
 
a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en ny allmänhets tjänst 
-  En studie om Public Service i ett förändrat medielandskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Haeggström, Hanna  
 Marklund, Sara  
 Olsson, Madeleine  
 
Handledare: Olof Hultén 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 15hp 
Media Management 180hp 
Institutionen för kommunikation och design 
Vårterminen 2008, Högskolan i Kalmar 
 



 
b 

ABSTRACT 

 

Title: The new Public Service 

Authors: Hanna Haeggström, Sara Marklund, Madeleine Olsson 

Level: Bachelor thesis in Media and Communications Studies 

Supervisor: Olof Hultén 

Location: School of Communication and Design, University of Kalmar, spring 2008 

Language: Swedish 

Number of pages: 55 

 

 

There is an ongoing change of the media industry where new types of media emerge as a result of 

technological advancements. The audience and their use of the media have changed where 

available range has expanded while the size of the audience has remained the same. For media 

companies this implies a fight for the audience, where the right approach is vital for keeping as 

well as attracting new customers. Public service is an issue under current debate and its future 

role in the media industry has been brought into question. This survey investigates the roll of 

public service in Scandinavia in a new and changing media industry and how they should act to 

be important for their audience. The thesis targets how the public service phenomena works with 

new media channel, how they approach the change in how the audience consume media. The 

probable scenarios is based on the change between the current public service situation in the 

Nordic region and the future, where we put the future role of public service in a changing market 

into question. The study focuses on public service and is based on relevant theoretic frameworks 

and in-depth interviews. The theoretic-oriented framework is based on the phenomena from a 

change in media supply, a change in media consumption as well as how public service ought 

adjust to be in order for its survival. The interviews make out the core of the study, where key 

individuals from the industry have been interviewed. The direction of the interviews has been 

towards public service, emerging media, change in the audience, public service’s approach to 

their surroundings and how it can develop and become an organization adapted to today’s 

development. The conclusion of the study is that in order for public service to retain a function in 

the changing media environment have to maintain a high grade of audience utility. In order to do 

so, public service has to revaluate and change their strategy as the audience and their relation to 

and consumption of media services and products has changed. 
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1. INLEDNING 
 

Ett kraftigt mullrande runt omkring mig. Sätet under mig gungar i takt med musiken i mina öron. 

Hon mittemot mig sitter och knappar frenetiskt på sin bärbara dator, hon ser stressad ut. Killen 

mitt i gången står och håller krampaktigt i ledstången. Det är fullt med folk. Det är måndag 

morgon. Trots det fysiska avståndet känns det som att alla redan befinner sig på jobbet med 

telefonerna i högsta hugg. I alla fall i tanken. Affärsnissar överallt. Den enda som sticker ut från 

mängden är tanten med den rosa flanellskjortan som i lugn och ro blickar igenom en japansk 

trädgårdstidning. Det står ett par i gången och diskuterar ljudligt melodifestivalens vinnare. Jag 

håller med killen. Jag vaknar tvärt ur mina funderingar, telefonen ringer. Högt och ljudligt 

skrålar Joe Tempest; It’s the final countdown.  

Känner du igen situationen? Idag är detta en normal verklighet och väldigt få skulle se någonting 

konstigt med detta. För tjugo år sedan var situationen en annan. Då hade ingen kunnat prata i 

mobiltelefon på väg till jobbet eller sitta med en dator i knäet uppkopplad mot världen. Då hade 

ingen kunnat välja just en japansk trädgårdstidning bland miljontals andra. Då hade ingen kunnat 

lyssna på musik i samma apparat som de ringer med. Tiden har förändrats, vi har förändrats och 

medierna har förändrats. 

Med tanke på hur självklar TV:n är idag är det fascinerande att svenska folket knappt visste vad 

det var för cirka 60 år sedan. Televisionen var då något publikt, som gärna sågs i gemenskap med 

andra. Nu är istället medier ett sätt att komma i kontakt med individer, på ett mer personligt plan. 

Samhället har gått från att ha tillgång till bara ett fåtal medier, till att ha medierna som en 

gemenskap med andra, till en individuell konsumtion. Internet var för många människor ett helt 

okänt och otänkbart fenomen för inte länge sedan. Idag är det en del av vårt sociala liv och är för 

många lika självklart som osthyveln. Alla dessa nya tekniker och funktioner förändrar dels 

samhället men även dess invånare. Fler bolag konkurrerar om samma mängd konsumenter och 

alla vill kunna erbjuda en tjänst som passar just dig. 

 

Med denna nya medieteknik och samhällsförändring måste även medieföretag förändras med sin 

publik. Detta gäller dels de kommersiella företag som följer sin publik noga för att inte förlora 

reklamintäkter, men i många länder finns även public service företag, där situationen ser 

annorlunda ut. Public service i Norden har hela tiden arbetat någorlunda lika, och nu möter de 

tillsammans en förändrad marknad och publik. Public service ska stå i allmänhetens tjänst, men 

vad händer när allmänheten förändras kontinuerligt? Idag vill allmänheten vara mer deltagande 

och hitta individuell information på sitt eget sätt och är inte lika mottaglig för all information som 

de möjligtvis var tidigare. Frågan är vad public service kommer att behöva göra för att bibehålla 

sin andel av marknaden och vad de kommer att ha för roll i ett förändrat samhälle. 
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1.2 Bakgrund till problemdiskussion 

Medieutbudet tilltar och marknaden ändras markant oupphörligen. Nya medier och nya tjänster 

utvecklas ständigt, med Internet som den största komponenten. Hadenius och Weibull 

(2003:455ff) beskriver att denna snabba tillväxt av utbud och plattformar har bidragit till att 

publiken får mer att välja mellan, men då medieanvändningen inte expanderar ökar istället 

konkurrensen på mediemarknaden. De resonerar vidare att genomsnittspubliken ägnar lika 

mycket tid till medierna idag som på 1980-talet.  
 

”Den tid genomsnittssvensken ägnar de större medierna var år 2003 fem timmar 

och 51 minuter per dag. 1979 var motsvarande tid fem timmar och 21 minuter. Det 

rör sig alltså om en ökning med endast 30 minuter under de senaste 25 åren, trots 

den explosionsartade medieutvecklingen.” 

(Radio och TV i allmänhetens tjänst - Riktlinjer för en ny tillståndsperiod, 2005:1, 

s. 111) 

 

Mediesystemet expanderar så kraftigt att selektiviteten ökar enormt, vilket medför att varje kanal 

fått en mindre publik. Organisatoriskt innebär den förändrade användningen ännu högre 

konkurrens, då befolkningen mer noggrant väljer ut sina kanaler (Hadenius&Weibull, 

2003:455ff). Detta är ett dilemma för samtliga företag på mediemarknaden, likaväl för privata 

som offentliga verksamheter. För att möta denna snabba utveckling måste bolagen tänka om och 

locka publik till just sitt utbud. Public service kanalerna, som har ett givet uppdrag och som 

finansieras av staten (Mcquail, 2003:156), har det svårare att locka publik till sina kanaler, då de 

inte kan låta en förändrad marknad styra deras utbud. Harrie (2006:152) presenterar siffror som 

visar att den yngre publiken svikit public service kanalerna i Sverige, till fördel för de 

underhållande TV- kanalerna såsom TV3 och TV4. Siffrorna visar likaså att den yngre 

målgruppen tittar minst på TV. Detta beror på att de använder sig av andra kanaler som 

skräddarsys efter deras önskemål, såsom nisch-kanaler via tv, eller Internet. 

I Norden har public service länge varit en etablerad del av medielandskapet och dominerande i 

etermediernas framväxt. Då de tidigare haft monopol på etermedierna, sände de vad som passade 

dem till en stor befintlig publik, endera publiken var intresserade av programmet eller inte. 

Publiken var därmed passiv på det sättet att det förekom en envägskommunikation mellan 

sändare och mottagare. Med medieförändringen omvandlades detta. Publiken väljer nu själv sin 

kommunikationskanal och Internet gör det möjligt för en annan sorts interaktivitet. Det danska 

public service företaget Danmarks Radio (www.dr.dk, 080416) beskriver att medieförändringen 

bidrar till att publiken får tillgång till hundratals olika radio- och tv-kanaler från multinationella 

medieföretag, men vilka endast satsar på underhållning. De anser därmed att public service är 

nödvändigt för att ge publiken en valmöjlighet till ett i högre grad utbildande och kvalitativt 

utbud. Nissen (2003:6) menar att utvecklingen ger en mer sofistikerad multimedia och 

interaktion, där vi istället för att lyssna på radio samtidigt som vi sysselsätter oss med annat, 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37845
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interagerar med varandra över Internet eller telefon. Människor vill idag ha kontakt med 

likasinnade via webben, därav följer att landsgränser suddas ut. Bemöter public service den 

integrationen som sker via Internet idag? Public service bör inrikta sig mer på att erbjuda nya 

tjänster och tekniker, för att finnas på alla plattformar tycker Karol Jakubowicz i Ferrell och 

Bardoel (2007:29). Då public service har ett klart syfte med en budget som alltid är densamma, är 

det komplicerat att förändra ett sådant företag. Samtidigt som de måste underhålla och 

modernisera, måste de fortfarande följa sitt uppdrag samt behålla sin legitimitet, sitt utbud och sin 

trovärdighet.  

1.3 Problemdiskussion 

Public service består av två ord som står i relation till varandra. De ska vara relevanta och 

värdefulla för en publik samt erbjuda en service som är utbildande och unik. Public service har ett 

fastställt syfte som de ska uppfylla för att klara av sitt uppdrag. Detta uppdrag baseras på gamla 

tankesätt, trots att definitionen på orden inte är densamma idag. Publiken idag är annorlunda på 

flertalet sätt och behovet av service har förändrats. 

 

Vi urskiljer ett komplext problem för public service. Vi anser att public service är ett intressant 

fenomen som har fungerat utbildande och informerande samt främjat minoriteter. Däremot ser vi 

att många yngre i vår närhet sällan eller aldrig tittar på SVT1 och SVT2 i Sverige, och statistik 

bekräftar att detta är en tendens i hela Norden. Vi ställer oss då frågan hur dessa personer ska 

känna ett värde i att betala tv-licensen när de inte erhåller något tillbaka. När vi slår på TV:n 

trycker vi på 3:an först, för att sedan zappa vidare uppåt. Detta borde vara skrämmande för public 

service eftersom det är den yngre målgruppen som är nästkommande generation.  

 

Trenden visar att de kommersiella kanalerna har tagit över alltmer de sista åren och marknaden 

expanderar fortfarande. Nu har exempelvis TV8 lanserats som ska vara en likartad public service 

kanal, med utbildande program och dokumentärer. TV4 har nisch kanaler som bland annat TV4 

Film, TV4 Sport och TV4 Fakta. Frågan är om den gamla versionen av public service kommer att 

behövas och vad deras roll kan är när det finns liknande utbud på de kommersiella kanalerna. 

1.3.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll public service kan ha i ett förändrat 

mediesamhälle, samt undersöka hur de bör agera för att vara angelägna, med fokus på television i 

Norden. 

Detta kommer vi att undersöka med utgångspunkt av följande frågeställningar. 

- Hur har public service reformerats för att försöka anpassa sig till en förändrad användning 

och ett mediesamhälle under utveckling?  

- Hur ska public service agera för att publiken ska anse dem vara värdefulla? 

- Hur ska public service agera inför framtiden? 
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1.4 Begreppsdefinitioner 

 

Användargenererat  Publiken bidrar själv till innehållet i nya medier och på Internet. 

innehåll:  Användaren är aktiv där denne samlar in, rapporterar och sprider 

nyheter samt annat innehåll via exempelvis bloggar, debattinlägg, 

bilder och egenproducerade artiklar (Ahlstrand, 2007:37ff). 

 

Broadcast:   En benämning för traditionell radio och TV.  

 

Community:  En community är en mötesplats på Internet där likasinnade kan mötas 

och diskutera med varandra. Facebook är ett välkänt community 

världen över där människor kan ta kontakt med varandra, bli en del i 

varandras vardag och bilder samt byta information. 

 

Cross-media: Medier smälter samman, där en kombination av medier ger nya 

kanaler, exempelvis att kan titta på TV via mobiltelefonen. 

 

Etermedier:  Är en benämning på kommunikationsmedium och innefattar radio och 

TV.  

 

Gatekeeping:  En metafor till den process som selekterar medier, främst i 

nyhetssammanhang, där ett urval av det som ska presenteras selekteras 

av en gatekeeper.  Funktionen har även makten att göra en röst hörd i 

en diskussion i konflikter, exempelvis mellan politiker och medierna 

(McQuail, 2005:266ff).  

 

Interaktivitet:  Innebär att människans handlande påverkar ett samspel där du som 

användare aktiveras och bestämmer vad du vill ta del av i medierna. 

Ett responsförhållande med initiativ från användaren där denne tar del 

av det som erbjuds (McQuail, 2005:143).  

 

On demand:  Begreppet står för ”på begäran” och innebär att publiken får en 

möjlighet att själv ladda ner ett program och titta eller lyssna när det 

passar dem bäst. Tjänsten erbjuder en hög grad av personalisering av 

innehåll och tjänster (Radio och TV i allmänhetens tjänst - Riktlinjer 

för en ny tillståndsperiod, 2005:1:101).   

 

Streaming:  Uppspelning av ljud och bild på dator eller i mobiltelefon.  

 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37845
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37845
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SVT Play:  SVT:s utläggning av alla sina TV-program på Internet så att tittaren 

kan se programmet även efter det tablålagts.  

 

1.5 Disposition av arbetet 

1.5.1 Modell över arbetet 

För att ytterligare tydliggöra vår struktur över uppsatsen samt för att läsaren lättare ska kunna 

orientera sig har vi skapat en modell över arbetet. Vi tror denna kan fungera som hjälp att återgå 

till för att kunna följa den röda tråden. 

 
 

Figur 1.1. Uppsatsens struktur. En beskrivning av strukturen på vårt arbete för att läsaren ska få en överblick. 
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2. PUBLIC SERVICE 
 

I detta kapitel framför vi en presentation om fenomenet public service. Härigenom vill vi 

förtydliga begreppet, dess syfte, styrning och annan faktabaserad grund för att tydliggöra det 

problem som vår forskning belyser.  

 

2.1 Historik 

Public service är ett gammalt begrepp som på svenska kan översättas till ”i allmänhetens tjänst” 

vilken grundades tillsammans med etermediernas framväxt (www.radiotjanst.se, 080416). Redan 

på 1920-talet etablerades radion på marknaden. I USA styrdes radion av kommersiella intressen 

där 550 kommersiella sändare fick tillstånd att starta radiokanaler under det första året. På grund 

av tekniska skäl fanns det ett stort behov av reglering, där de nordiska länderna diskuterade fram 

monopol som lösning till problemet (Hadenius&Weibull, 2003:162ff). I de västeuropeiska och 

nordiska länder avlägsnades privata radiobolagen till förmån för statligt grundade monopol vilka 

benämndes public service (Gripsrud, 2002:346). Ytterligare tio år efter radions genombrott kom 

televisionen, som likväl inte blev ett massmedium förrän först på 1950-talet (Hadenius&Weibull, 

2003:161). Många ansåg sig tro att televisionen skulle komma att sänka kvaliteten och tyckte att 

det var en utpräglad produkt från USA. Efter att ha bevittnat Danmark, som tidigt introducerade 

televisionen, bestämde den svenska riksdagen år 1956 att televisionen skulle byggas ut. 

Televisionen blev en del av Radiotjänst AB, som finansieras av licenser där samtliga invånare 

skulle ha tillgång till TV och radio oberoende av bostadsort. Bakom detta beslut stod den 

socialdemokratiske regeringen, tidningsutgivarna samt radioföretaget. Under 1960-talet kom 

televisionens genombrott där ca 800 000 apparater fanns tillgängliga i de svenska hushållen. Året 

därpå, samma år som Hylands hörna börjat sändas, hade antalet ökat till 1 500 000 

(Hadenius&Weibull, 2003:177ff).  

2.2 Uppdrag 

På Radiotjänst hemsida (www.radiotjanst.se, 080416) beskrivs att uttrycket "public service" 

ursprungligen härstammar från Storbritannien. Det mer talande uttrycket på svenska lyder "hela 

Sverige i TV/radio- form". På Sveriges Televisions hemsida (www.svt.se, 080416) förklaras att 

begreppet public service fick sin genomslagskraft i Europa och England. Edin skriver i Hultén, 

Söndergaard och Carlsson (1996:193) att begreppet under lång tid varit vagt och mångtydligt 

utan ett entydigt syfte. Public service har haft varierande tolkningsramar historiskt och detta 

kulturpolitiska fenomen har länge varit orsak till konflikter.  

  

Under Europarådets ministermöte år 1994 fastställdes de krav public service institutionerna ska 

uppfylla. Kraven befästes i nio punkter och innebar att de skulle: 

 

http://www.svt.se/
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1. Vara en integrerande, gemensam referenspunkt för alla delar av publiken. 

2. Vara ett forum för offentliga diskussioner där ett så brett urval av uppfattningar som 

möjligt kommer till uttryck. 

3. Sända opartiska och oberoende nyheter, informationer och kommentarer. 

4. Utveckla ett pluralistiskt, nyskapande och varierat programutbud av hög etisk och 

kvalitetsmässig standard och inte låta marknadskrafterna leda till avkall på kvaliteten. 

5. Erbjuda program som intresserar de breda publikgrupperna och som samtidigt tar hänsyn 

till minoriteternas behov. 

6. Avspegla de olika filosofiska och religiösa uppfattningar som finns i samhället för att 

stärka den ömsesidiga förståelsen i etniskt sammansatta och mångkulturella samhällen. 

7. Bidra aktivt till en ökad omsorg om och spridning av mångfalden i det nationella och det 

europeiska kulturarvet. 

8. Se till att programutbudet innehållet en betydande andel av originella produktioner av 

oberoende producenter, framför allt spelfilm, drama och andra konstnärliga arbeten. 

9. Vidga tittarnas och lyssnarnas valmöjligheter genom att erbjuda program som normalt 

inte sänds av kommersiella radio- och TV-bolag (Gripsrud, 2002:347). 

2.3 Reglering 

Sedan 1994 ägs Sveriges Television av en stiftelse, Förvaltningsstiftelsen (www.svt.se, 080416) 

vilken ger SVT en självständig ställning och främjar dess oberoende från såväl stat som 

kommersiella intressen. Stiftelsen underlättar även granskning av myndigheter och organisationer 

som har betydelse för föresatser som rör medborgarna (www.svt.se, 080416). Hadenius och 

Weibull (2003:218ff) menar att riksdagens huvudsakliga uppgift innebär att stifta lagar där de 

lägger fram propositioner om verksamhetens framtid.  

 

I Danmark, Norge, Finland och Island har public service företagen rätt att bedriva TV-

verksamhet enligt den generella radio- och TV-lagen utan särskilt sändningstillstånd. I Sverige 

erhåller verksamheterna sina sändningsrättigheter från regeringen 

(http://www.nmn.org/Rapport.htm, 080512). Det finns lagar som reglerar public service i 

Sverige. Dessa innefattar bland annat radio- och TV-lagen, sändningstillståndet samt 

yttrandefrihetsgrundlagen (www.svt.se, 080416).  Sändningstillståndet för de tre svenska public 

service företagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion är uppdelat i fråga 

om allmänna regler. De ska agera opartiskt och sakligt, därtill ska programutbudet hålla hög 

kvalitet med ett mångsidigt programutbud vilken tillgodoser alla grupper (Hadenius&Weibull, 

2003:219ff).  

2.4 Public service i Norden 

Public service förhållande i de nordiska länderna skiljer sig delvis åt. I Norge sänds NRK1 och 

NRK2 analogt därtill planerar de att sända sin barnkanal digitalt. Deras innehåll organiseras 

utifrån TV, radio och webb samtidigt samt finansieras både genom licens såväl som genom 

http://www.nmn.org/Rapport.htm
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kommersiella intäkter från dotterbolaget NRK Aktivum. Finska YLE har sju radiokanaler och 

fem TV-kanaler och dessutom publiceras deras utbud på webben. Det som skiljer dem från övriga 

Norden är att den kommersiella TV:n har existerat lika länge som den avgiftsfinansierade. 

Danska DR har två TV-kanaler och arbete pågår att starta en barn- och historiekanal på det 

digitala nätet. I Danmark finansieras DR både kommersiellt och via licens där de arbetar efter 

uppdrag från staten. Islands RÚV har idag Europas högsta licens avgift, vilken nu ska ändras till 

skatt. De anstränger sig för att sändningarna ska nå hela landet (Ahlstrand, 2007:10). 

Sveriges Television anser sig vara en fri television. De är ett oberoende medieföretag i 

allmänhetens tjänst med uppdrag att garantera medborgarna ett kvalitativt, brett utbud av program 

via TV, Internet samt andra publiceringsformer. Deras ambition är att bilda folket, erbjuda 

mångfald och kvalitet, samt vara tillgänglig för alla. Verksamheten bedrivs självständigt, har hög 

integritet och finansieras i form av TV-avgiften. SVT uppfattar sin publik som medborgare och 

inte endast som tittare. SVT ska spegla omvärlden från många olika perspektiv, så att 

medborgaren själv kan skapa sig en åsikt (www.svt.se, 080416).  

2.5 Public service under utveckling 

Danmarks Radio (www.dr.dk, 080416) anser att det finns ett tilltaget behov av public service och 

DR i denna tid. De tillhandahåller en valmöjlighet för publiken. DR anser att licensen endast kan 

motiveras genom att public service skiljer sig från det kommersiella utbudet. Detta behov svarar 

Sveriges Television (www.svt.se, 080416) på genom att satsa mer på on-demand funktioner och 

divisionen SVT Interaktiv, där SVT Rapport är den nya nyhetskanalen på Internet. SVT vill 

investera i oprövade program och inte fastna i gamla rutiner. Den digitala tekniken har en kortare 

livslängd än den analoga och kräver en rationalisering av organisationen. SVT Play, deras 

webbkanal, utvecklas med fler program. Utbudet kommer även att finnas tillgängligt för 

nedladdning. Ahlstrand (2007:29) påpeka att veckoräckvidden för SVT:s hemsida ökat från 

78.000 år 2002 till 195.000 år 2006. Vidare visar Harrie (2006:174ff) statistik över de mest 

besökta hemsidorna där svt.se återfinns på andra plats långt efter aftonbladet.se. Av de övriga 

nordiska länderna ligger de på andra till fjärde plats till skillnad från dr.dk som innehar en första 

placering i Danmark. 

 



 
9 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som uppsatsen bygger på med syfte att ge 

läsaren en plattform för att följa uppsatsens resonemang och resultat. Teorierna presenteras i 

anknytning till den kommande empirin och berör främst områden inom nya medier, dess 

förändring och den problematik public service står inför. 

 

3.1 Medier i utveckling  

3.1.1 Medier förr och nu  

Tekniken och medierna har en stor betydelse för såväl individ som nation (Dalbom, 2003:198). 

Efterkrigstiden, år 1945, var radions guldålder och sändningstiderna förlängdes. Radion erhöll en 

central plats i folkets hjärtan, där människor samlades för att lyssna tillsammans 

(Hadenius&Weibull, 2003:170). Ferrell och Bardoel (2007:17) menar att dessa 

envägskommunikationskanaler har skapat en ”broadcastingkultur”, där tankesättet fokuserar på 

överföring av information via sina program. Ferrell och Bardoel (2007:9) framställer ytterligare 

att en av de viktigaste åtgärderna idag är att lösa upp transmissionssynsättet som varit 

dominerande i broadcastingmodellen. De menar vidare att medier måste gå från transmission till 

kommunikation, och utvecklas till att bli kommunikatörer.  

 
Figur 3.1. Återgivning av Küngs modell, 2002. Rekonstruerad med utgångspunkt av modellen beskriven av 

Jakubowicz i Ferrell och Bardoel (2007:43) 

Characteristic ”New” Media ”Old” Media 

Care customer 
proposition 

Basic communication 
paradigm 

What is quality 

Information, education, 
entertainment 

Synthesis of information, 
communication and service 

One-to-many, mass Two-way, personalized, interactive, 
on-demand 

”Quality” content fulfils exalted 
goals and has intellectual and 
artistic merits 

”Quality” content keeps users on the 
site and is constantly refreshed and 
update. 

Who produces 
content? 

Experts dictate 

 Content-generation relies on 
artistic expertise and 
discriminating minds 

 

Customer in the driving seat 

 Decides what, when, and in 
which form 

 The end of journalist knows 
best” 

 Successful content often 
generated by users 

Structure Linear, narrative, on or off, 
preselected or packaged, fixed 
schedule 

Molecular orientated around 3-D 
hierarchical matrix 
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3.1.2 Ny teknik, nya medier 

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för den traditionella TV:n då analoga kanaler medför 

relativt få kanaler. Det får plats omkring 3-4 digitala kanaler på en analog (Hadenius&Weibull, 

2003:268). Vi lever i den digitala tidsåldern. Den nya digitala tekniken har förändrat både 

distribution av radio och TV. Ytterligare förändringar skapas genom konvergens mellan 

traditionella radio- och TV-medier och nya digitala informationsmedier (Radio och TV i 

allmänhetens tjänst - Riktlinjer för en ny tillståndsperiod, 2005:1:87). Finnemann i Carlsson 

(2006:11) påpekar att experten Jakob Nielsen beskrev att alla traditionella medier kommer att bli 

ersatta av interaktiva webb-medier redan år 1998. Digitaliseringen har först och främst påverkat 

produktionen av innehållet i medierna. Den digitala tekniken möjliggör inte endast en 

sammansmältning av medier, utan dessutom en förening av funktioner inom medier och därmed 

uppstår möjligheter till mer effektiv produktion. Många radio- och TV-företag har på senare tid 

genomfört eller planerar att genomföra liknande effektiviseringsarbeten, detta inkluderar public 

service-företag (Radio och TV i allmänhetens tjänst - Riktlinjer för en ny tillståndsperiod 

2005:1:98) 

 

Dalbom (2003:14) bedömer att det var under 1990-talets Sverige som IT-utvecklingen tog fart.  

Hadenius och Weibull (2003:263) bekräftar att ”surfa på nätet” blev ett begrepp i mitten av 90-

talet. Finneman i Carlsson (2006:14) anser att Internet har en stor publik och framhåller att det 

förekommer symmetri mellan sändare och mottagare, vilket innebär att alla kan vara sändare och 

därtill även mottagare. Han menar vidare att Internet kan användas både som elektronisk media 

och som substitut för tryckt media. Informationen uppdateras snabbt och fokus ligger på 

integrering. 

 

Annika Bergström framställer i Carlsson och Facht (2007:167ff) att Internet idag betraktas som 

en självklar del på både den svenska och internationella mediemarknaden. Hon menar att många 

människor idag har lämnat det verkliga livet för Internet där vi betalar räkningar, upprätthåller 

kontakter och läser böcker, allt via samma kanal. Hadenius och Weibull (2003:16) hävdar att 

Internet givit samhället ett nytt sätt att sprida information, som möjliggör direkt respons för 

mottagaren. Slevin (2000:38) resonerar kring hur olika typer av medier använder Internet, och 

pekar på att många radiokanaler och TV-kanaler återfinns på Internet. Han menar vidare att en 

intressant aspekt av detta är exempelvis hur publiken kan titta på TV-program på webben och 

diskutera dessa, oberoende av det fysiska avståndet.  

 

Den första Internetgenerationen har blivit vuxen. Internets genombrott var 1995, och de som var 

tonåringar då är omkring 30 år nu. Denna generation följs av en generation som vuxit upp med 

Internet. Statistik om Internetanvändning visar att det blir fler som använder Internet årligen. 

Dessa lägger även ner mer tid på Internet, ett beteendet som sprider sig upp i åldrarna. De 

hemsidor som expanderar mest är de sidor där användarna har möjlighet till interaktivitet 

(Ahlstrand, 2006:8). Detta har medfört att BBC utvecklar sin sida för att skapa ett mer 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37845
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37845
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37845
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37845
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användargenererat innehåll och därmed tillgodose detta behov (Ahlstrand, 2007:37ff). Finneman 

i Carlsson (2006:13) framställer att vi ännu är ovissa om konvergensen av medier, då de 

fortfarande är under utveckling eftersom de nya medierna växer tillsammans med de traditionella 

medierna.  

3.1.3 Framtiden 

Ferrell och Bardoel (2007:206ff) menar att nya medier visat sig ha goda förutsättningar för att 

fungera som utbildande både när detta är medvetet och omedvetet. De anser vidare att nya medier 

har vissa förutsättningar som de äldre ej har, exempelvis att de kan skapa icke-linjär och mer 

personlig kunskap. Dock anser de att de gamla medierna har en viktig funktion och kommer att 

finnas kvar i oräkneliga år framöver. Vad gäller public service utbildande funktion har nya 

medier vissa kvaliteter som bör användas. Nissen (2003:6) menar att framtiden är svår att 

förutspå och ingen kan veta vad som komma skall. Genom att titta på trender och tendenser är det 

dock lättare att skapa sig en bild av framtidens utveckling. Han menar vidare att den tekniska 

utvecklingen främst växer genom den digitala teknologin, som har gjort det möjligt att producera 

och distribuera medier på nya sätt. Detta anser han skapar multimedia, interaktion, ”multi-kanal” 

service, on-demand service och olika kvalitet på bild och ljud. Hadenius och Weibull (2003:34) 

hävdar att det är svårt att förutse hur mediesituationen kommer att se ut i framtiden då det 

grundar sig i såväl tekniska, ekonomiska, internationella och politiska förhållanden.  

 

”Framtiden formar vi, den är öppen, ännu inte bestämd, och därför kan vi inte veta 

hur den kommer att bli.” (Dalbom, 2003:12) 

3.2 Förändrad publik 

Nissen (1996:krönika) beskriver hur medierna i begynnelsen hade en individuell sändare och 

kollektiv mottagare. Detta exemplifierar han genom att det med boktryckarkonsten blev möjligt 

att sprida masskommunikation, dock endast från en avsändare. Därpå menar han att det övergick 

till en kollektiv sändare och individuell mottagare i och med att avsändarsidan utvecklades till en 

hel industri. Mottagarsidan kan välja vad de vill lyssna på eller läsa samt i vilken takt de vill göra 

det. Vidare menar han att medierna är en kollektiv sändare med kollektiva mottagare. Detta 

motiverar han genom att radio och tv blev monopoliserat och sände information som mottagaren 

ej kunde undvika när televisionen eller radion var påslagen.  

 

Ferrell och Bardoel (2007:17) redogör för att medierna länge har sänt program som inneburit 

överföring av information till en passiv publik. Modellen som Jakubowicz visar i Ferrell och 

Bardoel, (2007:43), vilken vi även behandlat i förgående avsnitt, bekräftar att publiken numera 

önskar att bli aktiverade. Mirko Luckács i Ferrell och Bardoel (2007:202ff) menar att en väsentlig 

del av den nya medietekniken och de nya funktionerna är hur de påverkar människors beteende. 

Vidare menar han att Internet framkallar nya möjligheter för interaktion, utbildning och 

delgivning av kunskap på ett samspelande sätt. Han exemplifierar detta genom Wikipedia som är 
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ett uppslagsverk på Internet där samtliga användare kan fylla i uppgifter. I publikationen svensk 

Internet- och etermedia (2007:6) framställs hur konsumenternas makt ökar och detta företrädesvis 

på grund av Internet. De har exempelvis mer valmöjligheter vad gäller tv med webb-tvn:s inträde. 

De skriver vidare att detta är en utveckling som kommer att fortlöpa och att annonsörer troligen 

kommer att utnyttja detta alltmer.  

3.2.1 Förändrad användning 

Nordicoms mediebarometer från 1997 (1998:36ff) visar att svensken spenderade 112 minuter per 

dag framför TV:n. Undersökningen visar även att 17 % av befolkningen hade tillgång till Internet 

varav i genomsnitt 2 % använde Internet i hemmet dagligen. Motsvarande undersökning från 

2007 visar att 118 minuter per dag spenderades framför TV:n. Utredningen visar även totalt 80 % 

av folket har tillgång till Internet varav 52 % använder Internet i hemmet dagligen, vilket är en 

betydande skillnad i jämförelse med år 1997. I Radio och TV i allmänhetens tjänst - Riktlinjer för 

en ny tillståndsperiod (2005:1:111) framställs att trots att medier expanderar leder ej detta till att 

människor på avgörande sätt ändrar sina dagliga liv, snarare anpassar de vanorna i takt med 

utvecklingen. 

Gripsrud (2002:365) redogör likaså att fler kanaler skapar en möjlighet för en ny form av 

interaktivitet mellan sändare och mottagare. Han menare vidare att skillnaderna mellan TV, radio 

och Internet blir otydliga där datorn används till det mesta. Den del av publiken som är 

intresserade av någonting specifikt kan då skapa en individualiserad TV-tablå, med program 

anpassat för denne. Han påpekar att digital-TV försvagar identitetsskapande och produktionen av 

en kollektiv känsla. Hadenius och Weibull (2003:455ff) framhåller att mediesystemet 

fragmentiserats. De menar vidare att analyser över hur tittarna väljer i utbudet kan det urskiljas 

att de antingen har en tittarstrategi, vilket innebär att de endast bevakar en viss mängd kanaler, 

eller en strategi för tillval. Det sistnämnda innebär att tittarna väljer det som ger mest valuta för 

pengarna. Även i publikationen svensk Internet- och etermedia (2007:24ff) framställs att det 

fragmentiserade utbudet framkallar splittrade konsumenter samt en tittarflykt från de stora breda 

kanalerna då publiken istället väljer nisch-kanalerna.  

3.3 Public service i förändring 

Heide, Johansson och Simonsson (2005:151) påpekar att förändringar är vanligt i både offentliga 

och privata organisationer. De menar vidare att nya mål, omstruktureringar eller 

sammanslagningar är vanliga orsaker till att en organisation förändras. Även Hatch (2002:383) 

menar att många företag idag genomgår förändringsarbete som leder till nya organisationsformer. 

Hon syftar då till såväl tekniska som kulturella och sociala förändringar. Det blir allt vanligare för 

medieföretag att slås samman och därmed utnyttja de effektiviseringar och storleksfördelar det 

innebär, vilket medför att de har möjlighet att använda samma produktion på flera plattformar 

(Svensk Internet- och etermedia 2007:39) 

 

Ferrell och Jauert (2005:14) menar att det är en svårighet för public service att legitimera sig allt 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37845
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37845
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tydligare i en värld där ekonomiska och kommersiella intressen styr. De måste kunna uppvisa 

publikvärde och kvalité. Marknadens påverkan tvingar även public service till ständiga 

omorganiseringar. Leurdijk i Ferrell och Bardoel (2007:71) hävdar att det är många som anser att 

public service förändrats för långsamt. De syftar då till att ett hierarkiskt arbetssätt, traditionella 

etiska grunder och segmenterat arbetssätt bidrar till att det går för långsamt. Nissen (2003:11) 

menar att public service har en chans att fullfölja sitt uppdrag på nya sätt i det nya digitala 

samhället och ge mer värde till samhället än de kan idag. Men om de inte går utvecklingen till 

mötes kommer de endast att producera TV till de som ej kan abonnera på betalkanalerna. Således 

måste Public service bolagen möta de nya utmaningarna i ett nytt samhälle.  

Ahlstrand (2007:26) framställer att Mediehusen blev stora multimedieaktörer på 90-talet med 

både webb-tv, webb-radio och communities, vilka skapar nya medievanor hos publiken. Att finna 

en ny publik på nya plattformar innebär likaså förändrad journalistik, vilket public service bör 

rätta sig efter för att hitta alternativa strategier på olika plattformar. Även Jakubowicz i Ferrell 

och Jauert (2005:29) menar att public service bör utvecklas efter publikens behov och beteende 

till att finnas på olika plattformar, erbjuda både generellt och specialiserat innehåll samt 

interaktiva on-demand service. Han menar vidare att public service-bolag bör utvecklas från att 

bara vara public service broadcasting, PSB, till public service media, PSM. Med detta syftar han 

till att public service ska inrikta sig på att erbjuda nya tekniker och finnas på alla plattformar, 

kunna erbjuda både generellt och specifikt innehåll samt personlig interaktiv service. Han 

beskriver vidare vad public service media kommer ha för roll i sex punkter.  

1. Ha en ledande roll i digitaliseringen 

2. Finnas på alla digitala plattformer 

3. Erbjuda såväl traditionell medieproduktion samt finnas på andra plattormar 

4. Erbjuda multimedia lösningar 

5. Vara föregångare vad gäller digital media 

6. Finnas till för minoriteter 

(Jakubowicz i Ferrell & Jauert 2007:40) 

3.3.1 Förutsättningar för icke kommersiella bolag 

Nissen (1996:krönika) beskriver vad som skiljer sig åt mellan kommersiellt finansierade bolag 

och public service-bolag. Han menar att en väsentlig skiljaktighet är att de kommersiella bolagen 

håller fokus på tittartal, då de licensfinansierade stationerna istället bör uppmärksamma tittarnas 

önskningar, endera det handlar om de breda programmen till stora målgrupper, eller de smala 

programmen till specifika målgrupper. Han anser att public service ambition att göra båda 

delarna fordrar en nyanserad syn på och en mer medveten hantering av kvalitetsbegreppet. 

Björkegren i Hultén, Söndergaard och Carlsson (1996:164) beskriver att kommersiell 

verksamhetsstrategi fokuserar på populärkultur på marknadens villkor. Public service istället, 

använder sig av kulturell verksamhetsstrategi med fokus på finkultur, då detta ingår i deras 

uppdrag. Han menar vidare att public service har ett samhällspolitiskt uppdrag och förväntas 

bidra till det offentliga samtalets fortlevnad. Dock behöver de publik, precis som de kommersiella 
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kanalerna. Hultén framhåller i Hultén, Söndergaard och Carlsson (1996:79) att TV-marknaden 

blivit tuff efter att monopolet bröts och kommersiell TV lanserades. Han menar vidare att public 

service kanaler anklagas för att efterlikna kommersiell television mer och mer, för att kunna 

behålla sin publik.  

 

Edin i Hultén, Söndergaard och Carlsson (1996:195) menar att det inte har någon ekonomisk 

betydelse om public service kanalerna når en liten eller en stor publik, till skillnad från 

kommersiella kanaler. De sistnämnda får synnerligen större reklamintäkter vid höga 

publiksiffror. Lund menar i Hultén, Söndergaard och Carlsson (1996:215) att de kommersiella 

medierna tillhör den ekonomiska sektorn och vilket innebär att de har en betydande ekonomisk 

roll. Public service har istället ett större socialt ansvar. Annat som skiljer public service från 

kommersiell verksamhet menar Björkegren i Hultén, Söndergaard och Carlsson (1996:166) är att 

public service gör hela produktionen själv, vilket kallas primärkreativitet, medan kommersiella 

produktioner sker externt, sekundärkreativitet.  

3.3.2 Mötet med nya medier 

Lukács i Ferrell och Bardoel (2007:206ff) anser att vad gäller public service utbildande funktion 

så har nya medier särskilda kvaliteter som bör användas. Leurdijk i Ferrell och Bardoel (2007:83) 

menar att en fallstudie av BBC tydligt visar att användning av nya medier leder till större 

publikvärde och att public service bättre kan fullborda sitt uppdrag.  

Ferrell och Jauert (2005:19) framhåller att unga människor är entreprenörer på Internet och 

nyttjar nätet till produktion och konsumtion av medieinnehåll. De anser att ett sätt att nå den 

yngre målgruppen därför är att använda ”cross-media”. Ferrell och Jauert (2005:9) syftar till att 

public service bör använda sin strategi genom multimedia och polymedia. Leurdijk i Ferrell och 

Bardoel (2007:72) menar att flertalet public service företag idag arbetar med cross-media 

produktioner, vilket gör att själva programidén inte längre är huvudfokus utan det koncept de 

istället skapar. Severson (2004:189) finner att public service-bolag bör skapa en kreativ dialog till 

sin publik där exempelvis tittarsiffror inte räcker som återkoppling. Hon menar vidare att 

användning av webben ger stora möjligheter till återkoppling, där publiken kan medverka i 

diskussioner och engageras i verksamheten.  

Leurdijk i Ferrell och Bardoel (2007:73) redogör för att public service i Danmark uppmanats att 

komma med ny service, medan det i andra länder funnits ett motstånd mot detta. Detta intygar 

Jakubowicz i Ferrell och Jauert (2005:29ff) där han menar att många regeringar gjort motstånd 

mot att public service ska utvecklas och använda nya medier samtidigt som EU och Council of 

Europe förespråkat detta. Leurdijk i Ferrell och Bardoel (2007:73ff) framställer att Sverige endast 

får använda licenspengarna till ny service, relaterad till public service huvudaktiviteter, och detta 

ej får påverka befintliga TV-kanalers budget. Severson (2004:164ff) framhäver ett annat problem 

som bygger på att när tankarna om en mediekonvergens mellan Internet och televisionen uppstod, 

fanns en rädsla för att Internet skulle konkurrera ut televisionen för public service. Leurdijk i 
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Ferrell och Bardoel (2007:82) menar likaså att största problemet för public service att utvecklas 

jäms med nya medier och funktion är att de är väldigt reglerade att hålla sig till radio och tv-

produktion.  

3.3.3 Problematik  

Denna medieutveckling som vi beskrivit hittills har framkallat problem för public service. 

Jakubowicz i Ferrell och Bardoel, (2007:42) menar att finansiering av public service via 

licensavgift inte säkert kommer att fungera i framtiden. Han menar vidare att public service-bolag 

måste hitta alternativa lösningar för finansiering genom exempelvis samarbete med marknadens 

entreprenörer samt ägna sig åt marknadsdrivna aktiviteter. En annan problematik public service 

står inför menar Ferrell och Jauert (2005:9) är att de står mellan en samhällsutveckling som 

strävar dels globalt, dels mot att behålla det specifika nationella. De menar att det blir svårt att 

veta vad som är genuint nationellt och vad som är globaliserat. Vidare hävdar de att en stor 

publikmassa väljer internationella kanaler. 

3.3.4 Public service som gatekeeper 

Kjus i Ferrell och Bardoel (2007:136) menar att då många public service-bolag väljer att använda 

sig av nya medier för att aktivera publiken, skapas nya problem. Det finns en motsättning i att de 

vill öppna upp för att den vanliga människan ska kunna interagera och vara en del av 

produktionen, samtidigt som de ej kan släppa sin roll som gatekeeper av exempelvis etiska skäl. 

Finneman i Carlsson (2006:20) framhåller att Internet har ändrat rollen som gatekeeper. Han 

menar att det nu är det många sändare, men ingen ”chef”, utan samtliga kan publicera vad de vill. 

Himmelstein och Aslama framställer i Ferell och Hujanen (2003:257ff) hur den så kallade 

”Trickle-down Communication model” varit en hörnsten i europeisk public service tradition och 

understyrker att det är mediernas information som leder till debatt och diskussioner, vilket bidrar 

till den publika sfären.  De menar att denna modell framhåller att public service TV måste stå fast 

vid sin roll som en publik institution och ha autonomi i förhållande till både staten och 

marknaden. Denna modell stödjer en institutionell kontroll över kommunikation där den så 

kallade gatekeepern är professionell och demokratisk. De framhäver vidare att en kritik till denna 

modell kallas ”Community Communication bubble-up model” vilket står både för ett lokalt och 

nationellt samhälle med många olika politiska, kulturella och etniska identiteter och röster. Detta 

samhälle innebär att medborgarna har rätt till olika personliga och sociala upplevelser, samt till 

kunskap och deltagande. De menar vidare att allas röster bör bli hörda i en demokrati, vilket 

innebär att det måste finnas en tillgänglighet att kommunicera i medier utan någon gatekeeper.  

 

Kjus i Ferrell och Bardoel (2007:135) menar att flertalet public service-bolag motiverar satsning 

på nya medier med att det kan hjälpa dem att bättre uppfylla deras krav. Han menar vidare att det 

finns en risk för att kvaliteten kan komma att minska i samband med detta. Vidare anser han att 

det därtill är svårare att hålla kontroll över det användargenererade innehållet. Han redogör för att 

BBC motiverar sin satsning på BBC Interactive genom att om människor har något de vill säga så 
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ska BBC fungera som ett medium genom vilket de får säga sin sak. Gripsrud (2002:356) menar 

att medierna i offentlighetens intresse är inriktade på att skapa bra demokrati. Han påpekar vidare 

att var man kan starta en tidning eller ge ut en bok, då vi har en lag om yttrandefrihet. Ingen får 

dock inte sända etermedier utan tillstånd, vilket kan tyckas strida mot demokratin, anser han. 

3.4 Public service överlevnad  

Jakubowicz behandlar i Ferrell och Bardoel (2007:44) att det finns en ständigt pågående debatt 

som resonerar kring public service kvarlevnad. Han menar att det ej är säkert att public service 

kommer att klara sig i den hårda konkurrensen och menar att systemet med säkerhet inte 

överlever om det inte förändras och får ett massivt publikstöd. Ferrell och Jauert (2005:20) 

påpekar att public service utan sin publik inte har någon funktion. Wessberg i Ferrell och Jauert 

(2005:9) menar att public service bör utvecklas till att besvara efterfrågan hos publiken, att se 

publiken som partners snarare än måltavlor. Ferrell och Jauert (2005:17) tydliggör att public 

service bör gå från push till pull medier och ej se publiken som passiva då verkligheten inte 

fungerar så. Ala-Fossi i Ferrell och Jauert (2005:44) framställer detta som att public service bör 

gå från att ha passiva mottagare som bara tar del av envägskommunikation till aktiva partners. 

 

Ahlstrand (2007:33ff) framhäver att det är publiken som har tagit makten då relationen mellan 

medier och publik förändrats. Möjligheten att kommunicera och integrera med medierna har 

frambringat en ny roll för public service, där publiken själv väljer sin tablå. Han menar vidare att 

i en tid där utbudet är enormt, är det viktigare än någonsin med public service. Dels kan public 

service täcka igen hål i utbudet på den kommersialiserade marknaden, dels kan de överbrygga 

digital klyftor. Ahlstrand (2007:41) framställer vidare att public service kan kommunicera med 

sin publik på ett nytt sätt genom communitys, vilket skapar ett mervärde för publiken. Moe i 

Ferrell och Bardoel (2007:59) anser att det viktigaste för att public service ska överleva är att de 

behåller sin legitimitet. Först och främst sin legitimitet gentemot publiken, därefter sin legitimitet 

gentemot andra aktörer på marknaden. Han menar vidare att public serviceföretag måste behålla 

sin legitimitet gentemot politiker och regering. 
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”För att en obligatorisk licensavgift ska framstå som legitim måste public service 

TV vara en television angelägen för alla.”(Björkegren i Hultén et al, 1996:165) 

 

Hultén framhåller i Hultén, Söndergaard och Carlsson (1996:79) att det finns en diskussion om 

huruvida public service behövs, eller inte i framtiden, då kommersiell TV kan tillfredsställa 

publikens behov. Public service anhängare hävdar dock att uppdraget ej kan uppfyllas på sådana 

villkor. Bruun i Ferrell och Jauert (2005:143) påpekar att underhållning haft en betydande roll i 

dansk public service under en lång period dels för att publiken vill ha det, dels för att det är ett 

bra verktyg i konkurrensen med kommersiella kanaler. Hon menar vidare att satsningen på 

underhållning är en av de främsta anledningarna till att dansk public service går bra. Severson 

(2004:166) framställer att det fanns ett dilemma för public service när de började använda sig av 

Internet och skapa Internetsidor vilket medför att gränsen till vad som är kommersiellt blir 

svårare att dra. Hon menar vidare att då public service börjar konkurrera med kommersiella sidor, 

kommer dessa förmodligen att vädra sitt missnöje genom att hävda att public service blir alltmer 

kommersiella. 

 

Steemers i Ferrell och Hujanen (2003:123) menar att public service TV har omvandlat sina 

strategier tidigare. Exempel på detta är exempelvis när de förlorade monopolet, när budgeten 

ändras samt vid regeringsskifte. Därför menar hon att public service kommer att överleva det nya 

medielandskapet. Barnett i Ferrell och Bardoel (2007:87) anser att medan public service tidigare 

arbetat för att skapa ett statligt och operationellt oberoende så är deras största hot idag en 

marknad i stor förändring.  

 

”Den överlevnadsförmåga som de traditionella etermedierna kommer att ha i ett 

digitaliserat system beror alltså dels på befolkningens socialt motiverade önskan 

om att bevara ett sådant utbud, dels på de här institutionernas förmåga att erbjuda 

allmänt relevanta och attraktiva program.” (Gripsrud 2002:368)  

Himmelstein och Aslama i Ferell och Hujanen (2003:257) framställer att ”nya medier”-

diskussionerna hyllar att de nya medierna är interaktiva, tillgängliga, deltagande och 

gemensamma. Frågan författarna ställer sig är om public service broadcasting kan tänka om i sitt 

uppdrag och utnyttja den interaktiva teknologin, de nya medierna och potentialen för 

kommunikation genom de gamla teknologierna. 
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4. METOD 

 
Utifrån den teoretiska referensram vi just presenterat kommer vi nu redogöra för hur vi gått 

tillväga under arbetet. Vi presenterar de tillvägagångssätt och vägval som vår forskning grundar 

sig i där val av metod och metodkritik behandlas. Vi redogör även en grundlig presentation av 

våra intervjupersoner följt av ett strukturupplägg inför det empiriska material som presenteras i 

nästkommande kapitel.  

 

4.1 Val av referensram 

Vårt val av teoretisk referensram har sin utgångspunkt i en genomgång av ämnesområdet, där vi 

läst, studerat och resonerat kring vilka aspekter mediemarknaden och public service står inför. 

Val av referensram innebär en abstrakt beskrivning som sätter forskningsområdet i sitt 

sammanhang och kan användas som underlag för tolkning av resultatet, skriver Olsson och 

Sörensen (2001:62). Marknadsundersökningar och tidigare gjorda forskningsstudier har medfört 

att vi fått en övergripande uppfattning om ämnet. Information som hämtats från Internet är 

företrädesvis från branschrelaterade företag och organisationers hemsidor vilka anses vara 

pålitliga. Den huvudsakliga referensramen påträffas inom medieområdet där relevanta teorier 

inom ny medier, digitalisering, publikförändring samt public service i det nya medielandskapet 

återfinns, se kapitel 3.  

4.2 Undersökningsmetod 

I denna forskningsstudie har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Enligt 

Bryman och Bell (2005:297) riktar sig den kvalitativa metoden till ett forskningsområde där 

insamling och analys fördjupas i ord istället för med siffror, till skillnad från kvantitativ 

undersökningsmetod. Då vår forskning fokuserar på en djupare förståelse om hur public service 

agerar i ett förändrat mediesamhälle är en kvalitativ metod bäst för vårt syfte. För att se hur 

mediekonsumenten ser ut idag samt hur public service kan utvecklas för att anpassa sig till tidens 

mediekonsument krävs en djupare förståelse. En utvecklingsstudie som denna kan visa hur 

människor i branschen ser på den kommande mediekonsumtionen och hur dess användning kan 

bemötas.  

 

Bryman och Bell (2005:297ff) menar att kvalitativ undersökningsmetod är induktiv och tolkande 

och att metoden betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där 

tyngden läggs på generering av teorier. Patel och Davidson (2003:23) menar att en forskare som 

arbetar deduktivt följer ”bevisandets väg” och alltid utgår från befintliga teorier. En forskare som 

arbetar induktivt arbetar istället utifrån ett forskningsproblem och genom det insamlade 
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materialet kan formulera en ny teori. Vi arbetar mer induktivt, då vi identifierade ett problem som 

ledde till val av metod och respondenter. Då det inte finns etablerade teorier om vårt ämne har vi 

hittat lämpliga teorier som hjälpt oss framåt i undersökningen. Vi har även förhållandevis lite 

förkunskap om ämnet, vilket passar bra till ett induktivt arbetssätt. 

 

Bryman och Bell (2005:297ff) framhåller att kvalitativ metod lägger fokus på hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, istället för att gå efter den naturvetenskapliga mo-

dellens tillvägagångssätt, med insamling av kvantitativ data. Dessutom uppfattar denna metod 

den sociala verkligheten som föränderlig, som hör till individernas skapande förmåga. Vi kan 

identifiera vårt problem genom kvantitativ data, exempelvis via siffror på den förändrade 

medieanvändningen. Vi anser inte att resultaten är av tillräcklig grund för svar på vårt djupare 

syfte. Därför behöver vi få fram olika individers uppfattning om förändringen, public service, 

dess bemötande och framtiden, som vi sedan kan applicera på problemet. Således var kvalitativa 

intervjuer den bästa metoden för vår undersökning. 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ forskningsmetod innebär att intervjuer genomförs för insamling av dataunderlag till 

den pågående forskningen. Patel och Davidson (2003:78) karaktäriserar den kvalitativa 

undersökningsmetoden i syfte att påträffa och identifiera värdigheter hos något, där intervjuare 

och intervjuperson är medskapare i ett samtal. Då vi studerar framtida utveckling valdes 

forskningsmetoden för att kunna utforska så mycket som möjligt av vårt problemområde där 

frågor som vi ville ha svar på direkt kunde ställas. Genom att låta företagsrepresentanter och 

experter inom branschen lämna sina uttalanden kunde vi inrikta oss djupare i ämnesområdet och 

identifiera värdet av deras kunskaper. Detta resulterade i tydliga och intressanta svar, samt en 

möjlighet till följdfrågor för fullständig information. 

 

Bryman och Bell (2005:360ff) menar att kvalitativ intervju är den vanligaste metoden inom 

vetenskaplig metod.  De framställer vidare att termen tenderar att vara mindre strukturerade än 

exempelvis survey-intervjuer, vilket är en strukturerad typ av intervju. De menar vidare att 

kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller semi-strukturerade samt att det är önskvärt att 

låta intervjun röra sig i olika riktningar, för att se hur respondenten tänker och vad denne 

upplever som viktigt. De syftar på att forskaren önskar fylliga och detaljerade svar i kvalitativa 

intervjuer, medan kvantitativa intervjuer endast kräver korta svar som kan kodas och jämföras. 

Efter denna definition var det naturligt att vi valde kvalitativ intervjumetod.  Bryman och Bell 

(2005:363) beskriver vidare att kvalitativa intervjuer är mer eller mindre flexibel. De menar 

vidare att vid de ostrukturerade intervjuerna använder sig forskaren undantagsvis av redan 

nerskrivna frågor, utan låter respondenten svara och associera fritt. Vid semi-strukturerade 

intervjuer använder sig forskaren av en så kallad intervjuguide, där teman för intervjun skrivs ner 

men inte exakta frågor.  Vi har valt att utforma en intervjuguide som vi använde under 

intervjuerna på ett semi-strukturerat sätt, utifrån vår teoretiska referensram. Den inleddes med 
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bakgrundsfakta om våra intervjupersoner för att sedan leda vidare in på hur deras syn på public 

service idag. Efter detta följde deras syn på den nya publiken, de nya medierna och slutligen 

synen på public service i framtiden, se bilaga 1.  

 

Patel och Davidson (2003:78) förtydligar att kvalitativa intervjuer karaktäriseras av låg 

standardisering där intervjuarens frågor är öppna så att respondenten kan svara med egna ord. 

Samtliga av våra intervjuer genomfördes med en låg strukturering där utgångspunkten låg i den 

intervjuguide med frågor som vi sammanställt. Frågorna ställdes utifrån vad som kändes naturligt 

för respektive intervju där guiden användes som grund för att inte missa de frågor vi sökte svar 

på. I våra intervjuer ställde vi öppna frågor för att få djupare svar från våra respondenter. Fördelar 

med öppna frågor är enligt Bryman och Bell (2005:177) att respondenten kan svara med egna ord 

utan att använda forskarens ordval eller formulering. De menar vidare att öppna frågor passar bra 

för utforskning av nya områden eller vid ämnen som forskaren inte är insatt i, vilket gör att vi 

som forskare får mer kunskap om ämnet genom öppna frågor. 

4.3.1 Validitet och reliabilitet 

Bryman och Bell (2005:304) beskriver begreppen validitet och reliabilitet som viktiga i 

kvantitativa metoder för att få en bild av kvaliteten och trovärdigheten i undersökningen. De 

menar att forskare är oeniga om hur viktiga dessa begrepp är i kvalitativa undersökningar. 

LeCompte och Goetz i Bryman och Bell (2005:306) skiljer på extern och intern reliabilitet, samt 

extern och intern validitet. De definierar extern reliabilitet som i vilken utsträckning 

undersökningen kan upprepas av någon annan forskare, vilket är svårt i kvalitativa 

undersökningar. De beskriver intern reliabilitet vilket innebär att de olika forskarna kommer 

överens om hur det insamlade materialet ska tolkas. De fortsätter att förklara begreppet intern 

validitet, där de anser att det ska finnas en överensstämmelse mellan det som forskaren observerat 

och de teorier denne utvecklat. Extern validitet är i vilken utsträckning resultatet kan appliceras 

på andra situationer och sociala miljöer.  Då vi är tre forskare som gör denna undersökning tror vi 

att reliabiliteten är hög för att vara en kvalitativ undersökning. Den interna reliabiliteten är hög då 

vi är tre som kommit överens om tolkningen, vilket även kan höja den externa reliabiliteten. 

Validiteten anser vi vara hög då vi noga valt våra respondenter samt utformat intervjuguide 

kopplat till litteraturen. 

 

4.4 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidson (2003:12ff) finns det olika typer av forskningsansatser, vilka är 

sammankopplade med hur mycket förkunskap forskarna har om ämnet. De menar vidare att en 

utforskande undersökning kännetecknas av att det saknas kunskap hos forskaren. Denna 

utforskande undersökning kallas explorativ undersökning, där syftet är att inhämta så mycket 

information som möjligt inom det specifika problemområdet. Författarna menar även att det ofta 

används olika tekniker för att samla in information i explorativa undersökningar. De 



 
21 

undersökningar där forskaren har stor kunskap och systematiserar denna i form av modeller, är 

deskriptiv undersökning. För att definiera vårt problem i denna studie tog vi del av information i 

böcker samt på respektive organisationers hemsidor för att få mer kunskap om ämnet. En 

explorativ forskningsansats genomfördes. 

4.5 Val av intervjupersoner  

Vi har valt att intervjua fem personer med olika bakgrund där samtliga är insatta i både 

samhällsförändringen, medieanvändning och public service. Olsson och Sörensen (2001:57) 

menar att det är viktigt att ett väl genomfört arbete kräver vetenskapligt utvalda intervjupersoner. 

De menar att valet av intervjupersoner ska vara genomtänkt och representativt för studien. 

Bryman och Bell (2005:122) redogör för att tid har en stor relevans för att få bra precision och 

menar då att det är kostar både tid och pengar att öka precisionen mycket. Eftersom tiden för 

uppsatsen är relativt knapp och de personer vi önskade intervjua befann sig långt ifrån Kalmar, 

hade vi inte tid att intervjua flera personer. Vi har därmed valt att begränsa oss till intervjuer i 

Sverige och Danmark. 

 

Våra respondenter var väldigt tillmötesgående och det var inte svårt att få intervjuer, då de var 

insatta och intresserade av ämnet. SVT förklarar att det inte är vanligt att de håller intervjuer och 

berättar att då det är ett högst aktuellt ämne är det av relevans för dem att höra våra tankar och 

kunna bidra till forskningen. Vi valde att intervjua tre personer som arbetar med olika 

befattningar på SVT. Sedan valde vi att intervjua en forskare inom ämnet, som även arbetat inom 

public service samt en person som länge arbetat med att sammanställa medieanvändningen i 

Norden och Europa. Nedan följer en presentation av samtliga intervjupersoner. 

 

Intervju med Christian Nissen, medieforskare, 080422 

Christian Nissen har varit VD på Danmarks Radio i 10 år, och är känd för sitt nytänkande och sin 

drivkraft. Numera forskar han mycket inom public service och behandlar ämnet nya medier redan 

för över 10 år sedan. Nissen har även författat ett antal böcker och publikationer och därav ser vi 

honom som en expert på ämnet, som vi gärna ville höra mer av. Vidare anser vi det vara 

intressant att han arbetat inom public service i Danmark under många år. 

 

Intervju med Thomas Porsaeus, SVT, 080423 

Thomas Porsaeus arbetar på SVT i Stockholm som strateg i den divisionen SVT-Interaktiv, där 

han har arbetat sedan år 2000. Dessförinnan har han arbetat som redaktör på Sveriges Radio och 

har varit sammanlagt 12 år på SVT och SR. Vi ville intervjua honom för att han arbetar på den 

interaktiva delen av ett public service-företag, eftersom det är högst relevant för vårt syfte.  

 

Intervju med Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423 

Jimmy Ahlstrand har länge arbetat med nya medier och arbetar nu på SVT:s strategienhet med de 

interna processerna i Stockholm. Han besitter stor kunskap inom ämnet och arbetar idag med 
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strategiutveckling för SVT. Han arbetar mycket i projektform inom organisationen, vilket just nu 

innefattar den pågående public service utredningen. 

 

Intervju med Karin Hellingwerf, Nordicom, 080425 

Karin Hellingwerf arbetar på Nordicom i Stockholm där hon följer mediestatistik på massmedier 

inom Norden och Europa. Sedan 1995 har hon främst arbetat med statistik på medieanvändning 

där hon varje år är med och undersöker 4000 personers mediekonsumtion. Hon besitter goda 

kunskaper inom medieförändring, användning och statistik som är viktig för vår undersökning. 

 

Intervju med Mikael Sterner, SVT, 080425 

Mikael Sterner har under elva år arbetat som programchef i Växjö och Malmö. Sedan ett år 

tillbaka arbetar han med organisationens verksamhetsutveckling, inför en flytt till nya lokaler i 

Malmö år 2010. I sommar kommer Sterner att förflyttas till Stockholm för att arbeta som 

publikanalytiker med fokus på hur publiken tar del av organisationens aktiviteter på webben. Då 

han länge arbetat inom organisationen och framöver kommer arbeta med aktuella frågor inom 

vårt huvudämne är hans åsikt, erfarenheter och framtida tro inom ämnet angelägna för oss.  

4.6 Förberedelse 

Vid kvalitativa intervjuer är det en fördel om en förstudie gjorts och att den som intervjuar är väl 

insatt i ämnesområdet. Genom att studera tidigare forskning inom området besitter intervjuaren 

en teoretisk grund som kan vara aktuell för studien och den förförståelse som är bra för 

forskningen. Det är dock inte nödvändigt att ha en teoretisk utgångspunkt om forskaren är 

induktiv (Patel& Davidson, 2003:79). Vi eftersträvade att vara pålästa när vi genomförde våra 

intervjuer, dels för att visa vårt engagemang, och dels för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna i form av relevanta följdfrågor. Därav läste vi många böcker och artiklar för att bli 

insatta i public service historik innan vi tog kontakt med våra respondenter. När vi ringt och 

bokat intervjuerna skickade vi en intervjuguide till dem fyra dagar innan intervjutillfället, för att 

förbereda dem om vilka områden vi ville beröra under intervjun. Detta gjorde att de kunde 

förbereda sig innan intervjutillfället samt fundera på deras åsikt om de berörda områdena. 

Samtidigt gavs de en möjlighet att hinna kontakta oss för eventuella frågor som kunde vara 

relevant inför kommande intervjuer.  

4.7 Utförande 

Genomförandet av intervjun samt intervjufrågor kan vara avgörande för forskningsresultatet. 

Patel och Davidson (2003:78) förtydligar att för att lyckas med en kvalitativ intervju krävs att ett 

samtal byggs upp och att detta är sammanhängande med området som studeras. Vid varje 

intervjutillfälle deltog två gruppmedlemmar. Detta för att vi ville undvika att intervjupersonen på 

något sätt skulle känna sig utsatt eller i underläge, vilket kan hända om alla tre närvarat vid 

intervjutillfället. Vi valde dock att båda forskarna ställde frågor då samtliga gärna ville vara 

delaktiga i intervjuerna. Detta medför att det är två forskare som kan ställa värdefulla följdfrågor. 
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Genom att vara två på intervjutillfällena innebar att vi kunde effektivisera arbetet. Då vi hade 

intervjuer både i Sverige och Danmark var det långa resvägar som tog tid och pengar. 

Gruppmedlemmen som stannade hemma kunde därmed fortsätta arbetet hemifrån. 

 

Bryman och Bell (2005:374) påpekar att det är vanligt att kvalitativa forskare ofta spelar in sina 

intervjuer och skriver ut dem. De menar att dessa forskare ofta är intresserade av både vad 

intervjupersonen säger och hur de säger det där det sistnämnda kan göra mycket för tolkningen.  

Eftersom forskaren engagerar sig under samtalet, kan det vara svårt att anteckna samtidigt, därav 

fördelen med att spela in intervjun. Heritage i Bryman och Bell (2005:374) ser många fördelar 

med att spela in och transkribera. Några av dessa är att forskaren lättare kan göra en noggrann 

analys av vad respondenter sagt och att informationen blir offentlig, vilket gör att andra forskare 

kan använda sig av materialet som sekundärdata. Han menar vidare att det är ett sätt att bemöta 

anklagelser för att tolkningen påverkats av forskarens grundläggande värderingar, vilket är annars 

är en fara i kvalitativa metoder.  Bryman och Bell (2005:375) menar dock att det finns nackdelar 

med att spela in intervjuer. Det krävs en bra utrustning och utskrifterna från intervjuerna 

innefattar stor mängd material. Vi spelade in våra intervjuer för att inte gå miste om viktig 

information i efterhand samt för att lättare kunna koncentrera oss under samtalet. Inspelningarna 

transkriberades därefter och vi kunde då se vilken information vi hade tillgång till.  För att 

undvika att göra respondenterna stressade meddelade vi om inspelningen i förväg och försökte 

sköta den diskret med små inspelningsapparater. Små noteringar gjordes under samtalet där 

information för eventuella följdfrågor inte skulle glömmas bort samt som stöd, då det alltid finns 

en risk med tekniska hjälpmedel.  

4.8 Metodkritik  

 

Trost (2005:13) påpekar att flertalet forskare anser att kvalitativa studier enbart är lämpade som 

förstudier till ”riktiga” studier vilket då ska vara den kvantitativa. Han menar vidare att många 

anser att kvantitativa studier är finare och av bättre kvalitet då dessa går att mäta, därav är 

kvantitativ metod mer tillförlitligt och mindre spekulativt. Denna studie hade dock inte kunnat 

genomföras med kvantitativ metod samt att vår tolkning har bra grund då vi är tre forskare som 

genomför studien. Som vi tidigare nämnt använde vi oss av öppna frågor när vi gjorde våra 

intervjuer. Något som är negativt med öppna frågor enligt Bryman och Bell (2005:177) är att de 

är tidsödande för intervjuarna. Respondenterna pratar längre än om vi skulle ha valt att använda 

slutna frågor. Detta påträffade vi då vi fick väldigt utförliga svar på vissa frågor samt att 

respondenterna lätt svävar ut från ämnet. Att vi spelade in intervjuerna kan även ha påverkat våra 

respondenters svar, speciellt när vi intervjuar dem på deras arbetsplats och när de är 

”medarbetare” istället för privatpersoner. En av intervjuerna genomfördes via telefon, där metod 

valet kan innebära utebliven information då det är svårt att skapa ett förtroende och en god 

relation till den som ska intervjuas. Det är även svårt att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck 

som många gånger kan förstärka ett påstående i olika riktningar.  
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5. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som tagits fram under forskningens 

datainsamling. Framförandet av informationen presenteras utifrån intervjuguidens frågor där de 

olika intervjupersonernas svar och resonemang sammanförts i förhållande till varandra utifrån 

dess relevans i ämnet. Materialet följer samma linje som det teoretiska kapitlet och är uppdelade 

i fyra delar: Public service och samhället idag, publikförändring, public service i ett nytt 

medielandskap och en problematisk framtid. 

 

De personer vi har intervjuat är: 

- Intervju med Christian Nissen, medieforskare, 080422 

- Intervju med Thomas Porsaeus, SVT, 080423 

- Intervju med Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423 

- Intervju med Karin Hellingwerf, Nordicom, 080425 

- Intervju med Mikael Sterner, SVT, 080425 

5.1 Public service och samhället idag 

Ahlstrand menar att det finns tre väsentliga delar i förändringen av samhället. Det första är 

fragmentiseringen, det finns mycket att välja mellan. Det andra menar han är globaliseringen. 

Han avser att människor är i högre grad informerade samt reser mer. Den tredje väsentliga 

förändringen menar han är digitaliseringen, tillgången till medieteknik och tillgången till 

bredband inte minst. Han menar att det finns ett slags väntan på att Internet ska slå igenom, men 

menar att det är förlegat att betrakta det så. Han menar att Internet redan är stort och kommer 

även att förbli stort.  

Sterner beskriver att public service har en lång historia av monopol bakom sig. Detta anser han 

gör det svårt för dem att förändras. Han menar att förr hade de 100 % av publiken vad de än 

åstadkom. Idag ställs det stora krav på hur deras strategi utformas, för att inte fastna i hur det var 

för tio år sedan. En webb och publicistisk verksamhet är annorlunda idag där ledarskapet har en 

vital funktion. Det är viktigt att få hela organisationen att förstå skillnaden i hur de bemöter 

publiken och vad publiken vill ha, menar han.  

Nissen anser att public service med sin historia är ett intressant fenomen och poängterar att en 

strategiförändring är aktuell. En strategiförändring kan inte grundas i att göra ett bra TV-program, 

utan börjar i den historia organisationen har, där kärnan studeras för att se vad som är intressant. 

Nissen pekar på att ett multimedialt tänk är aktuellt. där en förening mellan radio, TV och 

Internet ger en blandning, multimedia. Public service förändring i Danmark innebar ett 

paradigmskifte av idéer där verksamheten gick från att vara en organisation som sände program 
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de producerat till en verksamhet som producerar det de gärna ville sända. Nissen pekar på att det 

idag är två olika verksamheter, där den första har fokus på mikrofon och kamera och den andra 

på högtalare eller TV-skärm. Härigenom kan fokus läggas på verksamhetens lyssnare eller tittare, 

genom att förstå deras situation. Tidigare var public service verksamheten en 

monopolverksamhet, där program de själv producerat sändes och där lyssnare och tittare inte 

hade valmöjligheter.  

5.1.1 Norden  

Nissen menar att nordiska public service verksamheter har en starkare placering hos publiken än i 

övriga Europa. Han beskriver att de har större marknadsandel och större budget och syftar till att 

trots den gamla diskussionen om att public service skulle komma att upphöra så har detta inte 

hänt. Han menar att public service i Norden fortfarande har en stark ställning. Hellingwerf 

beskriver att den nordiska utvecklingen ligger i en jämn fas. Hon framställer nordiska länder som 

tidningsläsande samt flitiga användare av datorer och Internet där Norges mediekonsumtion 

påminner mycket om den svenska. Nissen förklarar att vid en jämförelse med övriga Europa 

ligger de nordiska länderna nära varandra där de har samma uppfattning inom bolag och regering. 

Sterners uppfattning är att DR i utvecklingen från det traditionella public service till det nya 

ligger cirka tre år före SVT medan NRK ligger några år efter, där NRK säkert ligger före Sverige 

i andra exempel. Med hänsyftning på NRK förklarar Sterner: 

”/…som det känns när man pratar med dom så är dom fortfarande väldigt stora 

och dominerande och har inte riktigt utmanas av varken nya publik-

konsumtionsmönster eller politiska krafter.” (Mikael Sterner, SVT, 080425) 

Sterner syftar till att DR utsattes för konsumtionsomställningar och detta förorsakade 

omstruktureringarna. Han förklarar att DR tidigare var väldigt traditionella i sitt public service-

utbud.  Därmed uppstod ett större tryck från publiken för en förändring, menar han. I jämförelse 

mellan Island och Finland är de väldigt olika. Sterner förklarar att Island är så litet och Finland 

skiljer sig åt i sin kultur, samt att de har mindre pengar, vilket försvårar en jämförelse.  

Danmarks förändring tror Sterner även beror på ledarskapet och personliga egenskaper, där han 

ger anvisning om att chefen Björn Eriksen agerat drivande och aktivt. Han var snabbare i 

startblocket än SVT menar han. Nissen menar på att politiska aspekter kan vara avgörande för 

skillnaderna mellan Sverige och Danmark. I Danmark är alla politiska parter lika positiva till 

public service till skillnad från Sverige där tre av de regerande partierna länge velat skära ner på 

public service, förklarar han. Ahlstrand instämmer och menar att SVT:s bild hos politikerna ej är 

lika positiv som i andra länder och menar att det är nationalismen som påverkar, då den är osexig 

i Sverige.  

”Dansk kultur är mycket viktigare i Danmark och därmed indirekt även public 

service, än i Sverige där det inte spelar någon roll för oss om vi ser svensk eller 

amerikans TV.” (Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423) 
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För att public service ska utvecklas idag måste det förändrade beteendet bemötas, förklarar 

Porsaeus. Ur ett långsiktigt perspektiv handlar det om att vinna eller försvinna, utvecklar han, där 

den linjära TV:n aldrig kommer att upphöra.    

5.1.2 Sammanslagning 

Nissen anser att när det handlar om att vad gäller nya medier ligger NRK och DR före Sverige 

där han menar de hade ett radikalt annorlunda tankesätt där även uppdelningen av radio och TV 

påverkar. Även Porsaeus ställer sig i Nissens mening och menar att Sverige enbart arbetar med 

televisionen. De andra bolagen har både radio och TV vilket ger tekniska och innehållsmässiga 

fördelar. 

Sterner menar att DR:s hemsida är den främsta i Danmark och mer ledande än SVT och SR. Ur 

en Internetsynpunkt hade det varit en fördel att samla allt under en organisation, samt ha en 

gemensam strategi, förklarar han. Han menar på att då DR trimedialt kan göra mer än SVT, då de 

inte gör radio och SR inte gör TV. Av denna anledning tror han på en sammanslagning.  

”Det är helt omöjligt att behålla dem som separata bolag. Sen verkar ju inte det 

vara aktuellt för det som förbereds nu, och då kanske inte det är aktuellt förrän 

2015 eller 2020. Men förr eller senare kommer ju det, det tror jag alla inser.”                         

(Mikael Sterner, SVT, 080425)  

Även Porsaeus bekräftar att det gynnar Danmark att ha allting samlat under ett bolag. Vidare 

förklarar han att om SVT skulle haft all SR:s trafik skulle de även kunna nå den radiointresserade 

med TV-användning. Därav menar han att sammanslagning kommer att ske, men att det kommer 

ta tid. Sterner anser att en sammanslagning kan innebära frigörande av resurser. Han menar att ett 

effektivare arbete kan genomföras där de tre medierna nyttjas för att bättre nå publiken. Även 

Porsaeus har denna inställning. 

”Innehållsmässigt och tekniskt tjänar vi på det, vi kan nå så många som möjligt 

med så bra innehåll som möjligt efter det sätt folk vill ha det med det smartaste 

budskapet. Redaktionsmässigt finns det ett samarbete, radiosporten länkar till TV-

sporten.”(Thomas Porsaeus, SVT, 080423) 

Nissen anser att en uppdelning begränsar public service ifrån att utvecklas där han menar att den 

svenska debatten är präglad av uppdelningen mellan SVT, SR och UR. Porsaeus menar att en 

sammanslagning inte inträffat beror på de strukturella problem som detta skulle innebära samt ett 

motstånd från SR vilka är rädda att dessa problem främst drabbar dem, exempelvis med 

personalnedskärningar. 

5.2 Publikförändring 

Sedan 1995 och fram till idag har medieförändringen varit relativt stabil förklarar Hellingwerf. 

Den största skillnaden ligger i Internet som haft en framväxt från 0 till 100 fram till idag. Vidare 
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menar Hellingwerf att publiken inte förändrats mycket i användningen där det idag är lika många 

som läser en kvällstidning, skillnaden idag är att en ny kanal används. Sterner förklarar att den 

stora förändringen är att folket mer aktivt väljer vad de vill titta på. Han tror ej att vi kommer att 

bli passiva igen, då möjligheten att välja bara kommer att öka.  

”Att göra något halvbra som tidigare och ändå få publik så kommer det aldrig att 

vara igen. Publiken ställer enormt höga krav och det är en positiv utveckling.” 

(Mikael Sterner, SVT, 080425) 

Hellingwerf anser att publiken alltid är passiv till det finns en möjlighet att bli aktiv. Som 

mediepublik i nyhetsmedier är människor passiva, där en proffsig mellanhand förmedlar nyheter. 

Samtidigt förklarar Hellingwerf att medierna uppmanar till aktivitet. Idag finns en möjlighet att 

titta på ett TV-program och samtidigt sms:a och e-posta direkt in till programmet i 

direktsändning. Hellingwerf menar att människor varit aktiva länge och exemplifierar detta 

genom tidningar som länge haft insändarsidor. 

Porsaeus förklarar publikförändringen med att konsumtionen av rörliga bilder ökat i största delen 

av befolkningen, men minskat i delar, framförallt hos yngre män och kvinnor upp till 24 år som 

idag surfar mer. Han berättar vidare att de yngre är svåra att nå via vanlig tablålagd tv. För att 

dessa ska vara villiga att betala TV-licensen den dag de flyttar hemifrån, krävs det att public 

service är relevanta för dem. Han menar att om de kan få dessa tittare att ägna sig åt deras 

innehåll istället för klipp på You Tube så är det bra. För att bemöta förändringen anser Sterner att 

det är viktigt att de har bra program som de unga är beredda att prioritera, och framhåller vidare 

att de yngre troligtvis kommer att titta på TV-program via Internet.  

Hellingwerf bekräftar att människor tittar på TV via Internet. Vidare berättar hon att det ännu inte 

är många som gör det men förklarar samtidigt att hon tror det kommer öka, framförallt då TV4 

och SVT nu har ”anytime” och ”play”. Hellingwerf menar samtidigt att folk gärna vill slappa i 

soffan när de tittar på TV. Det är inte vanligt att titta via datorn idag, då skärmen blir mindre och 

då det inte är bekvämt att sitta vid kontorsstolen och titta på TV. Statistik över att titta på TV-

program via datorn idag ligger på 2 %, vilket ej är mycket, menar hon. 

Ahlstrand berättar att publiken går mot en medvetenhet och därmed en fragmentisering. Han 

förklarar att finns det enbart ett program att välja på så tittar folk på detta, om det finns mängder 

program så blir publiken mer uppdelad . Ahlstrand beskriver även en figur (se figur 5.1.) där han 

redogör för hur den största publiken är den passiva majoriteten som föredrar traditionell TV. Han 

menar dock att denna grupp sakta rör sig mot att bli mer aktiv samt ta del av större 

informationsmängd. Han beskriver vidare att en liten grupp människor redan är aktiv och har 

obegränsad tillgång, och menar att denna grupp expanderar. 
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Figur 5.1. Generationsklyftan. En beskrivning av Jimmy Ahlstrand hur publiken förändras till att bli mer aktiva, samt ha 

tillgång till fler medier. 

5.2.1 Det publika värdet 

Sterner menar att huvudsysselsättningen för mediebolag kommer att vara tv i någon form men att 

förändringen ligger i en större valfrihet. Han tror att det gamla traditionella tv-tittandet i 

vardagsrummet en bestämd tid successivt kommer att försvinna om det inte handlar om ett 

speciellt program, som exempelvis en fotbollsmatch. Han menar vidare att det finns en valfrihet i 

att publiken kan se programmen flera gånger. Han anser även att denna form av media tillför en 

möjlighet till kommunikation med publiken som tidigare inte funnits i samma omfattning. Detta 

tror Sterner kommer att användas mycket, både av dem och av publiken. Han tror dock inte att 

det vanliga tv-tittandet kommer att försvinna utan att det fortfarande kommer att finnas ett värde i 

att bara koppla av i vardagsrummet och slippa vara aktiv och deltagande. Hellingwerf menar att 

nya medier kan skapa publikvärde genom att erbjuda det medierna erbjuder idag samt att det ska 

finnas större möjligheter för den som vill vara aktiv. Vidare förtydligar hon att det är viktigt att 

det finns ett alternativ för den som vill vara inaktiv när det inaktiva försvinner allt mer, då detta 

också är värde för en del av befolkningen. 

”Man spolas in som aktiv, att ungdomarna exempelvis, som tycker det är en 

självklarhet att vara aktiv på nätet medan en 60-åring inte tycker det är så 

självklart. Den nya tekniken för mer sig att den nya medelålders, ni kanske, kommer 

ha en annan medieanvändning än de som är medelålders idag. Och då är det en 

generationsförtäckt och inte en livscykel sak så att säga.”                                 

(Karin Hellingwerf, Nordicom, 080425) 

Ahlstrand beskriver att han anser det var en vinstlott som SVT drog, men som de ej förstod från 
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början, var när de startade ett arkiv och SVT Play. Han menar att huvudsaken inte är att tjänsten 

är publikt använd, men att de har fått uppskattning för tjänsten. Han vidareutvecklar att det tyder 

på att människor anser det vara ett oerhört mervärde att inte vara bunden till en tablå. 

Man får inte glömma att det är kanske det viktigaste, bra program när man vill. Att 

inte vara bunden till tre sändningstider på en vecka och sedan forever gone. Det 

tror jag är det absolut största mervärdet som SVT:s tjänster hittills gett. 

Överhuvudtaget tidsneutraliteten man kommer bort från och möjligheten till 

fördjupning.” (Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423) 

Nissen menar att det syfte public service har ”serving an individual citizen” alltså minoriteter, har 

varit ett problem när de har använt sig av massmedier.  

”Om man går in och gör ett jättebra program om renässansmåleri i norra Italien 

kan det vara fantastiskt program, men ett verkligt ”flow-killer”. Om man innan 

detta program har ett jättepopulärt program som allsång på Skansen som har 1,2 

miljoner tittare och sen kommer programmet om renässansmåleri i norra Italien, så 

dyker siffrorna till 30 000. Det är alltså mycket svårt att tillgodose 

minoritetsgrupper” (Christian Nissen, medieforskare, 080422) 

Porsaeus beskriver att det bara finns ett begränsat antal tv-kanaler för SVT att använda sig av. 

Detta gör att vad de kan sända ut under ett dygn tidsmässigt är begränsat. Han menar att om de 

även kan använda nätet som en kanal så skapar det ett mervärde för publiken, de får fler kanaler 

att välja mellan och får därför mer för tv-licensen. Hellingwerf poängterar att Internet är 

ytterligare en kanal för att kunna anpassa sig efter sina tittare. Hon menar även att publikvärde är 

kopplat till förtroende och att det är högst väsentligt för public service.  

”Det måste gå hand i hand på något vis att relativt högt förtroende finns för de, 

annars finns det inget public service, ur användarens synvinkel, det måste ju var 

från båda synvinkel för att det ska vara public service, det måste ju vara en poäng 

med det hela.”(Karin Hellingwerf, Nordicom, 080425) 

5.3 Public service i ett nytt medielandskap 

Public service behövs idag, det är högst relevant i ett nytt medielandskap, menar Sterner. 

”Publikförändringar och konsumtionsförändringar gör att vi måste tänka 

annorlunda.” (Mikael Sterner, SVT, 080425) 

Behovet av ett professionellt utbud är lika stort nu som tidigare, förklarar Ahlstrand. I ett 

fragmentiserat samhälle behövs någon som knyter ihop trådarna där han anser att det kan vara 

public service uppdrag. Det behövs någon som kan knyta ihop det lokala med det nationella och 

det globala. Han framställer vidare att behovet av public service är lika stort idag, i ett nytt 

förändrat medielandskap, men är lika synligt som det var tidigare.  
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I det nya medielandskapet tror Sterner att trovärdigheten kommer att fortsätta vara public service 

stora kapital. Han menar varumärken med hög trovärdighet kommer bli mer värdefulla i takt med 

utvecklingen. Det är viktigt att inte sälja ut sin trovärdighet, vilket är lätt att göra kortsiktigt, 

förklarar han. Han vidareutvecklar att de måste finna en balansgång genom att experimentera och 

pröva nya vägar för att kunna utvecklas. 

I takt med den tekniska utvecklingen är licensfinansierade public service alltid först med använda 

ny teknik, beskriver Nissen. Eftersom alla utvecklingskurvor för nya medier ligger lågt den första 

perioden är det inga kommersiella företag som har råd att finansiera ny teknik, då de är så 

beroende av sina användare. Detta ger public service ett försprång då de har möjlighet att vara 

före alla andra. Han anser att detta är värdefullt, sett ur kulturpolitiska grunder. Hellingwerf är 

även hon inne på samma spår och tycker att public service bör ta ett tydligare grepp över delar av 

Internet för att ytterligare kunna utvecklas. Internet är dock internationellt och därmed kan 

Sverige inte använda statlig styrning över Internet, vidareutvecklar hon. Sterner menar att en 

organisation inte har någon möjlighet att leda den utvecklingen.  

”Det är som att tro att man skulle kunna anställa ett gäng musiker eller artister och 

sätta dem på ett kontor och säga att nu ska ni leda musikutvecklingen. Det kommer 

aldrig att fungera. Det kommer alltid att vara någon sjuttonåring från Tensta eller 

från Göteborg eller så som bäst känner av eller har de bästa idéerna.”(Mikael 

Sterner, SVT, 080425) 

Han anser dock att det kan vara public service roll att minska klyftorna och hjälpa de äldre som 

inte självmant söker sig ut på Internet. Porsaeus förklarar att i public service stadgar står det att 

de bör befinna sig i fronten vad gäller digitaliseringen av TV, vilket de också gör. Han beskriver 

att vad gäller användandet av nya medier så är det något som public service bör syssla med, inte 

skall syssla med.  

”Statsmakten har också insett att folk har förändrat sina medievanor och de tycker 

då att är det rimligt att vi som viktiga medieaktörer har rätt eller bör engagera oss 

för att nå publiken på nya vägar.” (Thomas Porsaeus, SVT, 080423) 

5.3.1 Användning av nya medier 

SVT började använda sig av Internet relativt fort i liten skala runt år 1995, menar Sterner. I Växjö 

var de relativt snabba att haka på trenden då de redan 1999 skapade ett community till deras 

ungdomsprogram. Han säger att runt år 2002 eller 2003 startades avdelningen SVT -Interaktiv 

och blev en strategisk fråga för hela företaget.  

Porsaeus anser att det viktigaste för public service är att nå ut med sitt redaktionella budskap där 

användning av Internet vara ett bra sätt få fram deras tolkning av exempelvis nyheter. Han menar 

att unga människor idag tittar mindre på TV till förmån för Internet och därmed kan denna kanal 

vara ett sätt att nå dem. Sterner beskriver hur SVT använder sig av nya medier och berättar att de 
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produktioner och det material de har rättigheter till kan de lägga ut på webben och streama. 

Erbjudandet har blivit en oerhörd framgång och är deras huvudsakliga arbete idag. Han berättar 

även att de har ett stort utbud av andra tjänster såsom spel, nyheter och mindre communitys. De 

prövar sig fram i det nya, förklarar han, där de fortfarande inte har hittat sin naturliga roll. Deras 

ambition är att finnas på nätet för sin publik, menar Sterner.  

Vad gäller satsningen på nya medier berättar Porsaeus att SVT prioriterar utvecklingen av den 

rörliga bilden där deras arbete presenteras i SVT Play och Play-Rapport. Satsningen har pågått 

under många år men är budgetmässigt en droppe i havet mot vad som satsats på den linjära TV:n. 

Han beskriver vidare att TV4 har försökt komma ut snabbt med nya lösningar för att komma före 

SVT och poängterar att det är ointressant för dem. Det väsentliga är vem som gör det bäst, menar 

han. Användarna har ett behov av att snabbt få tillgång till nyheter som inte enbart presenteras 

genom textbaserade webbnyheter utan även genom rörlig bild. Vidare förklarar Porsaeus att de 

flesta är nöjda med valfriheten, möjligheten och globaliseringen där han idag vill att folket ska 

kunna välja hur de vill se på Rapport. SVT fokuserar inte på att konkurrera, utan att kunna 

erbjuda andra medier. Hellingwerf tror inte att de nya medierna kommer att konkurrera ut de 

gamla inom den närmsta tiden. Viktigt är dock att de gamla traditionella företagen ändrar sin 

profil, menar hon.  

Ett problem för public service och SVT är hur de ska motiveringa en satsning på nya medier, 

förklarar Sterner, då det skiljer sig från vanlig broadcast.  

”Om vi sänder Rapport så kanske det är någon miljon som tittar på det 19.30 och 

nu har jag ingen siffra men jag skulle kunna tänka mig att det kanske är 225 som 

kollar på det på mobilen eller någonting sådant” (Mikael Sterner, SVT, 080425) 

Samtidigt går det inte att jämföra publiksiffrorna på nätet med broadcast, eftersom den 

huvudsakliga publiken fortfarande finns där. Trots det menar han att webben är framtiden och 

därför måste de satsa där, då det viktigaste för dem är att finnas där publiken finns.  

5.3.2 Nya mediers potential  

Ahlstrand menar att användningen av nya medier på sikt kommer leda till ökad kvalitet, eftersom 

att fördjupningsvärdet är så stort. Sterner tycker att det är otroligt svårt att svara på vad 

användning av nya medier kan göra för public service och att ingen kan svara på det. För ett antal 

år sedan var mångfald viktigt för SVT, att visa något för alla på TV och att många skulle få sina 

röster hörda, berättar han. Han beskriver att den mångfald som Internet skapar kan de aldrig 

konkurrera med, och ger You Tube som exempel där envar kan se rörliga bilder på i princip allt. 

Vidare beskriver Sterner att unga människor världen över har möjlighet att göra ett eget filmklipp 

och publicera på You Tube, vilket har ändrat förutsättningarna för SVT. Sterner tror att 

konsekvenserna för public service är att deras uppgift blir att samla olika samhällsgrupper till en 

och samma typ av program eller utbud. Utbudet blir mer och mer fragmentiserat i takt med att det 

utökas, alla tittar på olika saker, menar han. Han anser dock att det finns ett behov för ett 
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samhälle att ha gemensamma referenser och en gemensam kunskap, framförallt vid politiskt 

beslutsfattande, samt för att få politiker att möta medborgare. Detta är en stor samhällsutmaning 

menar Sterner. Detta ligger även bakom strategin ”färre, större, bättre” som SVT har där de ska 

göra färre program som håller hög kvalitet så att många tittar på det, berättar Sterner. Han 

framställer att det är viktigt att de koncentrerar sina resurser för att de aldrig kan motsvara det 

enorma utbudet som finns.  

För inte så länge sedan var det svårt för public service att veta hur de nya medierna kunde främja 

dem. Numera ser de att användandet av SVT Play är en bekräftelse på att det fungerar bra, 

berättar Porseus. Han menar vidare att en viktig aspekt av användningen av nya medier är att det 

ökar företagets möjligheter att ta emot reaktioner från publiken. Det är viktigt för public service 

eftersom publiken är deras arbetsgivare. De betalar TV-licensen och därmed har de rätt att ställa 

krav, förklarar han. Även Ahlstrand menar att möjligheten att interagera med publiken är viktig, 

då det är en del av public service uppdrag. Han beskriver att det väsentliga är möjligheten att 

kommentera och att fördjupa. Han syftar till att genom att låta tittarna engageras, exempelvis 

genom SMS kan de bli medaktörer, och känslan av att de påverkar uppstår. Han menar att tittarna 

har gått från att vara objekt till subjekt. Även Porsaeus beskriver hur de engagerar sina tittare 

exempelvis via röstning i melodifestivalen. Ahlstrand anser även att en viktig del i värdet av nya 

medier är att det skapar en tillgänglighet där alla kan ta del av programmen.  

Porsaeus berättar att BBC och DR har öppnat sina arkiv på Internet, vilket inte Sverige har. 

Porsaeus förklarar att Sverige inte har rättigheter till samtliga produktioner, och därför inte kan 

lägga ut dem. SVT har på sin hemsida lagt ut en liten del av arkivet, det de har rättigheter till, 

berättar han. Han menar dock att det är något de kommer att satsa på.  

5.3.3 Public service som gatekeeper 

För att kunna erbjuda en fördjupning, tillgänglighet, en transpararens samt en möjlighet till att 

kommunicera använder sig SVT av nya medier, förklarar Ahlstrand. Han menar vidare att just 

bidrag av material är av mindre betydande faktor för just public service. Han anser inte att public 

service kan använda sig av användargenererat innehåll eftersom den typen av material gör 

användarna bäst själva.   

”Facebook är Facebook så mycket bättre än vi någonsin kan bli Facebook.  Vi har 

inte möjligheterna till det, eller det kanske vi har i och för sig men vi gjorde det inte 

innan Facebook. Likadant är You Tube, You Tube är mycket bättre än vad SVT kan 

göra det. Public service måste då erkänna att de har sin bas i ett professionellt 

producerat innehåll.” (Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423) 

Han hävdar att det finns en baktanke med att det är journalister som arbetar heltid med att 

granska makten och i sin tur inte är beroende av människors frivillighet. Ahlstrand menar att det 

skulle skapa en bundenhet till PR-konsulter och de ekonomiska intressen som finns. Det är dock 

en fördel om publiken kan bidra med exempelvis nyhetsbilder, anser han, men att det 
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professionella urvalet måste fortsätta vara centralt för public service. Han tror även att många 

som ej är insatta i vad SVT-Interaktiv gör, tror att allt material på webben är användargenererat 

och därmed blir det mer i linje med public service syfte. Ahlstrand menar på att skulle 

användarna göra det, skulle de behöva betala folket istället för att ha människor anställda på SVT, 

vilket inte skulle fungera. Sterner menar att public service aldrig kan publicera material utan att 

ha filtrerat det först, och syftar till att det är en del av deras värdeskapande att de väljer ut 

material och därmed sätter sin stämpel på det. Vidare förklarar han att det viktiga är att hitta en 

filtrering som är attraktiv för publiken, så de behåller sin trovärdighet. Nissen anser att public 

service inte kan låta oredigerad fakta finnas på exempelvis deras hemsida eftersom de då inte 

skulle kunna upprätthålla sitt varumärke. 

”Vill man bevara ett trovärdigt varumärke finns ett krav om att man måste följa med och 

inte bara ha en sida där alla andra kan lägga upp vadsomhelst. Det måste finnas nån 

slags funktion som redigerar bort och kollar igen materialet innan det läggs ut. Det är 

inte speciellt för ps utan för alla företag, även kommersiella.”                              

(Christian Nissen, medieforskare, 080422) 

5.3.4 En framtid med nya medier  

På frågan om de nya medierna i framtiden tror Hellingwerf att medierna i huvudsak kommer göra 

samma sak som förr, men att teknikerna förändras. De nya möjligheter som dessa tekniker ger 

menar hon är oberoendet av tid och rum. Hon beskriver även att medierna alltmera slås samman 

och blir ett och samma medium. 

Ahlstrand berättar att varje gång nya tekniker och medier tillkommit har det funnits en rädsla för 

vad detta skulle innebära, vilket han menar är överspelat. Som exempel ställer han sig frågan om 

folk skulle sluta gå på teater enbart för att biografen kom, nej, det hände inte menar han. I 

framtiden tror inte Ahlstrand att några radikala förändringar kommer inträffa.  

”I realiteten tror jag att vi kommer in i en blandningssituation, där gränserna 

mellan vad som är radio, TV, tidningar osv. kommer att försvinna. Det tror 

jag.”(Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423) 

Vidare utvecklar Ahlstrand att det verksamheten förlorar i ”broadcast” kompenseras inte av det 

de vinner i ”on-demand”, vilket samtidigt inte är ett skäl till att inte satsa på ”on-demand” om det 

är det som växer i framtiden. Han menar att de inte skulle vinna i broadcast om de fokuserade på 

det. Därför vidareutvecklar han att on-demand inte ger ett stort publikt tillskott just nu men att så 

kommer ske på sikt. 

I framtiden tror Sterner att det finns en fara för de kommersiella kanalerna då en stor del av deras 

utbud är amerikansk fiction och att den typen av program laddar en stor publik ner från Internet.  
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”Den dagen det har växt och blivit mer lagliga, enkla tjänster och kopplingen 

mellan vardagsrummets tv och nätet blir ännu bättre så kanske jag hellre betalar 

tio kronor på någon site för att titta på Desperate Housewives eller någonting än 

att behöva stå ut med massa reklam när jag tittar på femman.”                       

(Mikael Sterner, SVT, 080425) 

Sterner menar därför att det är osäkert om kanalerna kommer att bestå där han anser att det 

istället kommer finnas ett behov av ett slags guidande varumärke. Hellingwerf menar att en 

potentiell framtid är de möjligheter som skapas för den vanliga människan att producera nyheter.  

”Jag läste om att det fanns ett försök någonstans om nyhetskanaler där man själv 

kan producera, på en youtube-aktigt sätt, där möjligheten till att producera nyheter 

utan publicerade nyhetsföretag. Det börjar kanske hända saker där på de närmsta 

tio åren.” (Karin Hellingwerf, Nordicom, 080425) 

5.4 En problematisk framtid 

5.4.1 Risker och hot 

På frågan gällande eventuella risker som de nya medierna kan medföra svarar Nissen med att det 

inte finns någon risk med användning av nya medier. Sterner anser dock att det finns en risk med 

fragmentiseringen. Han förklarar att han inte är emot valfriheten samtidigt som han, som vi 

tidigare nämnt, tror att det är viktigt för ett samhälle att ha gemensamma arenor där många 

människor deltar. Han menar att det kommer att finnas sådana arenor och att det finns en risk om 

dessa är kommersiellt drivna. Sterner menar även att Eva Hamilton, företagets VD, skulle se det 

som en risk om inte public service fick tillräckligt med resurser. De skulle då inte kunna vara 

med och konkurrera om de stora evenemangen eller underhållningsprogrammen, förklarar han. 

Ahlstrand poängterar att det finns en ekonomisk risk samt en prestigerisk. Prestigerisken innebär 

att publiken anser att de satsar på fel saker, trots att satsningen är lyckad. Han beskriver en 

tidigare debatt som utgick ifrån om public service ska satsa på nätet när inte alla har tillgång till 

det och därmed skapas digitala klyftor. Då webben växer är debatten inte längre lika aktuell. 

Hellingwerf istället tror att utvecklingen av de nya medierna går för fort och därmed kan leda till 

att stärka den sociala segregationen ur ett samhällspolitiskt perspektiv. Hon menar att det skapas 

klyftor i tillgång till nyhetsrelaterat innehåll. Vidare anser hon att en demokrati ska bygga på att 

människor ska ha samma möjlighet att följa samhälle och politik där det uppstår ett problem om 

alla inte kan det.  

Public service största hot beskriver Ahlstrand är marginaliseringen, som han utvecklar genom 

figur 5.2. (se nedan). 
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Figur 5.2. Public service hot.  Jimmy Ahlstrand redogör för hot och beskriver detta med hjälp av egen figur.  

Ahlstrand beskriver att på ena sidan av public service finns politiken och på andra sidan finns 

marknaden. Han menar sedan att marknaden vänder sig mot konsumenter och politiken mot sina 

medborgare. Public service vänder sig mot en publik. Han beskriver att politiken avreglerat 

marknaden exempelvis genom att de inte har samma kontroll över TV4 som tidigare. Detta menar 

han att de gärna vill reglera vad de kan, public service, så mycket som möjligt. Därmed trycks 

både muren från politiken, och muren från marknaden närmre public service. De kläms 

däremellan på ett sätt som innebär mindre resurser, smalare utbud och därmed mindre relevanta 

för publiken. Han anser vidare att till public service fördel är publiken fortfarande dem trogna 

och så länge de är relevanta för sin publik så kommer de finnas kvar, menar han. 

”Public services måste få växa, allting växer i samhället, marknaden växer, liksom 

publikens krav, konsumentens krav växer, medborgarnas krav växer också, men 

intressant nog också Sverige växer och inte minst politiken växer.”  

(Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423) 

Ahlstrand menar att det finns en nedmontering av public service och syftar på diskussionen om 

att lägga public service på 0 % i tillväxt vilket skulle innebära att SVT:s budget minskar med 

ungefär en fjärdedel, med en miljard under nästa tillståndsperiod. Han anser att detta skulle göra 

att det inte finns något utrymme att göra någonting bättre för publiken. Även Sterner anser att det 

finns ett hot i att publiken inte anser dem vara angelägna. Han menar att de aldrig kan överleva 

om detta är uppfattningen hos publiken. Det största hotet till att denna situation ska uppstå är att 

public service inte får tillräckligt med pengar. Grunden till detta menar han är att vissa vill 

minska public service andel, och den stora frågan är vilken uppräkning de ska få. Vidare 

beskriver Sterner att de nu har en uppräkning på 2 % per år och att deras kostnader ökar med 

minst 4 % per år. Detta har minskat deras köpkraft med 80-100 miljoner kronor per år. Om 

exempelvis politikerna skulle bestämma att de inte får någon uppräkning alls skulle det vara ett 

stort hot, menar han. 

Porsaeus intygar att den största faran för public service är att det finns partier som vill ta pengar 

från public service och istället fördela dessa på kommersiella bolag och låta dem göra public 
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service-TV. Han diskuterar vidare att det är viktigt för public service att vara relevanta för 

publiken. Så länge de är det kommer de att finnas kvar.  

”Tänker man på public service så är det en fin och god tanke att TV och radio är i 

allmänhetens tjänst och alla ska ha chans att följa problem, samhällsutveckling, 

politik och händelser som är viktiga för var och en. Och det urholkas om folk slutar 

ta del av det, om man råkar välja annat innehåll av mer nöjeskaraktär, då kanske 

man tappar lite” (Karin Hellingwerf, Nordicom, 080425) 

Hellingwerf menar även att om det ökade utbudet innebär att kommersiella kanaler förmedlar ett 

kvalitativt och utbildande innehåll kommer det inte att finnas något behov av public service. 

5.4.2 Public services i framtiden  

I framtiden är det viktigt att public service ser till att finnas där publiken finns, berättar Sterner. 

Han menar att det inte är självklart att publiken ska behöva gå in på svt.se för att ta del av deras 

material utan att det kan finnas andra vägar. Ahlstrand tror att framtidens publik inte kommer att 

nöja sig med en sak, de kommer vilja ha fler olika saker.  

”Eftersom man vet att det finns ett så stort utbud så blir man mer krävande, mer 

exklusiv i sina val. Det kan tyckas konstigt, samtidigt som folk slösurfar in på 

crappiga klipp på You Tube att säga att folk blir mer exklusiva men det dom gör 

just då är ju att dom går på kvalitet, dom går på vad som är kvalitet för dom.” 

(Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423) 

Porsaeus menar att det viktigaste för dem i framtiden är att de ska kunna tillhandahålla fler 

program, längre tid och bättre kvalitet på webben, då de kan se att allt fler kopplar datorn till 

TV:n. Här är det viktigt att fortsätta tänka färre, större, bättre menar Sterner. Mångfalden kommer 

alltid att finnas och att det inte längre är SVT:s uppdrag.  

”När vi var ensamma då kanske det fanns ett värde i att vi gjorde tre produktioner, 

då fick man tre dramaserier, tre perspektiv. Men nu finns möjligheten och 

mångfalden, vi behöver inte stå för den. Det är bättre att vi gör en.” (Mikael 

Sterner, SVT, 080425) 

Nissen tror att nordiska public service kommer att fortsätta ha ett stabilt publikstöd eftersom de 

var tidiga att hänga på utvecklingen. I fortsättningen tror han att publiken i många år kommer att 

vilja ha bra radio och TV-program och menar att det är långt kvar innan den stora publiken 

efterfrågar produktioner på Internet. Dock tror han att utvecklingen sakta men säkert leder dit.  

5.4.3 Begreppen public och service 

Nissen menar att det finns ett problem mellan balansgången i begreppen public och service. Han 

förklarar att en station med mycket service och lite public inte är public service och en station 

med mycket public och lite service inte är public service. Detta klarlägger han genom att beskriva 
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att ett uppdrag som public service har är att det måste ha kontakt med i stort sett alla innevånare 

under en vecka, de måste ha hög täckning. Utan dess täckning fungerar inte ett kulturpolitiskt 

uppdrag, det har ingen betydelse om ingen tar del av det. Han menar att om det bara handlade om 

att ha stor publik så skulle det enkelt ordnas genom att sända populära program. Det finns inget 

syfte med att betala en TV-licens om public service tillhandahåller samma utbud som de 

kommersiella. 

”Det är denna balansgång som är kontroversiell, går du får mycket ut åt det ena 

hållet, går man ner i klyftan där man har jättebra program men inga tittare, går 

man för mycket åt andra sidan har man jättemånga tittare, men vad ska man 

använda programmen till? Det är dilemmat för samtliga ps-stationer i Europa.” 

(Christian Nissen, medieforskare, 080422) 

Vidare förklarar Nissen att public service har varit för långsamma med att förändras, att lämna 

det gamla konceptet och förstå vad den nya publiken ville ha. 

”Vi sände de program vi hade producerat, vi producerade program som våra 

medarbetare tyckte var intressanta, det var en redaktion som var van vid att 

producera renässansmåleri i norra Italien-program, och detta fortsatte de med, 

medan tittarantalet minskade.” (Christian Nissen, Danmark, 080422) 

Nissen menar att många har svårt att acceptera balansgången och att det finns en stark kritik mot 

att public service exempelvis sänder för mycket underhållningsprogram. Han anser att 

förändringen i medievärlden leder till nya möjligheter för public service att både producera 

program för den stora massan samt för den enskilda individen. De kan göra korta program om 

specialämnen och erbjuda fördjupning via hemsidan, vilket han menar är en fantastisk chans.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet utifrån vår teoretiska referensram där vi 

belyser och diskuterar de områden vi vill fördjupa oss i. Dessa kommer att ligga till grund för 

vår slutsats som beskrivs i nästkommande kapitel.  

 

Inledningsvis fördes en diskussion om hur medievärlden befinner sig under en enorm förändring 

med nya tekniker, förändrad användning och enormt utbud. Public service i Norden har haft och 

har än idag en stor roll i medievärlden. Vi kom således fram till att vi ville studera public service 

roll i detta nya medielandskap, med syfte att ”undersöka vilken roll public service kan ha i ett 

förändrat mediesamhälle, samt undersöka hur de bör agera för att vara angelägna”.  

 

Frågeställningarna vi har utgått från är: 

- Hur har public service huvudsakligen reformerats hittills i och med ett förändrat 

användning och ett mediesamhälle under utveckling?  

- Hur ska public service agera för att publiken ska anse dem vara värdefulla? 

- Hur ska public service agera inför en oförutsägbar framtid? 

 

6.1 Public services befintliga situation 

Vi kan se att alla public service bolag i Norden använder sig av nya medier på ett eller annat sätt. 

Leurdijk i Ferrell och Bardoel (2007:72) beskriver ett sätt flertalet public service bolag arbetar 

med nya medier genom användning av cross-media produktioner. Detta menar de medför att 

företagen skapar ett koncept istället för att fokusera på en programidé. Sterner berättar att SVT i 

liten skala började använda sig av ny medieteknik och berättar att runt 2002 startade de SVT 

Interaktiv. Han beskriver vidare att de huvudsakligen streamar, vilket innebär att göra 

produktioner tillgängliga på nätet. Även Ahlstrand menar att utläggningen av delar av SVT:s 

arkiv har ett värde för dem då de har fått stor uppskattning för tjänsten. Sterner beskriver att vad 

gäller användningen av nya medier har public service fortfarande ej preciserat sin roll, utan 

prövar sig fram. Vi kan urskilja att det numera finns en tro på satsningen av nya medier inom 

public service-bolagen som inte funnits tidigare. Sterner menar att det har varit komplicerat för 

public service att motivera en satsning på Internet, då det är svårt att mäta effekten samt jämföra 

denna med vanlig broadcasting där det fortfarande har överlägset flest tittare.  

 

”Om vi sänder rapport så kanske det är någon miljon som tittar på det 19.30 och 

nu har jag ingen siffra men jag skulle kunna tänka mig att det kanske är 225 som 

kollar på det på mobilen eller någonting sådant.” (Mikael Sterner, SVT, 080425) 

 

Porsaeus menar att framgångarna med SVT Play är en bekräftelse på att de satsade rätt. Leurdijk i 
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Ferrell och Bardoel (2007:83) menar att en fallstudie på BBC tydligt visar att nya medier skapat 

högre publikvärde och att public service bättre kan fullborda sitt uppdrag. Nissen (2003:11) 

bekräftar detta och menar att de i slutändan enbart kommer erbjuda TV till dem som inte har råd 

med betalkanalerna, om de inte utvecklas. Ahlstrand menar att nya medier leder till ökad kvalitet 

på sikt då det ger en möjlighet till fördjupningsvärde. Detta intygas av Lukács i Ferrell och 

Bardoel (2007:206ff) vilka menar att nya medier har en utbildande funktion som leder till större 

publikvärde vilket bidrar till att public service bättre kan fullborda sitt uppdrag. 

 

Vi anser att det är positivt för public service att det inom bolagen finns en tydlig satsning på nya 

medier samt en förståelse för att detta inte är en tillfällig trend utan något som kommer fortsätta 

vara en del av informationssamhället. Ahlstrand anser att det har funnits och delvis finns en 

väntan på att Internet ska slå igenom där han menar att Internet redan är stort. Vi anser dock att 

denna medvetenhet om Internets genomslagskraft och satsningen på nya medier har gått alldeles 

för långsamt och påbörjades för sent, i synnerhet om vi ser till Sverige och SVT. En 

konkretisering av detta är att i Danmark är DR:s hemsida den mest besökta av alla danska 

hemsidor. I Sverige ligger SVT bara på andra plats (Harrie, 2006:174ff). Vi anser att om SVT 

hade satsat tidigare och blivit startsida på varje svensk dator, hade detta bidragit till att tydligare 

uppfylla deras uppdrag. Public service i Sverige har valt den enkla vägen och satsat på 

televisionen eftersom det är där de har sin stora publik, till skillnad från Danmark vilka valt en 

mer nytänkande väg. Sverige har av olika anledningar inte vågat satsa innan det har varit ett 

säkert kort att satsa på. Detta tror vi har medfört att de missat chansen att skapa sig en tydlig 

positionering på den nya marknaden, där istället DR nu har en stark placering med deras hemsida 

på marknaden. Samtidigt anser vi att det inte är för sent för public service i Sverige. Nissen 

berättar att public service-bolag har en stor möjlighet vad gäller användandet av ny teknik. De 

kommersiella måste kunna motivera en sådan satsning där det snabbt genererar många användare, 

till skillnad från public service då det inte innebär samma risk för dem. Detta anser även vi är en 

av public service stora fördelar i den hårda konkurrensen med kommersiella bolag. De bör 

utnyttja möjligheterna det ger dem att inte vara beroende av höga tittartal utan våga vara de som 

satsar först när de kommersiella bolagen inte vågar med risk för förlust.  

6.1.1 Nordiska skillnader 

Med utgångspunkt i både teorin och empirin kan vi se att public service i Norden idag har fler 

likheter än skillnader. Skillnaderna i de nordiska länderna är att nordiska public service bolag 

skiljer sig åt genom att de delvis regleras olika. Dock kan vi se att det finns många likheter 

mellan bolagen och att dessa är jämförbara (http://www.nmn.org/Rapport.htm, 080512). Detta 

bekräftas av Gripsrud (2002:347) som menar att public service i Norden är lika men att de skiljer 

sig mot övriga världen. Även Nissen menar att de nordiska länderna är lika både vad gäller 

politik och bolag samt att likheterna är större än skillnaderna. Den mest väsentliga skillnaden vi 

kan urskilja mellan länderna utifrån empirin är att Sveriges public service är uppdelad i tre bolag 

medan de övriga länderna endast har ett bolag. Detta anser vi vara intressant med utgångspunkt 

av hur detta påverkat Sveriges public service. Sterner beskriver att DR har genomgått 

http://www.nmn.org/Rapport.htm
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strukturförändringar några år före Sverige. Han menar att detta berodde på att de var ännu mer 

traditionella i sitt utbud och därmed uppstod ett tryck på förändring. Nissen anser att 

uppdelningen i Sverige har begränsat utvecklingen, vilket även bekräftas av Porsaeus och 

Sterner. Vi anser att en sammanslagning skulle innebära logiska kostnadseffektiviseringar för 

public service i Sverige. Sterner påpekar att det var logiskt med en uppdelning då det endast 

fanns TV och radio. Idag finns det dock tre stora medier, TV, radio och Internet, som alltmer 

smälter samman alltmer, och då är en uppdelning inte lika logisk. En sammanslagning skulle 

även innebära att de kunde utnyttja de olika medierna effektivare genom exempelvis 

samproduktioner. Detta fenomen bekräftas även i publikationen svensk Internet- och etermedia 

(2007:39) där det framställs att medieföretag idag slås samman för att kunna utnyttja de 

effektiviseringar och storleksfördelar som detta innebär.  

 

Vi menar att det är underligt att en sammanslagning inte har skett då det finns en medvetenhet om 

vilka fördelar detta skulle innebära för public service i Sverige och ställer oss då frågan vad det 

beror på. Naturligtvis är en så stor omstrukturering ett komplicerat beslut att fatta och en lång 

process. Det finns även ett motstånd från SR vad gäller en sammanslagning på grund av en rädsla 

att marginaliseras bredvid televisionen. Vi ser dock att de fördelar en sammanslagning skulle ge 

väger tyngre än radions rädsla för att marginaliseras. Vid en jämförelse med de andra nordiska 

länderna som länge endast haft ett bolag anser vi att även public service i Sverige borde nått dit i 

utvecklingen. En anledning till att en sammanslagning ännu inte inträffat menar Porsaeus beror 

på de strukturella problem det innebär med exempelvis personalnedskärningar. Vi anser dock att i 

den hårda konkurrensen som finns idag och de tuffa kraven som ett bolag existerar under bör 

dessa vara snabba i utvecklingen. De finns oändligt många medieföretag och kampen om att 

synas är obegränsad. För att finnas kvar på marknaden måste företag arbeta effektivt. I mitten av 

denna expansion av utbud och möjligheter befinner sig public service. Det som skiljer public 

service från många andra bolag är att de är icke kommersiella och finansieras på samma sätt varje 

år med en ungefär lika stor summa pengar. De verkar oberoende av reklamfinansiärer och 

popularitet. Med utgångspunkt av att detta ställer vi oss då frågan, har de inte samma press på sig 

att effektivisera arbetet? Edin i Hultén, Söndergaard och Carlsson (1996:195) menar att 

kommersiella företag har press på sig att nå en stor publik då de är beroende av deras 

reklamintäkter. Vi menar att kommersiella företags beroende av publik och reklamintäkter, gör 

att de hela tiden har stora krav på sig att arbeta effektivt, annars överlever de inte i konkurrensen.  

6.2 Publikens betydelse 

Med utgångspunkt från vår insamlade empiri och vår teoretiska ram ser vi att publiken själv vill 

välja vad de tittar på samt vara mer aktiva. Ferrell och Jauert (2005:17) menar att publiken inte 

vill vara passiva längre, något som även våra intervjupersoner påpekar. Sterner tror inte att det 

traditionella TV-tittandet på en specifik tid kommer att finnas kvar länge, såvida det inte är en 

direktsänd fotbollsmatch. Dock tror han att det fortfarande kommer att satsas på de traditionella 

medierna, där fokus ligger på att publiken kan välja att titta på program genom mobilen, på TV 
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eller via datorskärmen. Detta intygar Gripsrud (2002:365) som påpekar att skillnaderna mellan 

TV, radio och Internet har blivit otydliga och att datorn numera kan användas till det mesta. Han 

menar att den del av publiken som är intresserade av någonting speciellt kan då skapa en 

individualiserad TV-tablå, med program anpassat för denne. Ahlstrand tror att de drog en 

vinstlott med SVT Play, då huvudsaken inte är att tjänsten är publikt använd utan att de har fått 

sådan uppskattning för tjänsten. Detta tyder på att människor anser det vara ett mervärde att inte 

vara bunden till en tablå.  

 

”Man får inte glömma att det är kanske det viktigaste, bra program när man vill. 

Att inte vara bunden till tre sändningstider på en vecka och sedan forever gone. Det 

tror jag är det absolut största mervärdet som SVT:s tjänster hittills gett.”  

(Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423) 

 

Sterner tror att det givit en slags valfrihet att publiken kan välja att se utbudet flera gånger. Han 

anser att denna form av medier tillför en möjlighet till kommunikation från publiken, något som 

tidigare inte har funnits i samma omfattning. Detta bekräftas av Ahlstrand (2007:33ff) som 

beskriver att möjligheten att kommunicera och integrera med medierna har givit en ny roll för 

public service. Nissen anser att det blivit svårare att tillgodose vissa minoritetsgrupper för public 

service när de använder sig allt mer av massmedier. Publiken har nu en möjlighet att sortera bort 

de smala program de inte är intresserade av. Det fragmentiserade utbudet medför en tittarflykt 

från de stora breda kanalerna då publiken istället väljer nisch-kanalerna. Detta innebär att de 

minoritetsgrupper som har ett speciellt intresse numera kan hitta specifika kanaler som behandlar 

ämnet (svensk Internet- och etermedia, 2007:24ff)  

 

Sterner tror dock inte att det vanliga TV-tittandet kommer att försvinna, han menar att vi vill 

slippa vara aktiv och hitta ett värde i att endast sitta och slappa i vardagsrummet framför TV:n. 

Även Hellingwerf menar att det fortfarande bör finnas alternativ för dem som gärna vill vara 

passiva, då detta försvinner mer och mer. Hon poängterar dock att Internet är ett nytt sätt att 

kunna anpassa sig efter sina tittare och därmed skapa ytterligare en kanal. Porsaeus tror att detta 

kan skapa ett mervärde för publiken, då de får ut mer av licensavgiften. Vi har valt att ta upp 

denna utgångspunkt då licensavgiften är ett högt aktuellt ämne. Jakubowicz i Ferrell och Bardoel, 

(2007:42) menar att det är osäkert om licensavgiften kommer att fungera i framtiden. För att den 

ska bli legitim måste public service ge allmänheten ett värde (Björkegren i Hultén et al, 

1996:165). Ett av dessa värden tror vi skapas genom att publiken själva får bestämma när de ska 

titta på program, där SVT Play är en bra början. Men för att publiken ska känna att licensavgiften 

är legitim tror vi att det krävs mer. De bör satsa mer på att positionera sig på marknaden, som 

enda bolag som inte är kommersiellt finansierat. Nissen menar att syftet med att betala TV-licens 

försvinner om public service tillhandahåller samma utbud som de kommersiella. Hultén i Hultén, 

Söndergaard och Carlsson (1996:79) betonar att om kommersiell TV kan tillfredsställa publikens 

behov, behövs inte public service. Samtidigt uppfattar vi det som att de kommersiella kanalerna 
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även tar efter public service utbildande funktion, då de startar nisch-kanaler av olika slag. Så hur 

bör public service agera? 

 

Björkegren i Hultén, Söndergaard och Carlsson (1996:166) menar att skillnader mellan 

kommersiella bolag och public service-bolag är att de sistnämnda gör hela produktionen själv. De 

har en budget för nyproduktioner varje år, som de kommersiella inte har. SVT ska satsa på 

”större, färre, bättre” produktioner, som Ahlstrand nämnt, med det är minst lika viktigt att dessa 

produktioner kommer ut till allmänheten och påbörjar en offentlig diskussion. Sterner menar att 

det finns en fara för de kommersiella bolagen då en stor del av deras utbud går att ladda hem från 

Internet, då dessa är utländska serier. Vi menar att svenska produktioner gjorda av SVT är svårare 

att hitta för nerladdning. Placerar de  materialet på deras hemsida försvinner det problemet helt. 

Detta ger publiken bra svenska produktioner, vilka finns tillgängliga både på gamla och nya 

plattformar och som dessutom är ”gratis” för användaren.  

 

Nissen hävdar som vi tidigare nämnt att det är svårt att tillgodose minoritetsgrupper. Gripsrud 

(2002:363) bekräftar detta och konstaterar att kommersiella kanaler riktar sig till samma publik 

med samma smak, en tendens som även kan märkas i public service-kanalerna. Vi anser att de 

måste hjälpa dem som står utanför den tekniska förändringen med lätta och användarvänliga 

tjänster där var man kan ta del av materialet. Detta kan vara till dem som exempelvis är tekniskt 

okunniga eller funktionshindrade, vilka kommersiella kanaler inte kommer att ha möjlighet att 

satsa på i samma mån som public service. 

6.2.1 Främja nationaliteten 

I de punkter som Gripsrud (2002:347) presenterar som public service officiella uppdrag ingår en 

punkt om att public service ska vara en integrerande och gemensam referenspunkt för alla delar 

av publiken. Sterner menar att valfriheten med att ha ett stort utbud kan vara positivt, samtidigt 

som det finns ett behov för ett samhälle att ha gemensamma referenser och en gemensam 

kunskap vid exempelvis politiska beslutsfattande. Han menar att då utbudet fragmentiserats i takt 

med att det utökas blir det public service uppdrag att hitta en riktning för att samla olika 

samhällsgrupper. Ferrell och Jauert (2005:9) påpekar att det finns problem för public service då 

de står mellan en samhällsutveckling som strävar dels globalt, dels mot att behålla det nationella. 

Ahlstrand hävdar att nationalismen är mycket hetare i Danmark än i Sverige. Han menar att den 

är osexig i Sverige, där det inte spelar så stor roll om vi ser svensk eller amerikansk TV. I 

Danmark är det emellertid väldigt viktigt med dansk kultur och menar att de trycker på 

danskheten medan man i Sverige trycker på oberoendet. 

 

En annan punkt i public service uppdrag är att öka förståelsen för mångkulturella samhällen, 

menar Gripsrud (2002:347). Vi anser att detta syfte har fått genomslagskraft i Sverige, där den 

punkten som säger att publiken ska ha en gemensam referenspunkt förglöms. I Danmark har den 

dock tagits på allvar, vilket medfört att de fått en nation där dansk kultur är viktigt för dem. Detta 

menar vi att Sverige borde ta efter och trycka mer på ”svenskheten” för att undvika att den 
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nationella identiteten försvinner helt. Public service har möjligheten att samla alla 

samhällsgrupper med hjälp av svenska produktioner om ämnen som rör hela nationen, som 

Hylands hörna var på 60-talet. Sport är ett ämne som väcker den lilla svenskheten i varenda 

människa och genom att finna ämnen som allmänheten kan referera till, kommer public service 

lättare kunna uppfylla detta syfte. Vi avser inte att det ska innebära program om kungen och 

drottningen, utan snarare svensk sommar såsom ”skärgårdsdoktorn” eller klassiska 

humorprogram. I en tid där globaliseringen tar fart, som Ahlstrand beskriver som en stor 

samhällsförändring, och de kommersiella kanalerna köper in allt fler utländska program, behövs 

en faktor som samlar landet. Fokuserar public service endast på mångfald kommer de att glömma 

bort att värna om den nation de verkar i.  

6.2.2 Public service som gatekeeper 

Ett av mediers dilemma idag är om kvaliteten på utbudet blir sämre i den utsträckning de 

använder sig av användargenererat innehåll. Ferrell och Bardoel (2007:135) tror att kvaliteten kan 

minska genom att publiken får vara medaktörer och Kjus i Ferrell och Bardoel (2007:136) menar 

att public service-bolagen inte kan släppa sin roll som gatekeeper av etniska skäl. Sterner anser 

att public service riskerar att förlora sin trovärdighet hos publiken om de inte filtrerar material 

innan publicering och att det kan vara värdeskapande för dem att välja ut material med sin 

stämpel på. Dock menar han att det är viktigt att ha en filtrering som är attraktiv för publiken. 

Nissen är inne på samma spår och säger att oredigerad fakta kan skada verksamheters varumärke. 

Ahlstrand påpekar att public service-bolag bör erkänna att de producerar professionellt innehåll 

då användargenererat innehåll gör användarna bäst själv, som Facebook.  

 

”Facebook är Facebook så mycket bättre än vi någonsin kan bli Facebook.  Vi har 

inte möjligheterna till det, eller det kanske vi har i och för sig men vi gjorde det inte 

innan Facebook. (Jimmy Ahlstrand, SVT, 080423) 

 

Detta synsätt hör samman med den väl etablerade synen om public service som en demokratisk 

filtrerare, som varit dominerande i public service bolag i Europa och Norden. Himmelstein och 

Aslama i Ferell och Hujanen (2003:257) kallar denna modell för ”Trickle-down Communication 

model”, vilken stödjer en institutionell kontroll över vad som sänds. Gripsrud (2002:356) 

ifrågasätter detta då det kan tyckas strida mot demokratin att utbudet ska kontrolleras. Ahlstrand 

menar att publiken gärna får bidra med exempelvis nyhetsbilder, för att hjälpa de professionella 

journalisterna. Trots det vi fått fram i empirin hävdar Ferrell och Bardoel (2007:136) att BBC 

Interactive motiveras genom att säga att alla människor som vill få sin röst hörd måste få höras.  

 

Vi delar åsikten om att det behövs någon funktion som kontrollerar eller filtrerar vad som läggs 

ut på exempelvis SVT:s hemsida. Som Ahlstrand påpekar behövs professionella journalister som 

är utbildade till att göra just detta. Därför är det viktigt att dessa arbeten finns kvar, för att 

framhäva dem som är bäst på sitt arbete. Dock anser vi att det finns en stor rädsla för att släppa på 

denna filtreringsroll, som inte endast främjar public service. Om publiken vill vara delaktig bör 
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de tillgodose den önskan, de är väl till för allmänheten? Istället menar vi att de bör utnyttja denna 

längtan efter interaktivitet och lyfta fram folkets åsikter, för att få en offentlig diskussion. 

Diskussionen kretsar runt om kvaliteten blir sämre genom att medborgarna får säga sitt. Kvalitet i 

denna bemärkelse definieras av public service och vad de anser vara kvalitet medan vi anser att 

det är minst lika viktigt att definiera kvalitet utifrån användarens synvinkel. Dessa två 

definitioner behöver inte nödvändigtvis stämma överens, då kvalitet är relativt, något som även 

Ahlstrand påpekar. Vi menar att public service kan nyttja användargenererat innehåll, då 

användaren får godkänna användarvillkoren för publicering av eget material. Vi anser att det 

enorma fokus på trovärdighet från public service sida begränsar dem att utvecklas. Dock har TV4 

också hög trovärdighet och många andra sidor på Internet räknas som ”sanna”. Detta innebär att 

trovärdigheten inte nödvändigtvis kommer att sjunka om de använder sig av användargenererat 

innehåll.  

 

Att sprida kultur är ett av public service uppdrag, och på vilket bättre sätt finns det att sprida ny 

kultur än på Internet och från befolkningen? Numera strävar inte artister efter att få skivkontrakt, 

de lägger upp sin musik på Internet och hoppas på att de får många nerladdningar, vilket även 

gäller för fotografer och konstnärer. Det hade varit ett utmärkt tillfälle för public service att 

hjälpa till att sprida kulturupplevelser och använda Internet som ett forum för denna spridning.  

6.3 Ett angeläget public service 

I både teorin och empirin ser vi att det finns en tydlig framtidstro genom en satsning på nya 

medier och inget tyder på att det är en övergående trend. Dock finns det motsättningar för public 

service. Leurdijk i Ferrell och Bardoel (2007:73) beskriver att i Danmark har public service 

uppmanats att använda ny teknik till skillnad från andra länder. Han menar vidare att Sverige har 

striktare restriktioner för hur de får använda licenspengarna till satsning på nya medier.  
 

Severson (2004:164ff) framhäver att det tidigare har funnits en rädsla för att Internet ska 

konkurrera ut den vanliga televisionen för public service. Ahlstrand bekräftar att denna rädsla 

funnits men att det till stor del är överspelat nu och menar att inga radikala förändringar kommer 

ske med de nya medierna. Porsaeus menar att public service måste vara med och förändras då det 

i slutändan handlar om att vinna eller försvinna. Himmelstein och Aslama i Ferell och Hujanen 

(2003:257) menar att nya medier har många kvaliteter men att frågan ligger i om public service 

broadcasting kan tänka om i deras uppdrag och utnyttja möjligheterna som nya medierna ger. 

Ahlstrand menar att de måste satsa på on-demand, inte på grund av att det ska kompensera det 

verksamheten förlorar i broadcast, men för att det är framtiden. Detta bekräftas av Jakubowicz i 

Ferrell och Jauert (2005:29) som menar att public service broadcasting måste utvecklas till public 

service media och finnas på olika plattformar. Även Hellingwerf beskriver detta och menar att 

public service bör ta ett tydligare grepp om Internet. Sterner menar att mediebolag huvudsakligen 

kommer att syssla med någon form av TV i framtiden men att det kommer finnas större valfrihet 

för publiken.  
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Vi anser att det finns en tydlig strategi mot att använda sig mer av de nya medierna och 

möjligheterna dessa skapar. Vi kan dock se svårigheter som hindrar public service från satsning 

på nya medier. Det främsta, menar vi är att public service har speciella förutsättningar där de 

styrs av reglering från staten. Vi menar att beslutsvägen blir lång där de har inte samma möjlighet 

som ett kommersiellt bolag att fatta snabba beslut och påskynda omstruktureringar. Härigenom 

blir det en konflikt för public service i och med att mediesamhället runt omkring dem är under 

ständig förändring, där de inte kan förändras i takt med samhället. Vi ser även att det finns en 

problematik med att i Sverige kan regeringen komma att ändras vart fjärde år vilket skapar 

problem för public service som då kan komma att få lyda under nya restriktioner. Detta menar vi 

försvårar för public service att vara anpassningsbara i ett föränderligt mediesamhälle. Dock kan 

vi, som vi tidigare nämnt, se att visionen av en satsning på nya medier och att förändras med 

samhället finns både hos public service bolagen och staten.  

 

”Statssmakten har också insett att folk har förändrat sina medievanor och de tycker 

då att är det rimligt att vi som viktiga medieaktörer har rätt eller bör engagera oss 

för att nå publiken på nya vägar.” (Thomas Porsaeus, SVT, 080423) 

 

Vi anser att det viktigaste för public service i framtiden vad gäller nya medier är att hela tiden 

följa publiken och finnas där publiken finns. Porsaeus påpekar även att det viktigaste för dem är 

att tillfredsställa sina arbetsgivare som i det här fallet är publiken då de betalar licensen. Vi anser 

att det finns en tanke hos public service idag att de ska finnas på nya plattformar och locka 

publiken till dessa nya plattformar. Vi anser att de bör tänka om och istället placera sig på 

plattformar där deras publik finns. Sterner beskriver detta som att public service måste finnas där 

publiken finns och att detta inte nödvändigtvis behöver vara på deras egen hemsida. Vi anser att 

det är på detta sätt public service måste tänka och se utanför den logiska lösningen att utveckla 

sin egen hemsida. Vi menar att public service idag ska satsa på Internet som plattform eftersom 

det växer, samt för att det finns många möjligheter med Internet som de kan utnyttja. Ingen vet 

vad framtiden förutspår men vi tror att det viktigaste för public service är att de följer med i 

frontlinjen av utvecklingen. 

6.3.1 Bemöta hot och risker 

Att public service är reglerat av staten kan anses vara både en möjlighet och en risk. Sterner 

menar att det finns en ekonomisk risk, om det beslutades att public service inte inte fick 

tillräckligt med resurser för att kunna vara med och konkurrera på marknaden. Steven Barnett 

skriver i Ferrell och Bardoel (2007:87) att det största hotet för public service är en föränderlig 

marknad. 

”Den överlevnadsförmåga som de traditionella etermedierna kommer att ha i ett 

digitaliserat system beror alltså dels på befolkningens socialt motiverade önskan 

om att bevara ett sådant utbud, dels på de här institutionernas förmåga att erbjuda 

allmänt relevanta och attraktiva program.” (Gripsrud 2002:368)  
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Hellingwerf bekräftar detta och menar att public service inte garanterat kommer att behövas om 

kommersiella kanaler kan göra kvalitativa och utbildande program. Karol Jakubowicz i Ferrell 

och Bardoel (2007:44) menar att public service ska överleva genom att förändras och få ett 

massivt publikstöd. Ahlstrand poängterar istället att den ekonomiska risken är stor och ser det 

som ett av public service största hot. Detta beskriver han genom sin murmodell (figur 5.2. ) där 

marknaden och politiken finns på var sin sida av public service och trycker på från båda håll så 

att de hela tiden minskas. Detta intygas av både Porsaeus och Sterner.  

 

Vi kan här se en tydlig skillnad mellan empiri och teori där teorin fokuserar på att public service 

måste förändras med en föränderlig marknad och en modifierad publik. Utifrån empirin kan vi se 

att det finns en stor rädsla att public service skulle få för lite pengar för att fortsätta uppfylla deras 

syfte och vara relevanta för en ny publik. Vi menar att naturligtvis är det ett hot för public service 

om de inte får växa i takt med marknaden och att det kommer att leda till att de marginaliseras. 

Dock anser vi att problemet i grunden inte ligger i att public service får för lite pengar utan vill 

gärna vända på problemet. Vi menar att om public service kan ha ett väl fungerande syfte och 

vara relevant för publiken så kommer det resultera i att publiken gärna betalar sin tv-licens och 

att regeringen har en tro på public service. Det handlar i grunden om att public service måste ha 

ett värde och en samhällsfunktion. Idag har public service fortfarande en stor roll i medievärlden 

och vi tror att detta kommer fortgå så länge de kan visa att de uppfyller ett behov som de 

kommersiella kanalerna inte tillfredsställer. 
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7. SLUTSATS 
 

I föregående kapitel analyserade och diskuterade vi områden som är relevanta för våra 

frågeställningar. I följande kapitel kommer vi att klargöra vår ställning med utgångspunkt av 

vårt syfte; 

 

”Att undersöka vilken roll public service kan ha i ett förändrat mediesamhälle, samt undersöka 

hur de bör agera för att vara angelägna”. 

 

 

Vi kan tydligt se att det finns en tro på att public service även kommer att behövas i ett nytt 

mediesamhälle. Vi tror att nya medier kan ge stora möjligheter för public service för att bättre 

fullfölja sitt syfte. Exempelvis Internet genererar möjligheter som aldrig funnits med TV och 

radio. Vi tror dock att public service kommer att ha en annan roll då behoven och publiken 

förändras. Som vi tidigare nämnt består public service av två ord som tillsammans beskriver ett 

syfte. Med den samhällsförändring vi genomgående beskrivit avser vi att innebörden av dessa ord 

inte är densamma idag. Med detta som bakomliggande faktor har vi i föregående kapitel resonerat 

kring många intressanta områden. Vi menar att grunden ligger i att public service måste uppfylla 

ett värde för publiken. Detta kan de göra genom att arbeta utifrån tre huvudområden; Anta 

utmaningen, positionering och effektivisering.  

7.1 Anta utmaningen 

Vi har sett att det finns en tro på satsningen av nya medier inom public service i Norden, något 

som inte alltid funnits. Som vi tidigare nämnt tror vi dock att denna medvetenhet har gått alldeles 

för långsamt, vilket har lett till problem för public service, framför allt i Sverige. Vi anser att de 

bör våga satsa. Det har funnits en rädsla att satsa på nya medier som gjort att de endast vågar 

spela på säkra kort. Vi anser att bolagen i Norden bör ta lärdom av DR i Danmark som vågat ge 

sig in i spelet och därmed skaffat sig en tydlig plats på webben som blivit den mest använda 

webbsidan i Danmark. Detta menar vi har gjort att de tydligare uppfyller sitt uppdrag. Vi anser att 

public service bör utnyttja möjligheterna det ger dem att inte vara beroende av höga publiksiffror 

på samma sätt som den övriga marknaden. De måste våga vara de som satsar först när de 

kommersiella bolagen inte vågar med risk för förlust. Vi anser även att public service ska ha mod 

att släppa lite på sin roll som gatekeeper för att få den offentliga diskussionen till en annan nivå. 

Kvalitet och trovärdighet är numera något relativt som inte skadar public service mer än det kan 

ge dem, då de fortfarande kan reglera oetiskt innehåll. Vi menar att denna rädsla för att satsa 

begränsar dem att utvecklas. Exempelvis anser vi att om public service vågar släppa sin roll som 

gatekeeper så är Internet en utmärkt plattform för dem att vara med och skapa ett öppet forum för 

spridning av kultur. Kultur anser vi är ett typiskt exempel där public service inte kan vara de som 

definierar vad som är kultur, där publiken bör få vara med i bestämmandet och produktionen. 
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7.2 Positionering 

Då public service är de enda etermedia på marknaden som inte är kommersiellt finansierat bör de 

nyttja detta vad gäller positionering. De måste erbjuda något som de andra ej har möjlighet till. 

Public service lägger delar av sin budget på att göra egna produktioner, vilket är alltför kostsamt 

för de kommersiella bolagen. Detta är ett fördelaktigt sätt för public service att positionera sig, 

vilket likaså SVT drar nytta av genom strategin ”färre, större, bättre”. Vi tror att svenska 

produktioner är en bra marknad just nu, då det inte funnits många efterfrågade nationella 

produktioner på länge. Detta har resulterat i att stora kvalitativa danska produktioner uppnått en 

popularitet i Sverige, trots språkskillnaderna. Även detta visar att Danmark genom sin tidiga 

utmaningsstrategi lyckats. Då nordiska produktioner överlag är svåra att hitta på Internet 

genererar det fler tittare via TV:n eller hemsidan. Public service har därtill en stor fördel vad 

gäller Internet genom att de erbjuder gratis tillgång till webb-tjänster, där flertalet kommersiella 

bolag tar ut en avgift för att publiken ska kunna nyttja deras tjänst. Det viktiga för public service 

är att sprida sitt material, oberoende av kommunikationskanal, till skillnad från deras 

konkurrenter. Därigenom kan public service utföra en icke uppfylld samhällsfunktion genom att 

tillhandahålla lättillgängligt, gratis material för samtliga invånare. 

 

Idag finns inte samma behov för public service att tillfredsställa minoriteters intressen då de 

kommersiella kanalerna gör det. Vi tror därmed att det istället finns ett motsatt behov av att samla 

Sveriges befolkning runt gemensamma nämnare. Till viss del kan de kommersiella kanalerna 

göra detta genom exempelvis populära underhållningsprogram. Vi menar dock att i ett 

globaliserat samhälle behövs det någon som inte bara samlar befolkningen utan som stärker 

nationaliteten och skapar en gemenskap för invånarna. I Danmark har danska produktioner ett 

högt värde där vi samtidigt kan se att de har en starkare nationalitet. Detta tror vi kan vara en av 

public service uppgift att arbeta med då de kommersiella kanalerna aldrig kommer att fokusera på 

detta. 

 

Länge har public service positionerat sig genom de grupper som de kommersiella verksamheterna 

inte tillgodoser, nämligen minoritetsgrupperna. Detta fokus anser vi fortfarande är nödvändigt 

men att public service även måste se de nya behoven och nya minoritetsgrupperna som ett 

förändrat samhälle ger. En viktig minoritetsgrupp för public service är funktionshindrade. Den 

nya uppgiften är att hitta möjligheter för dem så att även de kan använda den nya tekniken och 

befinna sig på de nya plattformarna. Även de tekniskt okunniga är en minoritetsgrupp som kan 

tillgodoses genom enkla och användarvänliga sidor på text-TV eller Internet. Genom denna 

anpassning kan public service tjäna sitt syfte samtidigt som de positionerar sig mot sina 

konkurrenter.  

7.3 Effektivisering 

I diskussionen i föregående kapitel ställer vi oss frågan om public service inte har samma press 

på sig idag att effektivisera sitt arbete, då de är oberoende av publiksiffror och reklamintäkter. Vi 
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menar att public service under en lång period visserligen haft höga krav på sig vad gäller att 

utföra deras uppdrag rätt men inte hur de ska uppfylla detta på mest effektiva sätt. Till skillnad 

från kommersiella bolag, med ägare som ställer höga krav på vinst och effektivitet, har public 

service krav på sig gällande kvalitet och utbud från publik och stat. Det räcker inte i en växande 

konkurrens där marknaden styr, anser vi. Vi tror att public service måste ställa högre krav på sig 

själva och effektivisera arbetet. I empirin kan vi se att det finns en rädsla för att public service ska 

få för lite pengar och marginaliseras. Vi menar att de måste vända denna rädsla och istället 

planera hur de mest effektivt kan använda de pengar de har, såsom de kommersiella bolagen 

arbetar. Något som minskat effektiviteten för public service i Sverige är att de har tre bolag 

istället för ett som i de övriga nordiska länderna. De är alla public service verksamheter men 

arbetar snarare mot varandra än med varandra. Det finns en tydlig tro på att en sammanslagning 

kommer ske men inte först förrän om ett antal år. Vi anser att det är ineffektivt och där ett 

kommersiellt bolag i samma sits skulle agera snabbare. Här begränsas public service av sitt syfte 

och uppdrag såtillvida att de är rädda att förlora förtroende om de förändras alltför snabbt. Vi 

menar istället att ett företag idag inte överlever i slutändan om det begränsas att effektiviseras. 

Även här måste public service våga och anta utmaningen för att kunna optimera verksamheten 

med begränsad budget. 

 

Vi menar även att public service kan utnyttja möjligheter nya medier ger för effektivare arbete. 

Idag kan medieföretag skapa en historia som sedan kan fungera på flera plattformar. Detta menar 

vi är ytterligare ett sätt att få ut så mycket som möjligt för pengarna. Vi tycker även att public 

service bör utnyttja de möjligheterna de har att arbeta tillsammans med de övriga nordiska 

länderna mer än de gör idag. De kan utveckla och förbättra utbytet dem emellan och därmed få 

tillgång till fler produktioner. De kan även samarbeta på så sätt att de har mycket att lära av 

varandra då de alla arbetar delvis olika vad gäller exempelvis satsningen på nya medier. Detta är 

något som inga kommersiella bolag kan göra då de är konkurrenter. 

7.4 Högre publikvärde 

Dessa tre begrepp vi behandlat leder alla fram till en sak; högre publikvärde. Vågar public 

service verksamheter satsa på ny utveckling och offentliga diskussioner leder det till en nöjd 

publik. Skaffar public service en bra positionering och ger publiken nationella produktioner samt 

utvecklandet av tjänster för minoritetsgrupper, ger detta ett stort värde. Strävar public service 

efter en effektivare verksamhet, kommer detta generera bland annat pengar och kunna tillgodose 

publikens intressen bättre, vilket ger ett värde för dem. Känner publiken att det får ett värde av 

public service kommer detta alltid att finnas kvar, om inte statsmakten beslutar något annat. Vi 

har sett att public service i Danmark har ett relativt högt publikvärde, då de arbetar i hög grad 

med att främja nationaliteten. Sverige har snarare fokuserat mycket på mångfald vilket kan ha 

gjort att sammanhållningen i landet offrats och publiken blivit med individualiserad. På senare år 

har vår nationaldag blivit en röd dag men den firas fortfarande inte på samma sätt som 

exempelvis Norges. Danmark och Norge känner mycket för sin flagga och ser den som en 
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symbol för deras nationalitet, medan det i Sverige nästan kan ses som fult med svenska flaggan 

om det inte är något sport evenemang. Public service i Sverige kan då istället försöka ena 

mångfalden, så alla känner en gemenskap av att verka inom samma nation.  

7.5 Ny publik, ny service 

Utifrån ovanstående resonemang har vi åstadkommit en figur som tydliggör våra funderingar, 

klargöra hur begreppen står i relation till varandra samt utreder vad detta kan göra för public 

service. 

 

Figur 7.1. Ny publik, ny service. Egen modell framställd för att klargöra hur public service strategiskt ska gå tillväga i 

en ny medievärld. 

I grunden menar vi att public service bör utvecklas och förbättras mot att våga anta marknadens 

utmaning att förändras i samma bråda takt som denne. Detta antagande grundar vi främst på att 

deras tidigare försiktighet har inneburit att deras roll i medievärlden blivit mindre. Vi menar 

vidare att detta i sin tur leder till att public service kan effektivisera verksamheten genom att 

agera slagkraftigare gentemot den växande konkurrensen. Det leder likaså till att public service 

kan positionera sig utmärkande, på ett sätt vilket är otänkbart för kommersiella marknaden. En 

effektivare verksamhet och en tydlig positionering framkallar ett högre värde för publiken vilket 

vi menar är grunden till public service existens. Högt publikvärde leder till ger upphov till ett 

angeläget public service. 

  

Vi har som åsikt att public service bör utveckla och omstrukturera ovan angivna strategiska 

utformningar. Med utgångspunkt från vår frågeställning som lyder ”hur har public service 

           

        NY PUBLIK, NY SERVICE 

ANTA UTMANINGEN 

EFFEKTIVISERING 
-sammanslagning 
-samproduktion 
-samarbete 
 

POSITIONERING GENOM: 
-svenska produktioner 
-gratis 
-främja nationalitet 
-nya minoritetsgrupper 
 

HÖGRE PUBLIKVÄRDE 
- utan publik, inget 

public service 
 
 

ETT ANGELÄGET PUBLIC SERVICE  
    -nya värdet av public och service 
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huvudsakligen reformerats hittills i och med en förändrat användning och ett mediesamhälle 

under utveckling?” menar vi sammanfattningsvis utifrån ovanstående resonemang att public 

service på många sätt tillmötesgår den samhälleliga förändringen. Vår huvudsakliga iakttagelse 

vad gäller detta är emellertid att public service, främst i Sverige har besvarat utvecklingen för 

långsamt. Det har medfört att public service roll har fått mindre betydelse i jämförelse med 

marknadens. Vidare, vad gäller vår andra frågeställning, ”hur ska public service agera inför en 

oförutsägbar framtid?” så menar vi sammantaget att public service inte kommer att finnas kvar i 

all oändlighet om de ej förändras. Härigenom anser vi att de bör ha en framstående position i 

utvecklingen, verka effektivt, ha en tydlig säregen positionering samt följa sin publik till de 

plattformar där denna väljer att förekomma. Med avseende till vår sista frågeställning som lyder 

”hur ska public service agera för att publiken ska anse dem vara värdefulla?” hävdar vi att 

public service genom att anta utmaningen åstadkommer en tydlig positionering samt effektivare 

arbetsformer vilket leder till högre publikvärde. Detta i sin tur är den huvudsakliga faktorn vilken 

påverkar public service fortsatta roll. 

 

Med denna modell vill vi visa hur vi tror public service kan fortsätta ha en relevant roll i 

samhället och på mediemarknaden. Vi menar att förutsättningen är att publikvärdet är högt då 

detta gör dem relevanta. Det gör public service betydelsefulla för publiken och i grund och botten 

är det de som är deras uppdragsgivare och de är även de som finansierar public service. Så länge 

publiken vill betala TV-licensen för att de känner att det skapar ett värde för dem så finns inte 

den ekonomiska risken. Detta i sin tur gör även public service relevanta för staten som 

naturligtvis har ett intresse av att agera enligt sina invånares intressen. Som vi tidigare diskuterat 

under uppsatsens gång så består public service av två ord som tillsammans beskriver dess syfte 

och funktion. Vi ser tydligt att dessa två ords syften har förändrats i takt med omvärlden. 

Publiken är inte densamma och behovet av service är förändrat. Så länge public service kan vara 

viktiga och värdefulla för en stor mängd invånare så fullgör de syftet med det första ordet, public. 

Så länge public service kan erbjuda en service som de kommersiella inte gör så uppfyller de det 

andra ordet, service. 

 

 Ingen public service utan public, ingen public service utan service! 
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7.6 Vidare forskning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilken roll public service kan ha i ett förändrat 

mediesamhälle samt undersöka hur de bör agera för att vara angelägna, med fokus på Norden. 

Under arbetets gång har en mängd faktorer och tankar dykt upp som vi inte haft möjlighet att 

studera vidare. Då ämnet är högst aktuellt i den tekniska förändring där medierna snabbt 

vidareutvecklas och publiken förändras har vi reflekterat över en del områden som vore 

intressanta att forska vidare om. Vi anser att de ämnen som följer är relevanta och angelägna att 

vidareutveckla: 

 Vad skulle en sammanslagning av public service bolagen i Sverige innebära? 

 Hur skulle ett samarbete mellan de nordiska länderna kunna utvecklas? 

 Hur överensstämmer public service profil, image och identitet med varandra? 

 Hur skulle denna studie sett ut från kundens perspektiv? 

 Hur skulle denna studie sett ut i förhållande till kommersiella bolag? 

Ur konsumentens perspektiv, vilken roll har public service i ett förändrat mediesamhälle och 

hur de bör agera? 

 

En framtida forskning inriktat i dessa avseenden skulle kunna främja public service utveckling 

och framtida ställning på marknaden. Forskningsområdena kan även bidra till en större förståelse 

till publiken för public service i medieförändringen samt bidra till en djupare bild av hur public 

service integrerar.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

- Kort presentation, uppdrag och ställning  

 

Public service idag 

- Public service utveckling 

- Förändring 

- Funktion 

- Kontraster till kommersiell verksamhet 

- Likheter och skillnader i Norden 

 

Publikförändring 

- Hur förändringen ser ut 

- Public service anpassning till publiken 

- Utveckling av publiken 

 

Nya medier 

- Hur public service använder sig av nya medier idag 

- Främjar public service syfte och funktion? 

- Vad de gör för publikvärdet 

- Engagerad eller passiv publik 

- Motivera satsning på nya medier 

- Nya medier och kvalitet 

 

Framtiden 

- Framtidens medier 

- Roll i digitaliseringen 

- Bättre tjäna sitt syfte 

- Risker och hot 

 

 

 


