kan fullfölja
uppgifter som staten finner nödvändiga, skriver moderaterna. Det betyder att radio och
TV:n inom PbS ska ägna sig åt kulturprogram och program för minoriteter. Inte ens
nyheter ses som en självklar PbS-gren. Med detta synsätt blir PbS- uppgiften mer
begränsad, därför tycker Ola Karlsson att hela eller delar av dessa programföretag bör
säljas ut. Den PbS verksamhet som redan är motiverad bör produceras efter upphandling
eller på entreprenad. Därför motsätter sig moderaterna förstås flera av de
detaljregleringar som propositionen föreslår, exempelvis nyhetsredaktionernas
uppdelning och målet om att 55 procent av verksamheten ska ske utanför Stockholm.
Moderaterna tycker att verksamheten ska finansieras med skattemedel.

                                                          
168 ibid
169 Palme, Christian (2001). Curman förnekar kris på SVT //'DJHQV�1\KHWHU�2001-01-16
170 Carl Otto Wekelid (2000) Olsson landar utan fallskärm // 6YHQVND�'DJEODGHW�2001-12-31
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Det är viktigt att SVT och SR även i fortsättningen finansieras via licenspengar, alltså
den nuvarande TV-avgiften.173 Det är garanterar kvaliteten, mångfalden och särarten
hävdar Anders Ljunggren. Men Ljunggren vill dock att TV-avgiften ska momsbeläggas
med sex procent och att samma momsregler ska gälla för PbS- företagen som för
dagstidningar och andra kulturinstitutioner. TV-avgiften ska gå direkt till företagen, och
inte som idag via det så kallade rundradiokontot. Han vill även ha ett datum för när de
analoga sändningarna ska upphöra och ser att i framtiden kommer sändningarna enbart
ske digitalt. Ljunggren efterlyser till sist en ordentlig utredning om framtiden för PbS-
företagen och hur dessa bäst ska klara att möta en allt mer konvergerad medievärld. Han
utesluter dock inte att det kan bli nödvändigt att slå samman SVT och SR i ett
gemensamt bolag. Eftersom det brådskar med en sådan översyn tycker Ljunggren att det
kommande avtalet mellan staten och PbS- företagen inte bör vara längre än fem år.

Vi klarar inte de framtida kostnaderna utan höjd TV-avgift menar SVT.174 SVT ställer
sig försiktigt positiva till direktfinansiering under vissa förutsättningar: Det måste finnas
balans i systemet med rundradiokontot. SVT  efterlyser en snar lösning av
finansieringen av parallell- sändningar av de analoga och digitala systemen. Ett problem
som Marita Ulvskog har sagt sig kunna lösa genom att staten tar över det ekonomiska
ansvaret för det analoga systemet och därmed påskyndar avvecklingen. En lösning som
SVT bejakar.

Statsvetaren Oskar Engdahl i Göteborg tar upp debatten om TV-licensen vara eller icke
vara i $UEHWHW. Han refererar till Harry Schein som våren 1996 redogjorde för sina
åsikter om det svenska licenssystemet.175 Schein menar att licenssystemet borde slopas
och ersättas med ett par skattefinasierade PbS kanaler. Ett av hand huvudargument var
att licensen redan idag fungerade som en skatt genom att pengarna inte går direkt in till
SVT utan en del av det används för att täcka det statliga budgetunderskottets stora hål.
Han menar också att kontrollverksamheten skulle kunna slopas om man tog steget fullt
ut och omvandlade licensen till en skatt. Engdahl menar att det finns många
infallsvinklar vad gäller TV-licensen, vilket en gång i världen, då det bara fanns statligt
kontrollerade kanaler att välja på, kanske var naturlig och logisk. Idag, när många har
ett så gott som obegränsat och ständigt ökande utbud av rent kommersiella TV-kanaler,
tycks det dock onaturligt menar Engdahl, och att det hänger kvar beror väl mestadels på
att man tänker sig att SVT- kanalerna ska tjäna som motvikt åt det kommersiella
reklamkanalerna. Licensen har också den fördelen att programkvaliteten i de statliga
kanalerna inte behöver följa konjunkturerna, som de kommersiella kanalerna. Licensens
svaghet är den att man måste betala vare sig man tittar på de kanalerna eller inte,
Engdahl menar att det är en självklarhet att man inte ska betala för något man inte
utnyttjar och frågar sig samtidigt om skattefinansierade PbS kanaler är att föredra.

                                                          
173 Bondeson, Kj , Lindkvist Jonas (2000) Nya spelregler för licens-tv // *|WHERUJV�3RVWHQ�2000-06-09
174 Svenska Dagbladet (2000) SVT vill höja TV-avgiften  //6YHQVND�'DJEODGHW�2000-09-28
175 Engdahl, Oskar (1996) Varför privilegieras TV-verksamheten ?: Det kan behövas stöd för att motverka
enfalden i de kommersiella kanalerna. // $UEHWHW�1996-09-11
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En skatt måste betalas till stat eller kommun, vare sig man vill eller inte. Därefter
bestämmer stat eller kommun var pengarna ska gå. En licens kan man välja om man vill
ha eller inte, det kan man inte med en skatt alltså måste de som inte vill ha TV med
detta systemet betala för att andra ska få se på TV. Engdahl menar att i dagens samhälle
finns det mycket man måste betala till fast man inte är eller vill vara en del av det,
exempelvis militären eller sjukvården.176

Varför ska då just TV:n skattefinasieras på det sätt  som exempelvis Schein föreslagit,
och därmed inta en särställning mot andra medier såsom böcker , tidskrifter och film.
Alla har ju inte tillgång till TV och många tittar aldrig på SVT:s kanaler. Såväl böcker
som  tidningar uppfyller de krav på folkbildande och upplysande som SVT står för
menar Engdahl. Men de får vi betala själva om vi vill utnyttja det och de finansieras
vare sig av licens eller skatter. På vilket sätt skiljer sig TV från dessa medier som gör
det legitimt med licens eller skatt ?

Kanske är skattefinansiering det bästa alternativen av de som finns menar Engdahl men
man kan ställa sig frågan om att om de som mestadels läser tidningar, tidskrifter och
böcker, går på bio eller teater eller sitter framför datorn, måste betala detta själv varför
ska då inte de som mestadels tittar på TV behöva betala de själva ?177 Och varför ska de
som inte har TV behöva betala det genom en skattsedel ?

Engdahl menar att man på detta sätt uppmana till ökat TV-tittande och detta i en tid då
de flesta förfasat över att vi inte går på bio, teater, inte läser, inte deltar i föreningsliv,
inte umgås och samtalar politik och livets väsentligheter på kaféer och stadens gator och
torg och i den utsträckningen man skulle önska för att skapa en större integration och
gemenskap i samhället.178 En integration och gemenskap som med all säkerhet
befrämjar demokratin och det politiska samtalet och minskar fientlighet, inaktivitet och
våld. Det är åtminstone Engdahls tycke. Ett system som av någon märklig anledning
inte har diskuterats är om man inte skulle kunna tänka sig att utveckla någon form av
betalkanalsystem för TV-mediet. Ett sådant system, vilket skulle kunna ses som det
mest skilda, både bra och dåligt. Ett sådant system skulle leda till att de som har TV får
välja vilka kanaler de vill ha och betala för dem, anses det sedan att några kanaler är så
bra att de ska stödjas blir det ett fall för beslutsfattarna. Kanske kan de fungera på
liknande sätt som presstödet menar Engdahl.

Att finansierar samtliga kanaler med reklamintäkter är ur rättvis synpunkt inte bättre än
licenssystemet idag menar Engdahl.179 Detta innebär att alla, vare sig de vill vara del av
TV-verksamheten eller inte, bidrar till den varje gång de handlar på ICA, Konsum eller
Volvo.
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De kommersiella TV-kanalerna satsar på dyra underhållningsprogram för att locka
tittare från varandra men framförallt från SVT.180 1997 uppkom ”Robinson-debatten” i
massmedia, har PbS blivit för kommersiell i sin jakt på tittare var frågan media ställde
sig. Pia Marquard, dåvarande chef på SVT Nöje förstod inte kritiken. bortröstningen i
örådet (de moment som kritiserades mest) är helt motiverad anser hon och en
återspegling av verkligheten. Det är ju bara en liten del i ett stort koncept, ett
äventyrsprogram säger Marquard. 181 Många utomstående organisationer och personer
kritiserade dock programmen. Till exempel KLYS, konstnärliga och litterära
yrkesutövares samarbetesnämd menar att programmet urgröper förtroende för PbS-TV
som har uttalade kvalitetskrav på sig.

Sam Nilsson, (dåvarande TV-chef ) menar att ”Expedition Robinson” är ett bra exempel
på PbS- TV, de skapar diskussion och eftertanke och det är positiv menar han.182

På SVT Växjö har man som mål att nå ut till en bred och framför allt ung publik.183 För
att kunna göra detta lockar man med det breda, detta kan anses som att SVT gör sig en
aning kommersiella. Det breda upptar tid som skulle kunna användas till att visa upp det
som redaktionen ”verkligen brinner” för, men det finns där för att locka tittarna till de
som inte klara sig lika bra kommersiellt. Det är det svaga materialet som berättigar hela
programmets existens i en PbS kanal, det är alltså en svår balansakt menar Alf Pilnäs
producent på  SVT Växjö.

Brittiska BBC startade för snart fem år sedan den reklamfinansierade kanalen BBC-
world och affärerna går strålande.184 Därmed har de visat att ett PbS företag visst kan
driva kommersiella TV-kanaler anser kanalens senior editor, Steven Williams och som
uppmanar SVT att gå samma väg. Man måste göra populära kvalitetsprogram för att
locka publiken samma väg måste SVT ta säger Steven Williams, som ser BBC- world
som ett sätt att ta det bästa från två världar ”kvalitetsmåttet från PbS och energin och
behovet att tjäna pengar från den kommersiella världen”185 citeras Steven Williams i
*|WHERUJV��3RVWHQ, alltså en kombination av PbS med kommersiell TV.
Journalistikprofessorn Kent Asp skriver I Dagens Nyheter att om TV4 lämnar sin
mittposition från en bred PbS  betonad kanal mot en mer renodlat kommersiell
programprofil, i det svenska TV-systemet påverkar det också SVT:s möjligheter att
klara sitt uppdrag som bred PbS- kanal, skriver Asp.186  Två utvecklings möjligheter är
möjliga anser Asp. I den första tvingas SVT följa med TV4 i kampen om tittarna. Då
blir programutbudet i sin helhet mer präglat av fiktion och underhållning än idag. I det
andra och det mer sannolika scenariot, stannar SVT kvar på sin nuvarande plats men

                                                          
180 Luthander, Per (1997) ”Vi vill stärka drama utbudet”. Under 50- procentsmålet. SVT:s VD Sam
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förlorar sin publik. Sämre ekonomiska förutsättningar kommer att ge mindre bredd.
SVT kommer därmed att förlora sin viktiga samhällsroll och bli marginaliserat, skriver
Asp.
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När man analyserar begreppet PbS rör sig diskussionen kring innehållet, formen,
styrningen, övergripande mål, ansvar och strategier.187

Cederberg har definierat några av PbS övergripande mål, dessa är enligt honom att
programmen skall hålla hög kvalitet genom professionalitet hos enskilda producenter
och team. I en ledare i Arbetet står det att man bör slår vakt om PbS verksamheten och
förse den med sådana resurser så att man kan har en egen produktion detta främjar
originalitet och kvalitet. Vi tror att fristående producenter och filmare bidrar till nya
infallsvinklar vilket leder till ett mångsidigare programutbud. Folkbildnings ambitionen
som är ett av SVT:s övergripande mål skall garantera att kulturarvet lever vidare. SVT
har formulerat mål för sitt framtida arbete, där de med hjälp av program inom många
olika områden vill arbeta för folkbildning i vid bemärkelse.

Att SVT på senare år har fått konkurrens behöver inte leda till att det blir bättre kvalitet
på programmen står det i en ledare i *|WHERUJV��3RVWHQ. Staten ska gå in med hjälp av
uppföljningsrapporter och extra resurser så att SVT kan garantera att kvaliteten hålls.
Vi frågar oss om det är en självklarhet med statlig TV ? Idag anser vi att det inte är en
självklarhet med PbS verksamhet men vi tror ändå att det fyller en viktig funktion i
samhället. Några av argumenten är att det är viktigt för demokratin, det finns inga
intressen bakom informationen i sådana fall är det inte lika tydligt som i de
kommersiella kanalerna.

Vi tror att om SVT håller sin höga kvalitet bidrar detta till att kvaliteten på hela TV-
marknaden blir bättre.

Cederberg anser att decentraliseringen SVT:s verksamhet skall vara ett prioriterat mål.
SVT skriver i sina framtidsmål att PbS principer skall komma till uttryck även i nya
medier som Internet. Cederberg menar att den nya tekniken också kan vara ett
hjälpmedel för ett mer mångsidigt programutbud.

Formen för PbS verksamheten skall präglas av allmänhetens villkor. Vid en svensk
översättning av PbS  används ofta ”i allmänhetens tjänst”, vilket har påverkat formen
för verksamheten. Två av punkterna i Trine Syvertsens begreppsmodell behandlar
formen för PbS – TV, de beskriver att PbS skall vara i offentlighetens bästa och i
allmänhetens tjänst. PbS uppdraget definieras olika, i en ledare i *|WHERUJV��3RVWHQ�står
det att ett företag som ska stå i ”allmänhetens tjänst ” kan definieras med att de har ett
speciellt ansvar för smala programområden och inte behöver ta hänsyn till tittarsiffror.
Artikelserien i 'DJHQV�1\KHWHU så menar man att det fanns en ökad förvirring över
begreppet  och detta kan leda till identitetsproblem. Många anställda på SVT använder
sig av sin egna definition. Vi tror att det är viktig att SVT  utåt har en klar definition
över PbS och vilka mål de arbetar mot även vilka strategier de har för att nå PbS idealet.
PbS begreppet tror vi är nödvändigt att diskutera internt inom företaget för att kunna
komma fram till ett tydligt syfte med PbS verksamheten.

                                                          
187 I följande avsnitt hänvisar vi till samma källor som i tidigare forskning och begreppsanalysen.
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Cederberg anser att decentraliseringen SVT:s verksamhet skall vara ett prioriterat mål.
SVT skriver i sina framtidsmål att PbS principer skall komma till uttryck även i nya
medier som Internet. Cederberg menar att den nya tekniken också kan vara ett
hjälpmedel för ett mer mångsidigt programutbud. I framtiden kommer troligen datorn
och TV:n att smälta samman om tekniken utvecklas så att datorn kan erbjuda samma
kvalitet på ljud och bild som TV:n. Problemet med finansiering av webben återstår.
SVT har i och med den nya tekniken ökade kostnader för att kunna följa med i den nya
utvecklingen, trots detta har de inte fått ökade anslag. Allan Larsson framhåller i en
artikel 2000 att det behövs mer pengar i övergången från analog till digital teknik. I det
nya sändningstillståndet uttrycks att SVT:s hemsida inte får sponsras. Vi anser att det
finns en skillnad mellan TV och webben,  och tror att sponsring av webben skulle lösa
SVT:s ekonomiska situation med anledning av den nya tekniken och inte för den skull
bryta PbS idealet. Sponsring av webben skulle enligt oss betyda att mer resurser bli över
att lägga på programproduktionen för TV.

Att SVT1 och 2 finansieras med licens är ett omdiskuterat ämne. Detta system anser
många är föråldrat  Oskar Engdahl skriver i en debattatikel att när SVT hade monopol
på TV-marknaden var licenssytemet logiskt och naturligt, nu däremot när det finns ett
obegränsat och ständigt ökande utbud av rent kommersiella TV-kanaler tycks det då
onaturligt, och att det hänger kvar beror mest på att man tänker sig SVT som en motvikt
åt de kommersiella kanalerna. Licensen har också den fördelen att programkvaliten i de
statliga kanalerna inte behöver följa konjunkturerna. Nackdelen med systemet är att man
måste betala vare sig man tittar på kanalerna eller inte. Engdahl menar att det är
självklart att man inte ska betala för något man inte utnyttjar och frågar sig samtidigt om
ett skattefinasierat  PbS är att föredra. Skatten har dock samma problem som licensen,
man måste betala även om man inte använder tjänsten. Engdahl menar att ett alternativ
till både skatt och licens är ett sort betalkanal system, där man väljer vilka kanaler man
vill ha tillgång till och sedan betalar man bara för dem. Vi anser att licenssystemet är
föråldrat och att ett nytt betalsätt borde utvecklas. Vi tycker att både skatt, licens och
betalkanal har sina fördelar men också nackdelar därför är inget av dessa system
idealiska, och det behövs mer diskussion kring hur man får fram ett rättvist och
motiverat betalsytem krävs.

Många menar att PbS verksamheten har vissa övergripande ansvar, detta är också en av
orsakerna till dess existens. SVT menar att de lägger stor vikt vid demokrati,
yttrandefrihet och kultur, där de anser sig ha ett ansvar. De vill se till särskilda
publikgrupper, så som minoriteter som i den kommersiella televisionen hamnar utanför.
Även i framtiden ser SVT  att de har liknade ansvar.

Jönsson, Boman och Cederberg anser att tillgängligheten är ett viktigt ansvar för PbS
Boman poängterar också demokratiansvaret som den statliga programföretagen har.
Medan Cederberg tar upp ansvaret för minortetsgrupper. I DN:s artikelserie bad
journalister David Wikdahl anställda på SVT att definiera PbS, i deras definitioner kom
även ansvaret de ser sig ha fram,  att SVT skall göra program som inte erbjuds någon
annanstans var en av förklaringarna. Konflikten var SVT huvudansvar skall ligga,  blev
extra synlig vid valet 1998, då många artiklar kritiserade SVT:s dåliga valinformation,
och en del drog det så långt så de menade att ”Expedition Robinson” hade fått de
resurser som valet skulle ha haft.
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Medieforskarna Asp och Jutterström ifrågasatte om SVT levde upp till sitt
demokratiansvar. SVT demokratiansvar ifrågasätts också när det gäller den nya
digitaltekniken. När man har köpt en digitalbox så måste man även köpa ett extra kort
för att få tillgång till SVT:s digitalkanaler.

SVT:s PbS uppföljning beskrivs sex fokusområden som SVT ska fokusera på för att
kunna uppfylla PbS kraven. Två av dessa rör innehållet, den ena punkten är bredd,
mångfald och spegling, den andra är underhållning. I uppföljningen står det att  PbS
företagen SR, UR och SVT anses kunna vara en framtida garanti för mångfalden inom
TV-mediet och programinnehållet. Olle Findahl skriver att PbS har en traditionell
uppgift och den är att, informera, bilda och underhålla. Han tycker även att mångfald
och saklighet skall vara ledstjärnan inom svensk PbS Även Cederberg påpekar att
saklighet är ett av ledorden för verksamheten. Dessa ledord när de gäller innehållet är
samma som man får ut när man läser de artiklar vi baserat vår analys på, speciellt
poängteras bredd och mångfald.

Staten är PbS företagens uppdragsgivare, vilket gör att vi menar att man kan ifrågasätta
det oberoende som PbS företagen vill hävda, och ifrågasätta hur mycket företagen styrs
av politikerna. Ledorden för att hävda sitt oberoende är opartiskhet, saklighet och
redaktionell självständighet. Samtidigt som många forskare vill ifrågasätta SVT:s
oberoende så tror vi att staten är ett sätt att garantera oberoendet eftersom marknaden
har stora intressen i de kommersiella kanalerna vilket kan påverka vad som visas i dessa
kanaler. Det ligger självklart en fara i att ta för givet att staten står för något neutralt. I
6YHQVND�'DJEODGHW ställs frågan om vem som har makten över medierna. De menar att
problem som kan uppstå till följd av riksdagen och regeringen har mycket stor makt
över radio och TV inte har debatterats speciellt mycket. Detta beror förmodligen på att
staten antas stå för neutralitet.  En annan fråga som har diskuterats är om staten skall
detaljstyra SVT i deras sändningstillstånd, detta menade Allan Larsson måste försvinna
när han tillträdde som styrelseordförande. Vi anser att staten som PbS uppdragsgivare
har ett ansvar för att informationen är saklig, neutral och att programmen håller en god
kvalitet. En sådan kontroll sker idag via SVT egna årliga PbS uppföljning.
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De flesta strategier för hur PbS verksamheten skall regleras är kopplat till olika politiska
ideologier. Gentemot politikerna har SVT lagstadgad oberoende ställning, men
regeringen och riksdagen har ändå stor möjlighet till påverkan genom
sändningstillståndet och anslagsfördelningen. Här nedan kommer en kortfattat
beskrivning vad de olika politiska partierna anser om PbS  Mycket av materialet under
denna rubrik är har hämtats från den rundfrågning DN gjorde bland de politiska
partierna i och med deras artikelserie om den svenska PbS Televisionen våren 1998.188

Frågorna de ställde var,  Ska SVT ha ett publikmål, och i så fall hur stort ? Ska SVT:s
nöjesutbud skilja sig från de kommersiella och i så fall på vilket sätt ? Hur definierar ert
parti begreppet PbS ? Vi vill gärna påpeka vissa svagheter vi finner i DN:s material, en
rundfrågning av journalister kan ha skett snabbt och utan att partierna har fått tid på sig
att formulera sina ståndpunkter. Dessutom vet vi inte hur journalisten har gått till väga i
sitt val av respondent vid sin undersökning. Materialet är inte vetenskapligt och
framställts av journalistiska metoder och inte vetenskapliga.

0RGHUDWHUQD definition på PbS är att den ska bidra till att publiken har ett brett utbud
och att alla delar av publiken kan finna program som är av intresse i det samlade
programutbudet som den nya mediemiljön innebär.189 Moderaterna tycker inte att SVT
ska ha ett kvantitativt publikmål som uttrycks i publikandel. Företagets syfte är inte att
konkurrera med andra kanaler, de ska erbjuda publiken program som bidrar till ett brett
och kvalitativt programutbud. Moderaterna menar att Nöjesutbudet bör syfta till att ge
bidrag till det svenska kulturlivet. Företaget bör inte använda licenspengar till program
som publiken ändå kan se på andra kanaler.

Gunnar Hökmark och Chris Heister som satt som moderata representanter i den
parlamentariska utredningen som tog fram sändningstillståndet om gäller 1997-2001 vill
till skillnad från dåvarande TV-chefen Sam Nilsson och ledande socialdemokrater ha en
kortare avtals period mellan staten och Sveriges Television, främst med tanke på den
oerhörda snabba tekniska utvecklingen, skriver Per Luthander i 'DJHQV�Q\KHWHU.190

Ett fyraårigt avtal  istället för nuvarande femåriga anser de skulle vara lämpligt.
Moderaterna ville också sälja ut en av SVT :s båda kanaler och två av SR :s fyra. De
menade att den svenska identiteten i kulturlivet skulle stärkas med bara en PbS kanal.
Varför ska licenspengarna gå till program som de kommersiella kanalerna gör bättre
resonerar moderaterna. För att SVT ska göra program som står ut i medieutbudet bör
företaget koncentrera sin verksamhet till en kanal, annars riskerar man att sprida ut
resurserna på ett sånt sätt som urholkar det som kan vara det unika för PbS kvaliteten är
viktigare än SVT:s dominans menar Moderaterna. 191

                                                          
188 Wikdahl, David (1998) Folkets TV ?: Tre frågor om Sveriges Television // 'DJHQV�1\KHWHU�1998-04-
09
189 ibid
190 Luthander, Per (1996) M vill sälja ut en SVT kanal // 'DJHQV�1\KHWHU�1996-01-21
191 Wikdahl, David (1998) Svagt stöd för SVT. DN-enkät. Riksdagspartierna gör tummen ner för
50- procentsmålet // 'DJHQV�1\KHWHU�1998-04-09
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Gunnar Hökmark moderaterna samt styrelsemedlem i SVT:s styrelse tycker att SVT ska
satsa sina resurser på att tillföra program som inga andra gör och därmed berika det
utbud som publiken kan ta del av.192 Just det som är det bästa PbS- utbudet skulle PbS
faktiskt kunna göra mer av och fullfölja sitt uppdrag . Med en koncentration av
resurserna till en kanal blir detta möjligt, annars skriver Hökmark kommer resurserna att
gå åt till att finansiera bredd och omfattning istället för djup och kvalitet.

)RONSDUWLHWV�definition ligger inte långt från Moderaterna, och de menar att PbS ska vara
en garanti för kvalitet och göra det som inte kommer fram på den kommersiella
marknaden.193 De tycker inte heller att de ska finnas ett kvantitativt publikmål utan
målen ska vara kvalitativt. SVT ska garantera ett svenskt kvalitetsbud och behöver inte
konkurrera om de dyraste sportevengemang om dessa ändå når tittarna via andra
kanaler.

Lars Leijonborg tar upp frågan om finansiering och ägande.194 Lars Leijonborg vill att
licenssystemet ska skrotas efter 2002.Enligt Lars Leijonborgs förslag blir PbS-
företagen antingen publikägda via en ”folkaktie” eller personalägda. Ägarstiftelserna
har enligt Leijonborg inte fungerat tillräckligt bra som buffert mot politisk inblandning,
menar Leijonborg som var med om att skapa systemet 1993. Detta går  att läsa om i
Svenska Dagbladet, där det står slopa TV-licensen och inför fem PbS servicefonder.195

Låt personalen ta över radio- och TV eller sälj ut SVT, SR och UR i form av
”folkaktier”.

&HQWHUQ�definierar PbS med självständighet, mångsidighet, högkvalitet, folkbildande
program som tillgodoser skiftande behov, en mångfald åsikter samt främjar och speglar
svenskt kulturliv i hela landet.196 De anser att SVT:s publikmål med 50 % som SVT
hade var för stort och troligen orimligt i framtiden. Publikmålet får inte leda till att den
lätta underhållningen ökar för att konkurrera med övriga kanaler. De menar att SVT:s
nöjesutbud inte ska skilja sig från de kommersiella kanalerna, eftersom kanalerna ska
vara breda och rikta sig även till dem som inte har fler än SVT:s kanaler, de ingår i
uppdraget att även ha ett kvalitet nöjesutbud menar centern och skiljer sig där från Fp
och M som anser att SVT1 och SVT2 är ett komplement till de kommersiella kanalerna.

.ULVWGHPRNUDWHUQD�lägger tyngdpunkt på etiken och skiljer sig från de andra partierna
genom att de vill att PbS skall innebära att det finns klara kvalitativa regler att hålla sig
till, till exempel opartiskhet, saklighet, allsidigt, spegling och relevans.197

Relevanskravet behöver stärkas menar Kds. De tycker att ett publikmål får varje bolag
ha om de själva vill det. PbS skall vara i allmänhetens tjänst så det är en klar fördel om
allmänheten ser programmen. De säger vidare att man bör ställa vissa kvalitets krav på
SVT även nöjesprogrammen: etiskt ansvar, vikten av en gemensam värdebas för en
fungerande demokrati och god språkvård.

                                                          
192 Hökmark, Gunnar (1999). Debatt/Public service: ”bättre program med en kanal”. SVT borde locka
tittare med kvalitet istället för kvantitet, skriver Gunnar Hökmark // 'DJHQV�1\KHWHU 991123
193 Wikdahl, David (1998) Folkets TV ?: Tre frågor om Sveriges Television //'DJHQV�1\KHWHU�1998-04-09
194 Malm, Rasmus (2000). Ryktet om SVT:s död är överdrivet // 'DJHQV�1\KHWHU 001216
195 Samuelsson, Marie-Louise (2000). På plats, folkpartiets mediepolitik ”Ersätt TV-licensen med fonder
och folkaktier ”//�6YHQVND�'DJEODGHW�010322
196 Wikdahl, David (1998) Folkets TV ?: Tre frågor om Sveriges Television //'DJHQV�1\KHWHU�1998-04-09
197 ibid
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0LOM|SDUWLHW definierar PbS begreppet med en radio och TV som man kan ställa
särskilda krav på när det gäller nyhetsbevakning, bredd, kultur, granskning och
barnprogram.198 Kraven handlar främst om kvalitet och bredd. Mp är inte motståndare
till ett ambitiöst publikmål, man anser att dagens publikmål är alltför styrande för
programverksamheten och alltför ofta tycks hamna i konflikt med högre kvalitetsmål.
De menar också att SVT:s nöjesutbud inte behöver vara så kortsiktigt tittarmaximerat
och ytligt som reklamkanalernas ofta är. SVT ska satsa mer på svenskt drama och
barnkultur med kvalitetsmål.

6RFLDOGHPRNUDWHUQDV definition av PbS lyder ”allmän television; ett gemensamt rum i
en tid av ökat mediebrus, med god blandning, bredd och kvalitet. De säger också att det
från statens sida inte bör finnas något exakt publikmål och de tror att det är svårt att
alltför statistiskt utgå från ett publikmål.199 De menar att SVT:s nöjesprogram skall vara
bättre och inte härma de kommersiella kanalernas idéer. Men de ska vara breda. Här
finns mycket att lära av bland annat BBC säger Socialdemokraterna.

9lQVWHUSDUWLHW�anser att PbS är folkbildning, program för alla grupper i samhället, TV
tillgängligt för alla, opartisk spegling av samhälls- och Kulturliv, utveckling av det
mångkulturella samhället, korrigering av marknadskrafterna inom kultur- och
medieområdet. De menar att ett överordnat publikmål står i strid mot själva PbS
tanken.200 Men givetvis står det fritt för SVT att mäta hur stor publiken företaget har i
jämförelse med de kommersiella kanalerna. Vänsterpartiet menar att SVT nöje ska hålla
bättre kvalitet än de kommersiella kanalerna. Även nöjesprogrammen ska vara sakliga
och innefatta både bredd och djup för att kunna uppfylla bildningsmålet. Vänsterpartiet
ser i framtiden fler kanaler de kan tänka sig en folkbildningskanal, en kanal för public
access-verksamheten, det vill säga sändningar av föreningslivet och skolans
produktioner samt minoritetsprogram av olika slag.201 Vänsterparitet ser gärna också en
”politikerkanal” som sänder oredigerat material från lokala, regionala, riks- och EU-
parlamentet. Även en betal-TV kanal kan komma i fråga där gamla godingar och
kvalitetsfilmer visas på nytt.

Alla partier utom Kristdemokraterna avvisar alltså de 50 procents mål som fanns under
Sam Nilsson tid på SVT.202 Vänsterpartiet är mest negativa mot detta och menar att det
går emot hela taken om PbS Fp, m, v och s tror inte på idén att SVT överhuvudtaget ska
ha ett publikmål. C och Mp anser inte att 50 procents målet är realistiskt, medan kd
säger att programföretagen själva får bestämma.

De är intressant att studera motpolerna Moderaterna och vänsterpartierna. Båda tycker
det är fel att SVT sätter upp publikmål men där slutar likheterna. Moderaterna vill
exempelvis sälja ut en av SVT:s kanaler till kommersiella intressen och renodla det som
blir kvar. Vänsterpartier vill däremot ha ett brett utbyggt PbS- system med många
kanaler.

                                                          
198 Wikdahl, David (1998) Folkets TV ?: Tre frågor om Sveriges Television //'DJHQV�1\KHWHU�1998-04-09
199 ibid
200 ibid
201 ibid
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En annan tydlig skillnad bland partierna är synen på SVT:s PbS uppdrag Moderaterna
och folkpartiet vill tillexempel att man ska se på hela TV-utbudet, de vill säga även de
kommersiella kanalerna, när man definierar PbS �

�����0RGHOO�|YHU�3XEOLF�VHUYLFH�LGHDO�XWLIUnQ
GDJVWLGQLQJVGHEDWWHQ��XQGHUV|NQLQJ���

Denna modell kom vi fram till utifrån den analys vi har gjort av dagstidiingar 1996-
april 2001. Rubrikerna som förekommer i modellen har vi fått fram genom att se vad
det är som disskuteras både i artiklarna och den tidigare forskningen. Vi kommer efter
nästa undersökning i så stor utsräckning vi kan aplicera de svaren på samma rubriker för
att sedan kunna jämnföra de två modellerna i en slutlig disskusition.

3XEOLF
6HUYLFH

,QQHKnOO
Underhålla
Mångfald
Bredd
Saklighet
Trovärdighet

)RUP
Finansiering (sponsring)
I ”allmänhetens” tjänst
Webb- TV
(sammanlänkning mellan
dator och TV)

6WUDWHJL
Publikmål
Privatisering
Nischad verksamhet
Bred verksamhet

$QVYDU
Tillgänglighet för alla
Kritisk granskning
Minoriteter
Kulturellt ansvar
Demokratiskt ansvar

gYHUJULSDQGH�0nO
Folkbildning
Diskussion
Kvalitet
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�XQGHUV|NQLQJ���

Vi har undersökt vad fyra olika perspektiv anser om SVT som PbS TV- företag. Dessa
perspektivär:

�������'HW�RIIHQWOLJD�697�V�SHUVSHNWLY
Vi intervjuade Ursula Hägerström på SVT som gav oss en bild av hur SVT profilerar
sig utåt som ett PbS- företag. Ursula Hägerström arbetar som extern informatör och
projektledare på SVT:s informationsavdelning med företagsinformationen både internt
och externt och har arbetat inom företaget i 11 år.  Ursula är journalist från början och
utbildad tecknare, hon har jobbat inom olika medier både dagspress och veckopress.
Ursula har också jobbat med att marknadsföra film och inom svensk filmindustri som
reklamchef i 12 år och säger själv att hon genom detta har fått en bred bakgrund inom
media.203

För att få kompletterande material om hur SVT vill framställa sig utåt har vi även tagit
hjälp av informations broschyrerna )DNWD�RP�697�����������och
697��L�GHW�Q\D�PHGLHUXPPHW�som företaget själva ger ut. Vi har också hämtat
information från SVT 3XEOLF�6HUYLFH�XWUHGQLQJ som de gör varje år för att sedan lämna
in till granskningsnämnden, detta enligt de anslagsvillkor regeringen fastställer varje år.
Uppföljningen ska enligt regeringens anvisningar utgå från det av regeringen utfärdade
sändningstillståndet samt det anslagsvillkor som fastställs årligen. Redovisningen skall
visa hur verksamheten har utvecklats med avseende på volym, kostnader och intäkter.
Vi har också använt oss av SVT:s företagsinformation på webben.204

�������/HGQLQJHQV�SHUVSHNWLY
Mikael Olsson var Programdirektör (PD) på SVT under år 2000. Vi intervjuade honom
för att få en bild av hur man arbetar som beslutsfattare på ett PbS  företag. Mikael
Olsson hade  som PD många nya idéer och genomförde en del omorganisationer, detta
avspeglas delvis på SVT:s organisation idag. Olsson har även arbetat som
redaktionschef på företaget under 10 år. Att intervjua Olsson gav oss en bild av
företaget från någon som arbetat länge på SVT och som var väl insatt och drivit
företaget, men som nu stod utanför och kunde ge oss en bild delvis som en utomstående
betraktare. Olsson har arbetat på Sveriges radio, rapportredaktionen, god morgon
världen och SVT. Olsson är utbildad journalist men säger själv att han har fått mycket
av sin utbildning från sitt politiska arbete inom den marxist- leninistiska rörelsen på 70-
talet.205

�������6WDWHQ
Kulturdepartementet lade fram en proposition den 22 mars 2001. Den är grund till det
nya sändningstillståndet som regeringen gav SVT under perioden 1 januari 2002- 31
december 2005. Eftersom regeringen är SVT:s uppdragsgivare tyckte vi att det var en
intressant aspekt att se hur de ser på SVT:s roll som ett PbS- företag. Propositionen
innehåller huvudsakligen förslag till villkor och riktlinjer för Public service- TV och
                                                          
203 Se bilaga 3 för intervjufrågor
204 www.svt.se
205 Se bilaga 3 för intervjufrågor
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radio i Sverige vilket drivs av Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildnings
Radio. Propositionen ligger till grund för det nya sändningstillståndet som kommer att
gälla från och med den 2 januari 2002 till den 31 december 2005. Ensam utredaren
Anders Ljunggrens betänkande 5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�(som överlämnades i
juni 2000) �har legat till grund för arbetet med det nya sändningstillståndet. De tre
programföretagen, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio har lämnat underlag till Anders Ljunggren vilket han sen har tagit
ställning till. Programföretagens underlag har också utgjort underlag för regeringens
ställningstagande i denna proposition. Den 8 juni 2000 beslutade regeringen att tillsätta
en arbetsgrupp med uppgiften att medverka vid beredningen av det nya
sändningstillståndet för PbS – företagen. Gruppens ordförande var statssekreteraren i
kulturdepartementet Gunilla Thorgren. Från riksdagspartierna medverkade
riksdagsledamöterna Birgitta Ahlqvist (s) Charlotta L Bjälkebring (v) Åke Gustavsson
(s)  Agne Hansson (c) Kenth Högström (s) Ola Karlsson (m) Dan Kihlström (kd) Ewa
Larsson (mp) Ana Maria Narti (fp) samt verkställande direktör Olof Ehrenkrona,
nomineras av (m). Vi kommer även att komplettera med det förra sändningstillståndet,
prop. 1995/96:160.

�������0HGLDV�SHUVSHNWLY
Journalister speglar debatten i samhället och viktiga samhällsinstitutioner. Därför valde
vi att intervjua en journalist som vår fjärde samhällsaktör. Vi valde Dagens Nyheter där
vi hade sett att de skrivits en hel del artiklar om PbS, vi blev där rekommenderade att
prata med kulturjournalisten Thord Eriksson som har skrivit många artiklar om Public
service. Thord Eriksson har arbetat som journalist i 15 år först som musikjournalist på
6OLW]� och sedan på 1|MHVJXLGHQ�och efter att ha frilansat under större delen av 90-talet
kom han till 'DJHQV�1\KHWHU i april förra året. Hans intresse för Public service började
1997 när han skrev en större artikel om SVT.206

$QDO\V
Vårt insamlade material analyserar vi utifrån sju olika teman:

• Definition av  Public service
• Diskussion omkring Public service
• Vilka problem/hotbilder finns mot Public service TV
• Public services TV:s framtid
• Det idealiska Public-service- företaget. Mål och visioner
• SVT:s organisation.

                                                          
206 Se bilaga 3 med intervjufrågor
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�������'HW�RIIHQWOLJD�697
Public service är ett uttryck myntat i England och det har under åren gjorts många
försök att översätta det till svenska. “I allmänhetens tjänst” säger man ibland men det
har inte riktigt slagit igenom så SVT använder nästan alltid det internationellt gångbara
“Public service”.207  Att ett företag med ett PbS uppdrag ska erbjuda ett varierat
programutbud är en av grundstenarna i begreppet. Ett varierat programutbud ska inte
enbart innebära många olika slags genrer utan även stor variation inom de olika
genrerna, det ska alltså finnas flera slags kulturprogram, samhällsprogram osv. Men
mångfald är också att låta många olika människor komma till tals eller att vända sig till
olika grupper i vårt samhälle med ett programutbud som kanske bara intresserar ett
fåtal. Ett geografiskt stort land som Sverige kan erbjuda många olika vyer och
samhälleliga perspektiv. I programutbudet skall såna infallsvinklar ges utrymme.
Mångfald innebär också att publiken erbjuds utblickar mot andra kulturer genom att
dess länder skildras i det inhemska utbudet eller kommer till i inköpta program. En
förutsättning för att alla dessa behov skall kunna tillgodoses i rimlig omfattning är att
programmen erbjuds vid varierade tidpunkter och, då det är möjligt, vid flera
tidpunkter.208 Hägerström säger att PbS från början betydde en allmän tjänst och hade
som huvudmål att nå ut till så många som möjligt. SVT definierar det med ”i
allmänhetens tjänst” alltså en TV som är till för allmänheten. Enligt Hägerström ska
PbS ha ett brett utbud och spegla hela landet och vara ett allmänt torg där alla ska
uppträda  t.ex. Nyheter och debatt är en självklarhet men PbS TV skall även underhålla.

Hägerström anser att det är många på SVT som har en personlig definition av begreppet
men hon anser inte att man definierar begreppet olika på olika lokal- och genre
avdelningar, fast självklart tycker olika delar av verksamheten att deras del är viktigast
säger hon.209

Hägerström tycker att SVT har BBC (världens mest kända TV-bolag) som förebild, de
är kända för sin otroliga kvalitet. Hon anser också att PbS är ett av demokratins yttersta
vapen som oberoende medium. ”Ingen ska bestämma vad vi ska sända förutom vi
själva. Vi har inga kommersiella intressen att ta hänsyn till” säger Hägerström. Hon
poängterar också det att PbS finns i alla människors hem och eftersom man betalar TV-
avgift känner de flesta att de har extra mycket rätt att har åsikter om SVT.  Public
service är en oberoende och självständig television (eller radio), helt utan kommersiella,
politiska eller andra intressen. 210

                                                          
207 Sveriges Television (2000) )DNWD�RP�6YHULJHV�7HOHYLVLRQ. Stockholm: Sveriges Television
208 Sveriges Television (1999) 6YHULJHV�WHOHYLVLRQV�SXEOLF�VHUYLFH�XSSI|OMQLQJ��Stockholm: Sveriges
television AB.
209 Intervju med Urusla Hägerströn 2001-03-09
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�������/HGQLQJ
Många hävdar att PbS är ett komplext begrepp som inte går att definiera. Detta tycker
Mikael Olsson är oansvarigt. Enligt Mikael Olsson är definitionen av PbS något som
PbS ledningen  måste bestämma sig för och sedan köra på den definitionen.  Det finns
en avsikt med själva PbS tanken och det är att skapa mediainstitutioner som ser till
samhällsgemenskapens behov. PbS företagen skall definierar vad individ, människan
och medborgare behöver för att fungera i samhällsgemenskapen och sedan ge dem
det.211

Mikael Olsson tycker att det är upp till PbS företagen själva att definiera begreppet men
även att PbS uppdragsgivare, som i en representativ demokrati är folkets valda
representanter, har ett visst ansvar. Politiker ger SVT sändningstillstånd där det står att
vi behöver en mediaproduktion som värna om det svenska språket, som främjar
läskunnighet och ser till att människor får ett intresse för demokratins institutioner
sedan är det upp till SVT att förverkliga dessa mål. Att använda ”i allmänhetens tjänst”
som svensk översättning av PbS tycker Mikael Olsson är för svagt. Han ser hellre en
skrivning som ”i samhällsgemenskapens tjänst” eller ”i offentlighetens tjänst”.212

Av naturliga skäl så definierar man begreppet olika på olika genreavdelningar inom
SVT säger Mikael Olsson t. ex. diskuterar den samhälls producerade delen av företaget
ofta frågan om relevans. Den tolkningen som görs där är den att produktionen ska syfta
till att ge människor i egenskap av att de är medborgare, underlag för ställningstagande,
inspiration till egen aktivitet osv. Medan drama avdelningen ofta gör en populistisk
tolkning av begreppet och ger folk vad de vill ha. På samma sätt tolkas det på
underhållnings avdelningen vilket är naturlig p.g.a. att de genererar stor publik och är
hårt konkurrens utsatt. Mikael Olsson tycker att ett för grunt tänkande präglar SVT :s
underhållningsprogram, inom PbS skulle underhållning kunna vara både
meningsbildande och folkbildande. 213

Mikael Olssons förebilder för PbS tänkande är John Reith som var chef för BBC på
1920-talet. Man brukar tala om att PbS har haft tre vågor (tre stora definitioner.) Från
början så var det ”tillgänglighet för alla” Alla skulle ha rätt till PbS Sen kom John Reith
med den andra vågen och det var att ”PbS är till för att lyfta människor” en
människosyn som går ut på att alla människor vill och gör sitt bästa för att förbättra sina
levnadsförhållande. Den tredje vågen är den som katalogiseras av hotbilderna. Den går
ut på att PbS måste överleva nästan till vilket pris som helst. Överlevnaden blir det
överordnade.  Mikael Olsson menar att de flesta på SVT i grunden har samma
inställning som Reith men inom vissa delar, framför allt mellancheferna såg han
problem som låg i att man var beredd att abdikera från sitt ansvar genom att föra ett
resonemang om att man inte kan se PbS på samma sätt som John Reith gjorde eftersom
”folk bestämmer själva vad de vill se idag”. Så i den meningen så tror Mikael Olsson att
SVT under en tid hade levt för länge med överlevnads motivet, det menar han har
utarmat företaget ideologiskt.214
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�������6WDWHQ
Regeringen definierar Public service som TV i allmänhetens tjänst och anser att det är
”den bästa svenska översättningen.” I propositionen förklaras detta med följande ´TV i
allmänhetens tjänst kan på ett allmänt plan beskrivas som att ge alla tillgång till ett
DOOVLGLJW�och REHURHQGH�programutbud av K|J�NYDOLWHW�IULWW�IUnQ�UHNODPEXGVNDS” ����

I propositionen står det vidare att eftersom radio och TV idag genomgår stora
förändringar så är det viktigt att en TV i allmänhetens tjänst har en stark ställning och
att uppdraget från politiskt håll är tydligt. För att radio och TV skall kunna bedrivas i
allmänhetens tjänst är det viktigt att SVT är självständigt och  oberoende i sitt
förhållande till såväl staten som olika intresseorganisationer och andra maktgrupper.
Detta är för att staten i så liten utsträckning som möjligt skall kunna påverka
verksamhetens inriktning. Samtidigt har regering och riksdag ett ansvar för att
verksamheten regleras genom vissa grundläggande riktlinjer. SVT skall erbjuda ett
mångsidigt programutbud som tillgodoser alla skiftande behov. I tillståndet som ligger
till grund 1997-2001 togs det beslut om att vidga och fördjupa sitt kulturansvaret, sända
fler svenska program med hög kvalitet, öka samarbetet med kulturinstitutionerna samt
öka samarbetet med utomstående arbetare, samarbetsprojekt och utläggningar av
produktionsuppdrag på fristående producenter.216 Sändningstillståndet säger också att
SVT har i uppdrag att spegla det mångkulturella samhället, ägna ökad uppmärksamhet
åt program för barn och ungdomar samt att beakta funktionshindrade och språkliga samt
etniska minoriteter. I Propositionen (2002-2005) föreslås det att liksom förr så skall det
finnas beskrivet i tillståndet att 55 % av TV-produktionen skall ske utanför Stockholm.
Kravet på att det skall finnas två självständiga nyhetsredaktioner kvarstår också från
tidigare tillstånd. PbS- företagen skall sträva efter att vara normbildande för andra TV-
företag men samtidigt hävda sin särart. Regeringen föreslår därför i sin proposition att
kraven på opartiskhet och saklighet skall kvarstå. Uppdraget som regeringen ger PbS
har sin bakgrund i massmedias betydelse för det demokratiska samhället, för det
svenska språket och för kulturen i vid mening. Att ha fria och självständiga medier när
det gäller nyhetsförmedling och opinionsbildning är av avgörande betydelse i en
demokrati. I ett samhälle som ständigt förändras krävs det aktiva och välinformerade
medborgare. En demokrati förutsätter ett öppet och allsidigt kommunikations system
som erbjuder hela befolkningen tillgång till information och opinionsbildning som
kultur och underhållning på lika villkor. PbS företagens kulturansvar skall vara ett
prioriterat område i PbS uppdraget.217

                                                          
215 Regeringsproposition 2000/2001:94 (kulturdepartementet, webbansv. )  5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV
WMlQVW�������������KWWS���NXOWXU�UHJHULQJHQ�VH�SURSRVLWLRQHUPP�SURSRVLWLRQHU�SGI�S������B���3')
Kulturdepartementet, Stockholm [2001-03-22]
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I  det tidigare sändningstillståndet  (prop. 1995/96:160)  definieras PbS uppdraget:

PbS ska främja kulturlivet vilket innebär ett mångsidigt utbud av program
av hög kvalitet på svenska. Det mångkulturella samhället skall speglas.
Program för barn och ungdom skall få ett större utrymme och  olika
perspektiv skall förmedlas på nyheterna.

Man kom fram till fler riktlinjer för hur PbS uppdraget skulle uppfyllas. Vilket
kontrolleras i form av uppföljningsrapporter till Granskningsnämnden för radio och
TV.218

�������0HGLD
Thord Eriksson definierar PbS som en bred allmän TV som inte behöver ta hänsyn till
tittarsiffror. Det finns kritiker som hävdar att SVT konkurrerar med de kommersiella
kanalerna säger Eriksson men håller inte med ”GH�VlQGHU�NYDOLILFHUDGH�GRNXPHQWlUHU
RFK�EDODQVHQ�Sn�SURJUDPPHQ�lU�ULPOLJ” säger han. Det är svårt att hitta denna balans,
det är teoretiskt möjligt att slänga ut underhållningsprogrammen och bara har de smala
programmen kvar. Att enbart sända icke kommersiellt gångbart eller att bara styra sig
efter vad flertalet tittare vill se håller inte i längden utan balansen måste finnas där. Men
om  PbS program då av misstag får kommersiella uppföljare i en kommersiell kanal
betyder det då att SVT måste avsäga de programmen frågar sig Thord Eriksson.219

                                                          
218 Kulturdepartmentet (1995) 5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW� prop. 1995/96:160 Stockholm:
Allmänna förlag.
219 Intervju med Thord Eriksson 2001- 03-29
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�������'HW�RIIHQWOLJD�697
Hägerström säger att det absolut är viktigt att diskutera PbS begreppet. Enligt henne
pågår det ständigt en stark diskussion internt på SVT om PbS begreppet och hur man
ska tolka det.220

������/HGQLQJ
Mikael Olsson tycker att PbS diskuteras för lite och då man diskuterar begreppet är det
utifrån en begreppslig diskussion,  ”vad är PbS?”. Olsson menar att diskussionen sällan
förflyttar sig till den akuta helt nödvändiga diskussionen om vad samhällsgemenskapen
behöver för mediaproduktionen. Mer konkreta intressanta samtal som är i närbild,
exempelvis ”vad behöver vi för program ?” Mikael Olsson menar att det man måste
göra för att få upp den här diskussionen är att tillsätta ledningar för PbS företagen som
brinner för den typen av frågeställningar, och för det andra måste uppdragsgivarna i det
här fallet departement, regering och riksdag själva utse sådana politiker som ställer de
frågorna och som söker svaren på dem.221 Sedan tror Mikael Olsson i nästa steg att man
måste skicka stora delar av mellanchefs garnityret inom förtaget på ” lyft dig själv ur
ditt korta produktionsperspektiv och börja tänk kring meningen med utbudet”. Han
anser att cheferna borde tänka mer på vad produktionen har för syfte än på nästa veckas
schema, antalet tjänster och andra organisationsfrågor. Mikael Olsson menar att man
borde öppna organisationen för fria arbetare, så som  filmare, tekniker, samt bjuda in
akademiker och publik minst två gånger om året för en öppen diskussion om PbS och
SVT. Olsson säger att man inte får vara rädd för att debattera PbS 222

������6WDWHQ
Under den nuvarande tillståndsperioden har programföretagen haft i uppgift att mer
konkret än tidigare redovisa hur man uppfyller sitt uppdrag. Varje programföretag
ansvarar själv för sin s.k. Public service- redovisning. Där ska företagen dels redovisa
hur man uppfattar sitt uppdrag och dels hur man valt att bedriva verksamheten för sitt
uppdrag. Redovisningen ger därmed en detaljerad bild av vad PbS uppdraget innebär för
företaget. Dessa redovisningar har flera syften: Att skärpa företagets uppmärksamhet på
hur uppdraget uppfylls, att ge allmänheten information om hur medlen används vilket
bör kunna stimulera den offentliga debatten samt att möjliggöra och underlätta
programföretagens interna diskussion och kvalitetssäkring samt att ge statsmakterna
underlag för kommande tillståndsperioder. Regeringen skriver i sin proposition att PbS
företagens betydelse i dagens samhälle ökar och det är viktigt framförallt ur ett
demokratiskt- och kulturellt perspektiv att stimulera en nationell TV.  PbS
verksamhetens grundläggande uppgift är att se till att väsentliga frågor lyfts fram och
diskuteras och att problem och frågeställningar analyseras ur olika perspektiv så att
relevanta synpunkter och fakta kommer fram.223

                                                          
220 Intervju med Ursula Hägerström 2001-03-09
221 Intervju med Mikael Olsson 2001-03-09
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�������0HGLD
Det är viktigt att man diskuterar PbS begreppet inte minst p.g.a. medborgerliga skäl. Vi
betalar ju alla för de här bolagen, iallafall vi som betalar TV-licensen säger Eriksson
Vi får inte glömma att SVT är Sveriges viktigaste mediebolag. De når flest och har
störst genomslagskraft. Man måste få folk att bryr sig. De som bryr sig är de som är
mest medvetna och som bryr sig mest om vilken kraft medier har och hur
opinionsbildningen i landet styrs och tycker att det är viktigt i ett demokratiskt samhälle
att få bra spegling av samhället i media inte minst nyhetsrapporteringen. Att höja
medvetenheten om hur medierna styrs och om vilka krafter som formar medierna.
Journalister är i allmänhet väldigt intresserade av medier, betydligt mer än allmänheten.
Man bör vara orienterad om vilka intryck man får från olika håll, säger Thord
Eriksson.224

                                                          
224 Intervju med Thord Eriksson 2001-03-29



77

�����9LOND�SUREOHP�KRWELOGHU�ILQQV�PRW�3E6

�������'HW�RIIHQWOLJD�697
´-DJ�lU�LQWH�HWW�GXJJ�RUROLJ�I|U�YnU�IUDPWLG´� säger Ursula Hägerström. Hon ser inga
självklara hot mot PbS- TV men säger att mycket beror på den fortsatta finansieringen.
Antingen får man göra oss kommersiella eller får man se till att vi har resurser säger
Ursula Hägerström.225

Av Hägerström svar kan man dock urskilja att hon ser ett hot i politikerna, hon
poängterar att PbS företag inte ska vara statliga företag och säger att ”om politikerna
bara håller sig borta så tror jag absolut att vi kan klara oss bra i framtiden”

�������/HGQLQJ
Den ena hotbilden är naturligtvis den kommersiella konkurrensen säger Mikael Olsson.
Där hotet har varit att marginaliseras och bli en nisch verksamhet för en samhällselit.
Den hotbilden har varit väldig stark och till denna hotbilden hör också att den
kommersiella konkurrensen gör att PbS får allt mindre publik vilket skulle betyda att
även finansieringen skulle falla. Det var denna hotbild som gjorde att PbS företagen
under 90-talet utvecklade en försvarsstrategi t.ex. kvantitativa publikmål dvs. att SVT
skulle få 50 % av tittarnas totala TV-tid, detta menar Olsson var livsfarligt för SVT.226

Den andra hotbilden, kallar Mikael Olsson teknologisk. TV mediet har utmanats av ny
distributionsteknik. TV som apparat kan komma att bli ointressant och man försöker
därför finnas på alla nya tekniska plattformer. Problemet med det är att man splittrar
PbS resurserna om man för samma pengar som man tidigare gjorde två TV kanaler, nu
ska göra fem nya digitalkanaler och en kraftfull webb, då får allt mycket mindre
resurser och kvaliteten riskeras. 227

Mikael Olsson ser också antiintellektualism som en hotbild mot PbS Stora och viktiga
frågeställningar försvinner i den dagliga verksamheten, det finns aldrig tid för
diskussion. Hantverksdyrkan och produktivitetsdyrkan är reella hot mot PbS som en
kraftfull institution.228

�������6WDWHQ
En konsekvens av den tekniska utvecklingen är att traditionella medieföretag går
samman med företag inom andra branscher och att ekonomiskt starka aktörer, ofta med
internationell verksamhet, bildas. Det ekonomiska trycket på mediaföretagen ökar i takt
med den hårdnande konkurrensen om människors uppmärksamhet, tid och pengar.
Utvecklingen kan också gå mot att enskilda aktörer kontrollerar flera led i kedjan från
produktion av program till kontroll över distributionsvägarna hem till hushållen. Denna
utveckling innebär först och främst att PbS-verksamheten kommer att bedrivas
parallellt med en allt större internationell och kommersiell driven mediamarknad. För
utbudet på den svenska mediamarknaden som helhet medför utvecklingen inte bara risk
för ytlighet och likriktning utan också risk för en begränsning av reell yttrandefrihet och
mångfald. En sådan utveckling bör motverkas bl.a. genom att skapa fortsatt goda
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förutsättningar för kvalitetsproduktion utan kommersiella intressen inom ramen för
radio och TV i allmänhetens tjänst.229

Samtidigt kan det konstateras att den tekniska utvecklingen också erbjuder PbS-
företagen möjligheter att uppfylla PbS uppdraget. Det kan också noteras att satellit-TV
ökar valmöjligheterna och avser då mest TV-kanaler med internationellt
programmaterial. Innehållet i dessa är anpassat för en publik i många länder och
rymmer inte program som ger uttryck för svensk kultur och svenskt språk och
samhällsliv. Det finns också stora begränsningar i tillgänglighet till det ökade TV-
utbudet. Trots 10-15 år med satellit och kabel TV har drygt en tredjedel av svenska
folket fortfarande endast tillgång till ett utbud bestående av tre svenska marksända TV-
kanaler. 230

�������0HGLD
Linjen att vara det här breda företaget med stora sport arrangemang, långfilmer och
nöjesprogram och även erbjuda smala program kommer bli svårare inom en snar framtid
säger Thord Eriksson.231 Framförallt kommer långfilmer och sportevenemang bli
väldigt dyrt eftersom de konkurrerande kanalerna drar upp priserna. Det kommer bli
svårt för SVT om de tvingas nischa sig. Hittills har de sagt att de måste vara breda och
stora för att kunna motivera tittarna att betala sin licens. Visar de bara program som
relativt få människor ser så kommer viljan hos tittarna att betala TV- licensen att minska
tror Thord Eriksson.232

                                                          
229 Regeringsproposition 2000/2001:94  5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�����������
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�������'HW�RIIHQWOLJD�697
Det är svårt att förutse framtiden. Mycket beror på var vi kommer att får våra pengar
ifrån säger Hägerström. Webben och den digitala tekniken gör att vi i framtiden
kommer se fler kanaler än idag. Datorn och TV:n kommer att smälta samman. TV:n
finns på datorn, det är dock bättre bild på TV och det krävs stark uppkoppling för att få
samma resultat på en datorskärm så kanske kommer inte framtiden att se så annorlunda
ut menar Hägerström. Mycket beror på den framtida finansieringen , men när det gäller
programmen är det inga problem. Vi vill inte va statliga, det ska inget PbS företag va.
Om TV-licensen vore en skatt vore SVT knutna till staten på ett helt annat sätt. Håller
man bara politikerna borta så tror Ursula Hägerström absolut att SVT kommer att klara
sig. Hon är inte orolig för framtiden.  TV-avgiften har inte ökat i takt med att kraven har
ändrats. SVT har enligt Hägerström ett demokratiskt grundvärde i botten, alla
människors lika värden osv. Det är viktigt att det finns program som stimulerar till
eftertanke även i framtiden.233

Att det växer fram nya kanaler och nya företag har lett till att det ibland i den svenska
debatten påstås att PbS idag kan begränsas till, att i enda kanal, göra program av det
slag som kommersiella TV-kanaler finner ointressanta eller ej lönsamma. Men SVT
skriver att PbS televisionen och de kommersiella kanalerna har alltför olika
utgångspunkter för verksamheten för att det ska kunna jämföras. För SVT är publiken
användare, som ska kunna ta del av program som för den enskilde tittaren uppfyller de
krav och de behov som han eller hon har. För de kommersiella TV-kanalerna, som är
annonsfinansierade, är publiken den vara som ska levereras till kanalernas verkliga
kunder, nämligen annonsörerna. Värdet av en bred och stark PbS  TV som en viktig del
i den nationella  kultur- och mediepolitiken betonas också i den europeiska
diskussionen. Det fortsatta breda uppdraget motsäger inte att SVT har ett särskilt
ansvar, som kan göras tydligare, för enskilda grupper som barn, etniska och språkliga
minoriteter samt för funktionshindrade för vilka TV- mediet är  betydelsefullt. SVT:s
slutsats är att de grundprinciper som idag gäller gör företagets programverksamhet
också ska ligga till grund för sändningstillståndet och uppdrag under de kommande
åren.234

Ambitionen att hålla de svenska folkbildartraditionerna inom PbS- verksamheten
levande är hög. Större delen av SVT:s utbud skulle kunna hänföras till just
folkbildning., exempelvis Vetenskapens värld, Nova och även dokument Utifrån har
ofta denna inriktning.  Regeringen har nyligen formulera tillståndsvillkoren och andra
riktlinjer för PbS- företagen i Sverige för perioden efter den 1 januari 2002.  De
allmänna riktlinjerna för SVT , SR och UR ska preciseras. Det gäller finansieringen,
digitaliseringen och arbetsförutsättningarna i sin helhet. Dessa är helt annorlunda för
den avtalsperiod vi nu kan överblicka än de som gällt tidigare. Misslyckas man kan
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234 Gurinder, Jan-Olof (2000) 697�L�GHW�Q\D�PHGLHUXPPHW���YLNWLJD�IUDPWLGVIUnJRU�I|U�SXEOLF�VHUYLFH
Stockholm: SVT
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PbS verksamheten var ett minne blott. Målsättningen måste vara att PbS bolagen kan
arbeta på ett bredare plan  än enbart genom traditionella radio- och TV sändningar. I
framtiden kan nya program satsningar göras, exempelvis:
• En särskild barn- och ungdomskanal.
• Musik- och musikdramatiska program från SVT:s  rika programarkiv.
• En kanal där dokumentärer, kulturprogram och t. ex teater får samsas.

Perioden från 1996 och framåt har präglats av en satsning på Internet. Sveriges
Television har snabbt etablerat sig som en av landets mest uppskattade webbplatser och
den roll som företaget har inom den traditionella televisionen har i betydande grad
kunnat utvecklas också på webben menar de. Den fortsatta utvecklingen inom detta
område är av stor betydelse för PbS verksamhetens roll i den framtida mediamiljön
SVT skriver i sin broschyr 697�L�GHW�Q\D�PHGLDUXPPHW att PbS som vi känner den är
historia. Den digitala eran har börjat och förutsättningarna för allmänhetens kanaler är i
grunden förändrade.235 Alla medier verka växa samman. För Sveriges Television som
PbS företag är det naturligt att satsa på den digitala sändningstekniken. På sikt kommer
vi att kunna erbjuda en bredare service med nya tjänster genom att verka i fler kanaler;
kort sagt att vidareutveckla Sveriges Television med ännu större bredd och mångfald.
Framför allt ger tekniken successivt helt nya möjligheter till tilläggstjänster som den
enskilde tittaren själv kan välja bland efter eget intresse och behov.

Motivet för Sveriges Television att satsa på den digitala TV:n ända fram till tittaren är
kort sagt att vidareutveckla PbS rollen med ännu större bredd och mångfald och en i
olika avseenden förbättrad service. SVT måste nu motivera sin existens som tidigare var
en självklarhet. Det finns två tänkbara strategier inför det ökande informationsflödet, att
ställa sig i vägen alltså kommentera och analysera eller stiga åt sidan och fylla utrymmet
. Det är ett val mellan snabbhet eller eftertanke. Vid detta viktiga skede i
mediautvecklingens intåg i den digitala eran valde SVT hastighet istället för reflektion.
Uppdateringar istället för egna nyheter. 236

������/HGQLQJ
Mikael Olsson tror att SVT klarar sig bra i den konkurrens som finns. ”697�KDU�RWUROLJW
JRGD�I|UXWVlWWQLQJDU” säger han. SVT som folkinstitution sitter djupt inne i många
svenskars medvetande. I undersökning, efter undersökning  så rankas kvaliteten på SVT
högt. Däremot så finns det tendenser att man uppfattas allt mer som tråkig, förutsägbar
och mindre nyskapande och lustfylld, detta är ett hot för framtiden och en stor utmaning
för SVT att fortsätta vara en viktig sak för svenska folket, menar Olsson SVT måste
våga vara tydliga med att man erbjuder samma sak som konkurrenterna men till
betydligt högre kvalitet, t.ex. att man erbjuder svenska dramaserier istället för
konkurrenternas amerikanska, och att man erbjuder  alternativ så som kulturprogram.
Mikael Olsson tror att SVT :s framgång beror på om publiken känner att de får
presenter, att publiken känner att de har lärt sig något samtidigt som de blir underhållna.
Han menar att framtiden för SVT är avgörande för hur man tar tag i diskussionen om
innehållet, gör man inte det utan bygger mer fabrik än akademi så fungerar det inte i

                                                          
235 Gurinder, Jan-Olof (2000) 697�L�GHW�Q\D�PHGLHUXPPHW���YLNWLJD�IUDPWLGVIUnJRU�I|U�SXEOLF�VHUYLFH.
Stockholm: SVT
236 Gurinder, Jan-Olof (2000) 697�L�GHW�Q\D�PHGLHUXPPHW���YLNWLJD�IUDPWLGVIUnJRU�I|U�SXEOLF�VHUYLFH.
Stockholm: SVT
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längden. Konkurrenterna har mycket större finansiella resurser idag att köra fabrik för,
så det fungerar inte om SVT försöker göra det.237

�������6WDWHQ
Inför en ny tillståndsperiod är det viktigt att ge PbS företagen goda möjligheter att
utvecklas SVT måste kunna möta förändringar och anpassa sig till en delvis ny
mediesituation samtidigt som de grundläggande värdena i public service-uppdraget skall
lyftas fram. PbS företagen måste göra fortsatta ansträngningar för att framhålla sin
särart. Regeringen vill framhålla vikten av att Public-service företagen ska ges möjlighet
att ligga långt framme när det gäller utveckling och tillämpning av teknik. Tekniska
landvinningar skapar förutsättningar för mångfald och ett brett utbud. Med framväxten
av ny teknik finns emellertid också en risk att informationsklyftor skapas mellan de som
kan sortera all den nya informationen och de som inte kan sortera informationen. PbS
verksamhetens uppdrag, organisation och omfattning har ändrats men trots det har
principen att man inte ska påverkas av statliga eller kommersiella intressen legat fast.
Programföretagens princip att ger ett mångsidigt och brett programutbud har snarare
stärkts.238

Att programmen ska kunna tas emot av hela befolkningen och att sändningarna skall
vara icke- kommersiella och finansieras genom avgifter har bibehållits.
Programverksamheten inom PbS - radio och TV har ökat väsentligt. Detta har skett
genom att programföretagen både i radio och TV har valt att sända i fler kanaler och
under en allt större del av dygnet.
Det finns en ny mediesituation idag som innebär att programutbudet med de
kommersiella kanalerna har ökat men inte mångfalden. Denna nya mediesituation
innebär att PbS har en central roll att spela även i framtiden. Mediaforskare visar att
människors medievanor är stabila och att introduktionen av nya medier inte medfört att
traditionella medier har försvunnit. En livskraftig PbS TV har förutsättningar att fungera
som en stark motkraft i ett medielandskap som annars riskerar domineras av ett fåtal
aktörer. PbS företagens betydelse för mångfald på både nationell och regional nivå är
stor.  PbS företagen måste även i framtiden  kunna fylla uppgiften att erbjuda
allmänheten program av många olika slag. Regeringen anser att de grundläggande
principerna för verksamheten skall fortsätta att gälla och uppfattar att det råder bred
enighet om att det skall finnas starka radio och TV företag i den svenska allmänhetens
tjänst också i framtiden.239  I den tidigare propositionen angående sändningstillståndet
(1995/96:160) står det att eftersom mediesituationen har förändrats snabbt i och med
framväxten av kommersiella radio- och TV-företag måste man förtydliga och stärka
PbS uppdraget. PbS bör därför ta ett grundläggande ansvar för att det finns möjligheter
till en omfattande samhällsdebatt och för att det sker en fortlöpande bevakning av
händelser inom kultur- och samhällsliv.240

                                                          
237 Intervju med Mikael Olsson 2001-03-09
238 Regeringsproposition 2000/2001:94  5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW�����������
239 Regeringsproposition 2000/2001:94  5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW����������
240 Kulturdepartmentet (1995) 5DGLR�RFK�79�L�DOOPlQKHWHQV�WMlQVW� prop. 1995/96:160 Stockholm:
Allmänna förlag.
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�������0HGLD
Framtiden är svår att förutse i synnerhet med digital TV som knappt har startat än, vi
har inte börjat se den utvecklingen än säger Thord Eriksson. Utvecklingen har gått från
några få kanaler till många kanaler. Om tre, fyra år kommer detta att har multiplicerats
flera gånger om. Det är väldigt svårt att förutse vad som kommer att hända. Thord
Eriksson tror att det kommer att behövas TV-produktioner som inte lever på
marknadsvillkor utan mer på publicistiska villkor. Det är trots allt Sveriges regering och
riksdag som sätter villkoren. På så vis tror Thord Eriksson inte att det kommer att ske
några jätteförändringar av förutsättningarna för de här företagen.241

                                                          
241 Intervju med Thord Eriksson 2001-03-09
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�����'HW�LGHDOLVND�3XEOLF�VHUYLFH��I|UHWDJHW��0nO�RFK
9LVLRQHU

�����'HW�RIIHQWOLJD�697
Det PbS företag som lyckas uppfylla alla de krav som ställs är det idealiska . Ett PbS
företag ska vara så otroligt många saker. Det är meningen att SVT ska finnas över hela
Sverige. Det går ju inte att uppfylla alla krav samtidigt. Att vad vi än gör så ska folk
uppskatta det. Att folk hör av sig och säger ”SVT, det var jätte bra gjort,” det är ett
idealiskt PbS företag och det gör tittarna idag säger Ursula Hägerström. 242

�������/HGQLQJHQ
Mikael Olssons största vision under hans tid på SVT var att försöka spegla frågorna
som finns i samhällstillståndet. Folkbildnings ambitionen och demokratiska värden skall
prägla hela utbudet menar Olsson. SVT skall också bära ansvar för kulturen. Mikael
Olsson tycker att hans främsta uppgift på SVT var att genom att omorganisera tvinga
organisationen att lägga övergripande mål, delmål och mål för varje program. Att bryta
ner för att få saker konkret. Visionen var helt enkelt att vi skulle bli mycket mer
medvetna om vad vi arbetade med, inom varje del av organisationen, men det var bara
första steget som hann tas nämligen att inrätta en programledning där innehållet sattes
först.243

�������6WDWHQ
Det är viktigt att ett PbS företagen har en stark ställning i samhället. Viktigt är att PbS
företagen drivs självständigt utan inblandning av staten eller andra ekonomiska och
politiska intressen. Samtidigt som riksdagen och regeringen har ett ansvar för att
programverksamheten regleras via vissa grundläggande riktlinjer. Företagen skall
erbjuda ett mångsidigt program utbud som kännetecknas av hög kvalitet och som
tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. PbS
företagen skall ha en decentraliserad organisation och den regionala och lokala
organisationen skall utformas och ges tillräckliga resurser så att förhållanden i hela
landet kan speglas. Sändningarna från en PbS television skall nå ut till hela landet. 244

.
�������0HGLD
Allt kan ju alltid vara bättre. Man kan ju sitta framför TV:n och tycka att allt kan va
bättre. Om vi framför allt pratar om SVT så tycker Thord att företaget iallafall utåt är
förhållandevis ointresserat att diskutera sin egna roll och sin egna framtid. Det är en stor
svaghet. De värjer sig mot kritik istället för att föra en diskussion. Detta märker framför
allt Thord Eriksson som journalist i svårigheten att få tag på personer i ledande
befattning. De är helt enkelt inte intresserade och det är illavarslande säger Thord
Eriksson. Det är lite ologiskt eftersom det är stort medieföretag själv som ställer krav på
andra makthavare. SVT skulle må bra om de både internt och utåt var beredda på att ta
en bättre diskussion anser Thord Eriksson.245

                                                          
242 Intervju med Ursula Hägerström 2001-03-09
243 Intervju med Mikael Olsson 2001-03-09
244 Regeringsproposition 2000/2001:94  Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005
245 Intervju med Thord Eriksson 2001-03-29
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3XEOLF
VHUYLFH

�����0RGHOO�|YHU�SXEOLF�VHUYLFH�EHJUHSSHW�XWLIUnQ�I\UD
SHUVSHNWLY��XQGHU|NQLQJ���

Efter denna undersökning tog vi som i förra fram nyckelord och placerade i en modell. I
denna modell har en ny rubrik 6W\UQLQJ�kommit till. Detta som framför allt handlar om
oberoende disskuterades inte i dagstidningarna men därmeot en hel del vid våra
intervjuer. Efter denna modell går vi vidare med att göra en modell där vi för samman
de två, och skriver en sammanfattande text.

,QQHKnOO
Informera
Bilda
Underhålla
Mångfald
Bredd
Saklighet

)RUP
Finansiering (sponsring)
I ”allmänhetens” tjänst
Webb- TV
(sammanlänkning mellan
dator och TV)
decentralisering

6W\UQLQJ
Oberoende-
staten
Oberoende-
konkurrensen

6WUDWHJL
Publikmål
Nischad verksamhet
Bred verksamhet

$QVYDU
Tillgänglighet för alla
Kritisk granskning
Minoriteter
Kulturellt ansvar
Språk
Demokratiskt ansvar
”I offentlighetens tjänst”

gYHUJULSDQGH�0nO
Folkbildning
Stimulera till eftertanke
Diskussion
Samhällsgemenskap
Kvalitet



85

3XEOLF
VHUYLFH

���6OXWVDWVHU
�����-lPQI|UHOVH�|YHU�GH�WYn�PRGHOO
Detta är den modell vi kom fram tillnär vi förde samman de två modellerna. Begreppet
består av många olika delar, vi har med denna modell gjort ett försök att strukturera upp
begreppets alla innebörder och ideal.

)RUP
Finansiering (sponsring)
I ”allmänhetens” tjänst
Webb- TV
(sammanlänkning mellan
dator och TV)
decentralisering

,QQHKnOO
Informera
Bilda
Underhålla
Mångfald
Bredd
Saklighet

gYHUJULSDQGH�0nO
Folkbildning
Stimulera till eftertanke
Diskussion
Samhällsgemenskap
Kvalitet

$QVYDU
Tillgänglighet för alla
Kritisk granskning
Minoriteter
Kulturellt ansvar
Språk
Demokratiskt ansvar
”I offentlighetens tjänst”

6WUDWHJL
Publikmål
Privatisering
Nischad verksamhet
Fler kanaler
Bred verksamhet

6W\UQLQJ
Oberoende-
staten
Oberoende-
konkurrensen
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Vår modell är inte det enda sättet att strukturera upp ideal och tolkningar kring
begreppet PbS Man kan sätta många rubriker vid en begreppsanalys av ett komplext
begrepp som PbS, vi valde de som förekom ofta i vårt material och som diskussionen
kretsade kring. Anledningen till att vi inte fann någon av de existerande modellerna
tillfredsställande, var att de forskare vi har studerat ofta rör sig inom ett av begreppets
många områden. Vi ville få en mer övergripande helhetsbild och därför utformade vi vår
egen modell. Inom modellens delar finns vissa motsägelser och spänningar, exempelvis
under innehåll där man kan se intressekonflikter mellan bilda och underhålla, bredd och
mångfald samt saklighet och underhålla. Det finns också en del konflikter mellan de
olika delarna t.ex. kan man se spänningen mellan Ansvar och Strategi, eftersom man har
ett ansvar för minoritetsgrupper samtidigt som man ska vara en bred television. Det är
dessa spänningar som gör det svårt att efterleva alla PbS mål och krav och gör
begreppet komplext.

Efter vi nu gjort modellen vill vi testa om den fungerar. Därför kommer vi att applicera
svaren som vi fått ut av vår undersökning av fyra samhällsperspektiv och deras syn på
PbS och SVT på modellen.
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�����$QDO\V�DY�UHXVOWDWHW

Vi analyserar med hjälp av vår modell de fyra samhällsperspektivens syn på SVT och
PbS materialet kommer från intervjuer, informationsbroschyrer och
regeringspropositioner.246

�������'HILQLWLRQ�DY�3XEOLF�VHUYLFH��RFK�GLVNXVVLRQ�NULQJ�3XEOLF�VHUYLFH
Vi slog ihop de två rubrikerna definition och diskussion, eftersom våra respondenter
fortsatte sitt resonemang kring definitionen under rubriken diskussion.
Med hjälp av vår modell är det lätt att urskilja klara definitioner hos respondenterna.

'HW�RIIHQWOLJD�697
Det offentliga SVT anser att PbS står för mångfald och ett varierat utbud. De menar att
SVT som oberoende medium är viktigt för demokratin. De poängterar att ingen annan
än de själva ska bestämma vad som ska sändas och att de inte har några kommersiella
intressen att ta hänsyn till.

Vi anser att detta oberoende idag skulle kunna ifrågasättas då SVT präglas av en allt
mer liberal syn på sponsring och reklam. Stora evenemang är idag i stort sett omöjliga
att finansiera utan sponsringspengar och konkurrensen från de andra kanalerna har gjort
att det har blivit allt svårare att får sändningarna från t. ex VM i ishockey. Man kan även
ifrågasätta oberoendet från politikerna om det är praktiskt möjligt, då det är staten som
utarbetar mål och riktlinjer för hur företaget ska sköts. Det är också staten som
bestämmer licensavgiften vilket utgör grunden för hela  PbS verksamheten. Indirekt blir
SVT följaktligen beroende av politikernas välvilja.

Om man överför detta till vår modell  hamnar SVT:s definition under rubriken
VW\UQLQJ� där oberoendet poängteras. Hägerström på SVT säger att många medarbetare
har en personlig tolkning av PbS men att det inte finns någon skillnad på hur man
definierar begreppet på de olika genreavdelningarna, men att de olika avdelningarna
gärna vill påpeka hur viktigt just deras arbete är för PbS- TV. Enligt Hägerström pågår
det en ständig intern diskussion om PbS begreppet.

Enligt vår mening är den interna diskussionen en förutsättning för den externa
diskussionen.
Vi tycker att den interna diskussionen borde märkas mer i den offentliga debatten och
att allmänheten ska får ta del av den, eftersom SVT själva säger att de är ett företag i
allmänhetens tjänst.

                                                          
246 i följande avsnitt hänvisar vi till tidigare källor.



88

/HGQLQJHQ
Mikael Olsson tycker att ”i allmänhetens tjänst” är en för svag definition och vill hellre
översätta PbS med i offentlighetens tjänst eller i samhällsgemenskapens tjänst. Mikael
Olsson vill se en ledning med en klar och tydlig definition av begreppet. Enligt Mikael
Olsson är det oansvarigt att säga att det är ett komplext begrepp som inte går att
definiera. Till skillnad från det offentliga SVT säger Mikael Olsson att det av naturliga
skäl definieras annorlunda på samhällsredaktionen där man ifrågasätter relevans
kontinuerligt än på drama avdelningen där man har en mer populistisk tolkning av
begreppet. En annan skillnad mellan det offentliga SVT och Mikael Olsson är att han
inte poängtera oberoendet från politikerna lika starkt utan tycker att de som folkets
valda representanter och som PbS uppdragsgivare har ett visst ansvar att SVT lever upp
till sina mål.
Mikael Olsson tycker att det behövs en ökad diskussion om PbS TV:s syfte. Därför är
det viktigt med en ledning och politiker som brinner för den typen av frågor. Detta
resonemang appliceras i vår modell under rubriken DQVYDU�eftersom Mikael Olsson
understryker PbS demokratiska ansvar och att det ska vara i offentlighetens tjänst.

6WDWHQ
Statens definition liknar det offentliga SVT:s definition därför placerar vi också deras
tolkning under rubriken VW\UQLQJ i vår modell. I propositionen står det att PbS TV ska
vara självständigt och oberoende i sitt förhållande till staten vilket är en svår balansgång
då de samtidigt ska sätta upp vissa riktlinjer för verksamheten, bl.a. ska SVT erbjuda ett
mångsidigt programutbud. Förhållandet mellan staten och SVT är komplext men det
yttersta ansvaret för företaget har styrelsen där ordföranden är tillsatt av regeringen.
Detta vågspel mellan politikerna och företaget SVT är svårt, för samtidigt som
politikerna inte ska blanda sig i hur SVT sköter sitt uppdrag har de ändå kontrollen över
verksamheten i form av uppföljningsrapporter som skickas in till granskningsnämnden.

0HGLD
Kulturjournalisten Thord Eriksson definierade PbS som bred allmän TV som inte
behöver ta hänsyn till tittarsiffror eller kommersiella kanalers konkurrens, PbS ska
innehålla både det breda och smala utbudet, det måste finnas en balans. För att få igång
en debatt och diskussion om begreppet måste SVT göra allmänheten uppmärksamma på
hur medlen används. Thord poängterade också det att det var viktigt med att få folk att
bryr sig och på det sättet få de intresserade av PbS Thord sa att SVT är ett av Sveriges
viktigaste mediebolag som når flest och har störst genomslagskraft. Det är viktigt att
höja medvetenheten om hur medierna styrs och vilka krafter som formar medierna.

Thord Erikssons definition passar in under rubriken VW\UQLQJ�i vår modell. Staten och
det offentliga SVT har vi satt under samma rubrik men de framhäver mer oberoendet
från staten medan Thord Eriksson diskuterar oberoendet från konkurrens och
tittarsiffror. Detta stämde möjligtvis under monopoltiden men eftersom situationen
förändrats dramatiskt för PbS TV de senare åren tycker vi att förutsättningarna för att
erbjuda tittarna både de smala och breda programmen har blivit mycket svårare.

'HILQLWLRQ
RFK
GLVNXVVLRQ
DY�3E6

6W\UQLQJ
Det off. SVT
Staten
Media

$QVYDU
Ledningen
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6WUDWHJLHU
När vi har arbetat med vårt material från denna undersökning upptäckte vi att modellen
inte var helt komplett. De olika perspektiven talar om olika strategier för att nå sina
ideal. Statens strategi är PbS uppföljningarna, där de kontinuerlig få redovisat hur
SVT:s mål uppnås och efterlevs. I propositionen (2002-2005) är det inte mycket som
har förändrats från tidigare år därför kan säga att statens strategi för framtiden är att inte
förändras utan att vara en stabiliserande faktor i ett föränderligt samhälle. Mikael
Olssons strategi är att öka den offentliga debatten kring PbS och dess innehåll medan
Thord Eriksson talar om en ökad medvetenhet om PbS bland allmänheten.

�������)UDPWLG�RFK�YLOND�SUREOHP�KRWELOGHU�ILQQV�PRW�3E6�79

'HW�RIIHQWOLJD�697
Ursula Hägerström ser inte några hot mot PbS i framtiden men allt beror på den fortsatta
finansieringen. Hägerström menar att antingen får SVT blir kommersiellt eller får
politikerna ser till att vi har resurser så att vi kan efterleva de krav som ställs på ett PbS-
företag. SVT tycker att den nya tekniken är en viktig del av framtiden. Vore TV-
licensen vore en skatt skulle SVT vara knutet till staten på ett helt annat sätt än med
licenssystemet. Hägerström anser att ett PbS- företaget inte ska vara statligt därför är
hon emot att det skulle finansieras med skattemedel.  I modellen placerar vi SVT:s
framtidstankar och hotbilder under rubriken IRUP då de fokuserar på finansiering och
ny teknik.

/HGQLQJ
Mikael Olsson tycker att SVT har bra förutsättningar för att klara sig bra i framtiden.
SVT måste våga vara tydliga med att man erbjuder samma sak som konkurrenterna men
till betydligt högre kvalitet. Han poängterar även att bildningsambitionen är viktig. Det
avgörande för SVT:s framtid är hur man tar tag i diskussionen om innehållet. Mikael ser
tre hotbilder i framtiden där den första är kvantitativa publikmål till följd av den
kommersiella konkurrensen. Den andra är den nya tekniken som gör att allt mindre
resurser läggs på programproduktion. Tredje hotbilden är antiintellektualism där stora
och viktiga frågor försvinner i den dagliga verksamheten, och att det aldrig finns tid för
diskussion.
Mikael Olssons framtidsdiskussion lägger vi i vår modell under rubrikerna LQQHKnOO�och
|YHUJULSDQGH�PnO.

3E66WUDWHJLHU
Publikmäl
Privatisering
Nischad verksamhet
Fler kanaler
Bred verksamhet
PbS- uppföljning
Offentlig debatt
Ökad medvetenhet
Stabilitet
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6WDWHQ
Staten tycker det är viktigt att PbS- företagen ges goda möjligheter att utvecklas för att
kunna möta förändringarna i en ny mediesituation. Hur detta ska sker nämns inte i
propositionen och inte heller var resurserna till detta ska komma ifrån. I propositionen
påpekas det att PbS-företagen ska fortsätta att framhäva sin särart. Trots att uppdrag,
organisation och omfattning har ändrats ska principen att man inte ska påverkas av
statliga eller kommersiella intressen ligga fast. I modellen passar statens tankar om
framtid och hotbilder bäst in under rubriken IRUP.

0HGLD
Det är svårt att förutser framtiden eftersom den nya tekniken skapar nya situationer
menar Thord Eriksson. Han tror inte att det inte kommer att sker några jätteförändringar
i förutsättningarna för PbS-företagen eftersom det är Sveriges regering som sätter
villkoren och inte marknaden, som är ständigt föränderlig.
En hotbild som Thord Eriksson ser är att balansgången mellan det breda och det smala
utbudet kommer att blir svårare och detta kanske tvingar SVT att nischa sig, detta leder
till färre tittare och därmed minskad vilja att betala TV-licensen.
Även denna tolkning hamnar i modellen under rubriken IRUP.

Efter att vi nu har applicerat respondenternas svar i modellen anser vi att modellen
fungerar som ett verktyg vid tydliggörande av PbS- ideal.

)UDPWLGHQ�RFK
SUREOHP�KRWELO
GHU�I|U�3E6

)RUP
Off. SVT
Staten
Media

,QQHKnOO
Ledning

gYHUJULSDQGH�PnO
Ledning



91

�������'HW�LGHDOLVND�3E6��I|UHWDJHW��0nO�RFK�YLVLRQHU
Följande avsnitt kommer vi inte att applicera på modellen eftersom modellen i sig är en
beskrivning på ideal, vi kommer dock kort att sammanfatta vad de olika perspektiven
har för mål och visioner kring PbS

'HW�RIIHQWOLJD�697
Ursula Hägerström menar att PbS- företag som lyckas uppfylla alla de krav som ställs är
idealiska. SVT vill att tittarna uppskatta det dem gör.

/HGQLQJ
Mikael Olssons vision är ett PbS företag som sätter innehållet främst och är där
medarbetarna är medvetna om för vad de arbetar mot. Han menar också att ett idealiskt
PbS-företag kan påverka samhällsutvecklingen.

6WDWHQ
Staten tycker att ett idealiskt PbS –företag drivs självständigt utan inblandning från
staten eller andra ekonomiska och politiska intressen samtidigt som regering och
riksdag har ett ansvar för programverksamheten som regleras via grundläggande
riktlinjer. PbS blir på detta sätt en garanti för demokratin och att det stabiliserar det
enorma informationsflödet.

0HGLD
Thord Eriksson anser att ett idealiskt PbS- företag ska vara mer öppet och diskuterar sin
egna roll och sin egna framtid. Thord Eriksson har upptäckt som journalist att det svårt
att få tag på personer i ledande befattning inom SVT då de inte är intresserade av att
föra en dialog. Thord Eriksson tycker att SVT i dagsläget värjer sig mot kritik, ett
idealiskt PbS- företag skulle istället föra en diskussion.
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Problemet vi utgick ifrån när vi skrev var på vilket sätt är begreppet PbS kopplat till
olika perspektiv, idealbilder, framtidsbilder och organisationsideal .Vårt syfte med
uppsatsen var att göra en begreppsanalys av begreppet PbS utifrån massmediedebatten
de senaste fem åren, för att kunna göra upp en modell över dess många ideal och
tolkningar och sedan se hur den fungerar i praktiken genom fyra olika perspektiv på
Sveriges Televisions Public Service uppdrag. I den tidigare forskningen fann vi många
modeller över begreppet PbS men ingen var tillfredsställande för vårt syfte. De flesta
forskare ser bara till en eller ett par betydelser av begreppet medan vi ville fokusera på
helheten och ordna upp det kaosartade begreppet. Vi har sett uppsatsarbetet i fyra steg,
det första var att få en överblick med hjälp av den tidigare forskningen, nästa steg var
vår första undersökning med en begreppsanalys, i nästa undersökning så intervjuade vi
fyra perpektiv och satte på så sätt begreppet i ett praktiskt sammanhang. Nästa ocg det
sista steget blev att jämnföra de två modeller vi fått fram och göra an analys.

Ett av problemen inom den tidigare forskningen är att det inte finns någon vedertagen
definition att utgå ifrån utan alla forskare gör sin egna tolkning av begreppet. Detta
problem beror på att det inte finns någon etablerad svensk översättning av det engelska
begreppet PbS Den officiella svenska översättningen är dock ”i allmänhetens tjänst”.
Denna översättning har inte riktigt slagit igenom och det finns många som menar att
PbS kan har flera betydelser. Mediaforskaren Trine Syvertsen menar att problemet
ligger i att det engelska ordet ”public” kan betyda både publik och allmänhet.

För att få begreppet mer konkret så tog vi hjälp av debatten i massmedia i de stora
svenska dagstidningarna de senaste fem åren. Artiklarna sammanfattar vi under
rubrikerna PbS uppdraget, staten och oberoendet, ledningens perspektiv, finansiering
och kommersiell PbS Det materialet tillsammans med den tidigare forskningen
analyserade vi och kom fram till en modell över PbS idealen. ( se sid. 62 ) Denna
modell har rubrikerna Innehåll, Form, Styrning, Strategi, Ansvar och Övergripande mål.
Inom varje rubrik har vi sedan samlat de nyckelord som framkom av analysen, en
sammanfattning av detta i avsnitt 3.8. Vår modell är ett av många sätt att organisera
idealen och tolkningarna kring begreppet PbS Man kan sätta många rubriker vid en
begreppsanalys av ett komplicerat begrepp som PbS, vi valde de som förekom ofta i
vårt material och som diskussionen kretsade kring.

Efter vi gjort begreppsanalysen ville vi få en bild av hur olika samhällsperspektiv ser på
PbS och SVT:s uppdrag. Vi intervjuade Ursula Hägerström, informationschef på SVT,
där kompletterades intervjun med informationsbroschyrer från SVT. Mikael Olsson
f.d.programdierktör, samt Thord Eriksson, kulturjournalist på DN. Vi analyserade också
regeringspropositionen 2000/2001:94 och kompletterade detta material med föregående
sändningstillstånd. Dessa perspektiv har vi kallat för Det offentliga SVT, Ledning,
Staten och Media. Respondentens tankar placerade vi sedan in i modellen under de
rubriker vi fann lämpliga.
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Vi vill lyfta fram en del från vårt resultat, många tycks vara överens om att SVT borde
diskutera sitt PbS uppdrag mer. Det borde vara i SVT:s egna intresse att föra en dialog
med både allmänhet, frilansande mediearbetare och andra medier om SVT:s syfte och
visioner Av vårt material har det kommit fram att många av SVT:s medarbetare har sin
personliga definition av PbS vi anser att SVT internt borde diskutera definitionen av
PbS och vilka mål de bör arbetar mot. Det är idag ingen självklarhet med
licensfinansiering, utan alternativ som skatt och betalkanalsystem har förekommit i
debatten. Med den nya tekniken som webb och digital-TV har kostnaderna ökat och
frågan om resursernas fördelning aktualiserats.

I framtiden kommer SVT att bli mer konkurrensutsatt, SVT har utformat egna
framtidsmål, de ser sig som en växande verksamhet med fler kanaler likaså gör
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet när de uttalar sig om SVT:s framtid.
Moderaterna vill ha en nischad verksamhet med enbart typiska PbS program som inte
finns i de kommersiella kanalerna de vill även privatisera TV 2.
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2WU\FNWD�NlOORU
Intervju: med Ursula Hägerström, 2001-03-09

Intervju: med Mikael Olsson, 2001-03-09

Telefonintervju: med Thord Eriksson 2001-03-29
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Figur 2. SVT organisation hämtad från www.svt.se
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6YHULJHV�7HOHYLVLRQ����������0NU�
Sveriges Radio: 1,823 Mkr.
Utbildnings Radion: 256 Mkr.
Radiotjänst: 1,41Mkr
Sveriges Radio Förvaltning AB: 2,41,1 Mkr.
Granskningsnämnden för Radio och TV: 0,48 Mkr.

Figur 3: Användning av TV-licensen 1999, hämtad från ZZZ�VYW�VH
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0LNDHO�2OVVRQ
1.Hur definierar du begreppet Public service ?
2.Finns det diskussioner inom SVT om begreppet public service  ?
3.Vad utmärker ett Public service företag ?
4.Hur klarar sig SVT i konkurrensen med de kommersiella kanalerna ?
5.Hur ser SVT på sin roll som ett public service företag ?
6.Hur tror du framtiden ser ut för SVT ?
7.Fungerar SVT:s organisation ?
8.Tycker du att det är det viktigt att public service begreppet diskuteras i massmedia?

8UVXOD�+lJHUVWU|P
1.Hur definierar du begreppet Public service ?
2.Finns det diskussioner inom SVT om begreppet public service  ?
3.Vad utmärker ett Public service företag ?
4.Hur klarar sig SVT i konkurrensen med de kommersiella kanalerna ?
5.Hur ser SVT på sin roll som ett public service företag ?
6.Hur tror du framtiden ser ut för SVT ?
7.Fungerar SVT:s organisation ?
8.Tycker du att det är det viktigt att public service begreppet diskuteras i massmedia?

7KRUG�(ULNVVRQ
Hur definierar du PbS begreppet ?
Är det ett lätt definierat begrepp ?
Överensstämmer din definition med SVT:s offentliga definition ?
Vad har du för förebilder ?
Tycker du att det är viktigt att PbS begreppet diskuteras i det offentliga samtalet  ?
Hur ska man få igång en diskussion om begreppet ?
Hur ser du på SVT:s framtid ? (den nya konkurrensen , digital TV osv)
Hur ser du på medias roll när det gäller SVT:s framtid ?
Vad kännetecknar det idealiska PbS företaget ? Hur lever SVT upp till det företaget?
Har du några tankar kring SVT:s  organisation ? vad?
Hur ser du på Mikael Olssons arbete som programdirektör ? (framställningen i media )
Hur ser du på SVT som ett PbS företag, lever de upp till de krav som ställs ?
Vilka problem har SVT ? Vilka hotbilder finns det ?
Vad innebär den nya propositionen för SVT ? Vilka förändringar ?
Har du fått ta del av mer än den offentliga bilden av SVT ?


