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Trots att mediepolitik, precis som vid valet 2018, förde 
en tämligen undanskymd roll under valrörelsen 2022 
och inte var en prioriterad fråga hos partierna eller 
för väljarna är det tydligt att debatten om public ser-
vice blivit mer politiserad de senaste åren. Det pågår 
idag en politisk debatt kring vad public service ska ges 
för roll. I denna fråga finns klara politiska skiljelinjer 
och det har aldrig tidigare i Sverige funnits en så stark 
opposition emot denna medieform. Detta avspeglades 
också i valrörelsen genom att det nästan uteslutande 
handlade om public services uppdrag när mediefrågor 
kom upp på agendan.

Delar av den nya regeringen, Moderaterna och Krist-
demokraterna, samt stödpartiet Sverigedemokraterna, 
ifrågasatte public serivce i opposition. Sverigedemokra-
terna gick längst i sin kritik och företrädare har offentligt 
kritiserat enskilda journalister och medarbetare.

1 Notera att texten publicerats i delar i publikationerna Snabbtänkt 2022 
(reds. Nord, Grusell, Bolin, Falasca), samt i Bjerling, J. (red) Public service 
en svensk forskningsöversikt från 2022.

* Anna Maria Jönsson är professor i medie- och kommunikationsveten-
skap, verksam vid Södertörns högskola.
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Kritiken mot allmänfinansierade medier består lite 
förenklat dels i en önskan om ett smalare public service 
som huvudsakligen fokuserar på samhällsprogram och 
journalistik; dels i kritiken att journalistiken och pro-
gramutbudet i public service är partiskt och ”vänster-
vridet”. Kritiken är visserligen inte ny men har växt 
i styrka då sverigedemokrater ofta framfört dylika 
åsikter i den offentliga debatten. Sverigedemokraterna 
har också förespråkat en minskning av budgeten för 
public service. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Social-
demokraterna, Liberalerna och Centerpartiet önskar å 
sin sida behålla ett bredare uppdrag för public service 
och föreslår vidare att grundlagsskydda dessa medier 
för att garantera dess oberoende.

I en europeisk kontext ligger Sverigedemokraternas 
förslag i linje med diskussionen som förs av nationalis-
tiska rörelser på högerkanten, framför allt i Östeuropa 
(till exempel i Polen, Grekland, Ungern och Rumänien). 
Även i de nordiska länderna finns sådana tendenser. I 
Danmark hade t.ex. Sverigedemokraternas systerparti 
Dansk Folkeparti stor betydelse för beslutet om en 
anslagsminskning på 20 procent för public service som 
fattades 2018. Förutom att förespråka en minskad till-
delning till public service, finns också likheter mellan 
Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti i det att 
man också ifrågasätter sakligheten och opartiskheten i 
dessa medier.

Mot bakgrund av den tilltagande debatten om 
public service publicerades våren 2022 en bok från 
Nordicom, ett centrum för nordisk medieforskning vid 
Göteborgs universitet, som sammanfattar forskningen 
på området (Bjerling, J. 2022). Syftet med boken var 



Mediedebatten handlar oftast om public service | 7170 | Anna Maria Jönsson

att ge korta svar på ett antal centrala frågor kring de 
svenska public service-bolagens innehåll, påverkan 
och prestationer. I boken sammanfattas forskning 
om svensk public service med fokus på frågor som till 
exempel förtroende och partiskhet. Svaret på frågan 
om public service-medierna är partipolitiskt partiska 
blir ett tydligt nej. Forskningen visar att svenska folket 
överlag har ett stort förtroende för public service. Gra-
den av förtroende skiljer sig dock åt beroende på vilket 
parti man sympatiserar med. De som placerar sig till 
höger på den politiska skalan har en lägre grad av för-
troende och skillnaden mellan gruppen som sympati-
serar med partier till vänster på den politiska skalan är 
32 respektive 23 procentenheter för SVT och SR. Lägst 
förtroende för public service har de som sympatiserar 
med Sverigedemokraterna. Det är också den grupp 
som i minst utsträckning tycker att public service- 
medierna är oberoende (Andersson, 2021).

Boken tar också upp frågan om huruvida den för 
demokratin så centrala journalistiken skiljer sig åt mel-
lan public service-medier och kommersiella medier. 
Frågan är komplex och besvaras genom en genomgång 
av empiriska studier av journalistiken i SVT och olika 
kommersiella tv-kanaler. Svaret är att det finns skillna-
der, både vad gäller innehåll likväl som presentation, 
och att SVT står för den minst kommersialiserade jour-
nalistiken. Samtidigt konstateras att SVT och TV4 har 
blivit mer lika över tid, och att digitaliseringen har för-
ändrat spelplanen. Det konstateras också att det finns 
en särskild tv-journalistik och att den stora skillnaden 
inte är mellan SVT och TV4 utan mellan tv-nyheter och 
nyheter i andra medier (Jönsson, AM. 2022).
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Medborgarnas möjlighet att ta del av relevant 
information och olika perspektiv på samhällsfrågor 
är en förutsättning för demokratin. Här har public 
service- medierna ett särskilt uppdrag. Public service 
utgår från en modell där publiken ses som medborg-
are snarare än som konsumenter. Synsättet ligger till 
grund för public service-mediernas uppdrag och pre-
ciseras i sändningstillstånden för Sveriges Radio och 
Sveriges Television.

Att nyhetsverksamhet och journalistik är priorite-
rat framgår av de relativt omfattande bestämmelserna. 
I Sveriges Televisions sändningstillstånd finns flera 
paragrafer som styr såväl nyhetsverksamhet som jour-
nalistik. I tillståndet slås det fast att SVT ska sända 
nyhetsprogram som riktar sig till olika målgrupper; 
att nyhetsverksamheten ska karaktäriseras av mång-
fald och olika perspektiv; att de ska granska myndig-
heter, organisationer och företag, samt informera, 
kommentera och stimulera till debatt.

Vid sidan av public service-frågan är mediestödet 
en central pelare i svensk mediepolitik. Här är den 
politiska enigheten stor, vilket har lett till att frågan 
har närmast har avpolitiserats. När remissrundan 
kring den senaste Mediestödsutredningen är klar och 
beslut ska fattas väntas ingen större politisk kamp. 
Utredningen om mediestödet presenteras i Norbäck 
och Wadbrings kapitel i denna bok.

Maktskiftet i Sverige efter valet 2022 kommer sam-
manfattningsvis därmed troligen inte innebära en 
generell kursändring eller ökad politisering av medie-
frågorna men det är mycket troligt att det på sikt kan 
komma att innebära förändringar för public service- 
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bolagens organisation och uppdrag. I Tidöavtalet 
konstateras att ”public service behöver utvecklas”. 
Samtidigt betonade statsminister Ulf  Kristersson i sin 
regeringsförklaring att:

En stark demokrati förutsätter en mångfald av starka, fria 
och oberoende medier. Public service-mediernas långsik-
tiga finansiering vidmakthålls och värnas som en del av 
den demokratiska infrastrukturen. Det är inriktningen 
för tillståndsperioden 2026–2033.
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