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”It is not a year on which I shall look back with undilu-
ted pleasure”, sade drottning Elizabeth II när hon 1992 
talade till det brittiska folket efter ett år då tre kungliga 
äktenskap spruckit och delar av Windsor Castle för-
störts i en våldsam brand.

Möjligen kan svenska public service-chefer frestas 
att utbrista något liknande 2020 när de ser tillbaka 
på ett år som inte alls var som vanligt. Visserligen 
hade de allmänfinansierade medierna en fortsatt 
stark ställning hos publiken, men det politiska stö-
det sviktade. Efter decennier av någorlunda borg-
fred och hyllande av bred enighet på mediepoliti-
kens område blev det i stället uppenbart för alla att 
en bråddjup politisk spricka utvecklats i synen på 
public service-mediernas roll och uppdrag. Gång 
på gång återkom i stället en hård kritik från de tre 
oppositionspartierna till höger, som framförallt 
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hade udden riktad mot vad som sades vara bristande 
opartiskhet i nyhetsförmedling och programutbud.

Smalare public service utan underhållning?

Från Sverigedemokraternas representant i Förvalt-
ningsstiftelsen Linus Bylund kom förslaget att journa-
lister inom public service som befunnits leverera ett par-
tiskt innehåll skulle kunna straffas genom två indragna 
månadslöner eller avsked. Partiets kultur politiske 
talesperson Aron Emilsson kom i början av året också 
med en begäran om att public service- bolagens chefer 
borde kallas till riksdagens kultur utskott för att disku-
tera frågan om opartiskhet i samband med vissa pro-
gram. Förslaget röstades ned i utskottet, men enligt 
uppgift var också kristdemokraterna och moderaterna 
i utskottet generellt positiva till sådana samtal så länge 
de inte gällde enskilt programinnehåll.

Moderaterna gjorde klart att partiet ville ha ett 
 starkare – men samtidigt ”smalare” – public  service med 
högre krav på opartiskhet. Partisekreteraren Gunnar 
Strömmer lyfte fram idén att låta public service- avgiften 
gå till nyheter och fakta, medan till exempel sport och 
underhållning borde kunna överlåtas till kommersiella 
aktörer, alternativt finansieras med reklam enligt tysk 
modell. Partistämman 2019 tillsatte också en arbets-
grupp för att utforma en framtida mediepolitik bland 
annat baserad på ett smalare utbud och högre krav på 
opartiskhet i public service. Delar av Moderaterna – 
som Stockholmsavdelningen och Studentförbundet – 
gick för övrigt ännu längre i sin kritik och förordade en 
total nedläggning av public service.
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Kristdemokraterna har instämt i stora delar av kriti-
ken. Partiledaren Ebba Busch förklarade i en intervju att 
ett framtida regeringsskifte med all säkerhet kommer att 
innebära nedskärningar för public service och ett mer 
renodlat uppdrag. Medan nyhetsförmedlingen anses 
central, bör inte de allmänfinansierade medierna ägna 
sig åt att producera och sända kommersiella program. 
”Krimskramset ska skalas av”, som partisekreteraren 
Lennart Kullgren uttryckte saken i en debattartikel.

De tre public service-kritiska partiernas hållning 
gjorde också att 2018 års Tryck- och yttrandefrihets-
kommitté i sitt slutbetänkande valde att inte ställa sig 
bakom ett grundlagsskydd för de allmänfinansierade 
medierna. Detta omöjliggjorde den breda uppgörelse 
i frågan som tidigare ställts i utsikt. Den parlamenta-
riska oenigheten i frågan bekräftade slutligt att den 
tid var förbi då politisk konsensus i denna fråga varit 
närmast självklar. Utan grundlagsskydd finns i princip 
möjlighet för en politisk majoritet att ändra villkoren 
för public service-medierna när som helst, genom att 
till exempel minska anslagen. Samtidigt har  debattörer 
från olika ideologiska läger framhållit att det är rim-
ligt att en politisk majoritet ska ha möjlighet att fritt 
utforma en mediepolitik som det finns folkligt stöd för.

2020 var också ett år då inte all kritik mot public 
service kom från höger. Programbolagens medarbe-
tare anklagades inte bara för att vara för röda, utan 
också för vita. Under hösten fick ett upprop bland 39 
anställda på Sveriges Radio stor uppmärksamhet. I 
uppropet kritiserades företagets ledning för ”struk-
turell rasism” och för att medarbetare med utländsk 
bakgrund konsekvent diskriminerades och särbehand-
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lades negativt, och att ensidiga perspektiv lyftes fram 
i rapporteringen. VD Cilla Benkö svarade att hon tog 
uppropet på allvar, men att hon inte delade den bild 
som gavs av undertecknarna.

Förankring högre upp i partierna?

2020 var alltså ett år då det var lätt att lyfta fram de kri-
tiska rösterna i debatten om public service. Sam tidigt 
var det mesta av kritiken knappast helt överraskande. 
Public service har alltid haft starkare stöd från vänstern 
än högern, och svensk mediepolitisk historia är full av 
enskilda riksdagsmotioner och partikongress motioner 
där konservativa och marknadsliberala politiker tycker 
att public service är för dyrt, för marknadsstörande 
eller sänder för ”vänstervridna” barnprogram (Nord, 
2008). En intern minoritet i borgerliga partier har länge 
ifrågasatt public service, medan partiledningarna haft 
en mer positiv eller neutral grundsyn (det gäller också 
Sverigedemokraterna). Borgerliga kulturministrar har 
inte heller nyttjat tillfället att nedmontera eller smalna 
av public service – möjligen avskräckta av det faktum 
att den enda som faktiskt uttalade sådana ambitioner 
bara blev kvar på posten i tio dagar.

Det som har skiljt borgerliga och socialdemokra-
tiska regeringar i synen på public service är möjligen 
att de förra haft något större omsorg om dessa medi-
ers möjliga påverkan på kommersiella aktörers mark-
nadsvillkor. De privatägda medierna har sedan länge 
kritiserat public service-medierna för att de ”stjäl” 
deras nyheter och raserar deras affärsmodeller, även 
om den kritiken nu förefaller ha tonats ned.
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I övrigt har knappast funnit några stora skillnader 
vad gäller till exempel uppdrag, finansiering, regle-
ring och organisation. Så finns det då – baserat på alla 
iakttagelser från 2020 – skäl att tro att en högerdomi-
nerad regering i framtiden skulle innebära dramatiska 
 förändringar?

Vad som talar för det är att kritiken nu förefaller 
djupare förankrad högre upp i dessa partier, vilket 
gör en kursförändring mer sannolik. Det är dessutom 
så att de kritiska partierna nu har en ökad opinions-
mässig styrka och en starkare förhandlingsposition i 
den händelse en regeringspolitik på medieområdet ska 
utmejslas för framtiden. Det skulle kunna öppna för 
en förändring av public service-mediernas villkor som 
tidigare inte ansetts parlamentariskt genomförbar.

Samtidigt ska inte en sådan utveckling tas för given. 
Det är nu ytterst sällan den svenska mediepolitiken 
förmår bli en central bricka i stora politiska uppgörel-
ser, och det finns sannerligen gott om andra sakfrågor 
som rimligen skulle betraktas som viktigare – och än 
mer ideologiskt laddade – för en eventuell ny regering 
med starkare högerprofil. Dessutom får alltid debatten 
om den politiska styrningen av medierna stor offentlig 
uppmärksamhet, på ett sätt som hittills visat sig åter-
hållande på politisk experimentlystnad.

Polariserad debatt utan nyanser

Lika intressant som att kritiken mot public service blev 
mer högljudd under 2020, var kanske att försvaret av de 
allmänfinansierade medierna inte var särskilt passio-
nerat eller entusiastiskt. Det var tvärtom överraskande 



Public service 2020: Året då alla motgångar skymde framgången | 123122 | Lars Nord

tyst. De närmast berörda public service-cheferna åter-
fanns som sig bör överst uppe på barrikaderna, allt 
medan företrädare för de fem riksdagspartier som är 
anhängare av public service i sin nuvarande form i all-
mänhet märktes först när de reagerade på högerparti-
ernas utspel. Inte sällan då med kommentaren att Sve-
rige inte fick bli något nytt Ungern eller Polen; länder 
där public service-medierna genom nyordningar helt 
ställts i den styrande politiska maktens tjänst.

På så sätt blev debatten också snabbt polariserad och 
rätt fattig på nyanser. Det skulle kunna ha räckt med 
att peka på utvecklingen i Danmark och Stor britannien 
där liberaler och konservativa steg för steg försämrat 
villkoren för public service. Den förra liberalkonser-
vativa danska regeringen kunde med stöd från Dansk 
Folkeparti besluta om budgetnedskärningar med 20 
procent för Danmarks Radio (DR) 2018, och den brit-
tiska konservativa regeringen har aviserat en avkrimi-
nalisering av licensskolk och ett framtida skifte från 
licensavgift till prenumerationsfinansiering av public 
service. Exemplen från dessa länder är sannolikt mer 
realistiska att tänka sig i vårt land än att likna utveck-
lingen vid de länder i Europa som på några decennier 
gått från kommunism till högerpopulism.

Samtidigt är debattens övertoner lika tydliga från 
motståndarsidan. Anklagelserna om politisk partisk-
het i svensk public service är sannolikt mer förkla-
rade av partipreferenser än av systematiska analyser 
av mediernas innehåll. Över tid finns inga belägg för 
återkommande vänstervridning inom public service, 
och det gäller också vid de senaste svenska valrörel-
serna (Asp & Bjerling, 2014; Johansson & Strömbäck, 



Public service 2020: Året då alla motgångar skymde framgången | 125124 | Lars Nord

2019). Uppfattningen om de allmänfinansierade medi-
ernas ideologiska partiskhet sammanfaller i stället 
i mycket hög grad med människors egen ideologiska 
tillhörighet, och till väsentlig del också med vilken 
aktuell politisk fråga det gäller (Andersson, 2019).

En stark ställning hos publiken

Vid sidan av den allt mer polariserade politiska debat-
ten finns samtidigt en mer varaktig verklighet där 
public service-medierna förefaller att fortsätta ha en 
tämligen stark ställning i det svenska samhället. I de 
återkommande nationella förtroendemätningar som 
Medieakademin genomför ligger Sveriges Radio och 
Sveriges Television fortsatt mycket högt, inte bara som 
de mest trovärdiga medierna, utan också i en bredare 
jämförelse med andra samhälleliga institutioner.1

Årets mätning, som genomfördes i januari–februari 
2020 visade att 65 procent hade mycket eller ganska 
högt förtroende för Sveriges Radio, medan motsva-
rande siffra för Sveriges Television var 62 procent. 
Båda programbolagen hade också ökat förtroende 
både i de yngsta och äldsta befolkningsgrupperna jäm-
fört med året före. Samtidigt förefaller förtroendet 
för public service att i ökad utsträckning påverkas av 
politiska åsikter, och förtroendet är klart lägst bland 
sverigedemokratiska sympatisörer.

År 2020 kommer förstås inte framförallt att gå till 
historien för debatten kring public service, utan för att 

1 https://medieakademin.se/wp-content/uploads/2020/03/Presentation_
fortroendebarometern_2020.pdf
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det kom att bli det år då corona-pandemin förändrade 
världen. I det sammanhanget är det ändå intressant 
att notera att i denna dramatiska tid spelade public 
service- medierna en viktig roll. I de undersökningar 
som Vetenskap och Allmänhet regelbundet gjorde 
under pandemin kring svenskarnas förtroende för 
medierapporteringen kring frågan låg Sveriges Radio 
och Sveriges Television hela tiden allra högst. Runt 80 
procent av de tillfrågade hade ganska stort eller mycket 
stort förtroende för public service-mediernas rappor-
tering under den mest intensiva nyhetsfasen våren 
2020. Under sommaren och hösten hade siffrorna för 
alla medier sjunkit, men public service låg fortfarande 
mycket långt över alla andra medier när det gäller för-
troendet för rapporteringen kring pandemin. I okto-
ber svarade 68 procent att de hade mycket eller gan-
ska stort förtroende för Sveriges Television, medan 
motsvarande siffra för Sveriges Radio var 64 procent. 
Genomsnittet för dagspressen låg runt 30 procent.2

I oroliga tider ökar efterfrågan på trovärdiga medier. 
En slutsats som kan dras av erfarenheterna från 2020 
är att public service i grunden har en fortsatt stark 
ställning i det svenska samhället. De flesta svenskar 
förefaller ha ett stort förtroende för dessa medier, och 
de utgör en stapelvara i de flestas mediediet, också i en 
snabbt föränderlig digital medievärld med ett ständigt 
expanderande medieutbud och en allt mer individuali-
serad medieanvändning. Public service har de senaste 
åren legat tämligen stabilt på runt två tredjedelar av 

2 https://v-a.se/2020/10/corona-i-svenska-medier-minskande-fortroen-
de-for-politiker/
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svenskarnas samlade radiolyssnartid, och cirka en 
tredjedel av den samlade tv-tittartiden.3

Avgift minskar avståndet till politiken

På sikt är sannolikt den snabba medieutvecklingen en 
minst lika stor utmaning för public service som den 
framtida mediepolitiken. De båda frågorna hänger 
också ihop. Kan de allmänfinansierade medierna 
klara av att fortsatt vara relevanta för en tillräckligt 
stor svensk publik – trots den hårdnade konkurren-
sen från globala aktörers sociala medieplattformar 
och streaming tjänster – kommer sannolikt den sam-
lade politiska viljan till drakoniska nedskärningar 
att minska. Och omvänt blir rimligen lockelsen från 
samma håll att skära ned och stöpa om betydligt större 
om programbolagens utbud samtidigt blir en ange-
lägenhet för allt färre människor. Övergången från 
licensfinansiering till en individuell public service- 
avgift 2019 har minskat avståndet mellan medier och 
politik i Sverige, som i de flesta andra länder där mot-
svarande förändring genomförts på grund av medie-
utvecklingen.

2020 var ett år då motgångarna skymde framgången 
för public service. Året bjöd visserligen på några upp-
märksammade politiska rallarsvingar och signaler om 
förändring, men också på fortsatt stabila förhållanden 
och högt förtroende. Det utdelades en del smockor 
åt public service från politiskt håll, allt medan dessa 

3 https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/mediebarometern-2019
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medier snarast befäste sin ställning när det gäller 
grunduppdraget att fungera väl i allmänhetens tjänst.

”Annus horribilis” kallade visst den brittiska drott-
ningen 1992. 28 år senare är hon dock fortfarande 
 tämligen still going strong.
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