
Hoten mot public service 
-en sammanfattning på lätt svenska 
 
Det här är en sammanfattning av rapporten Hoten mot public service. Rapporten kommer 
från Reportrar utan gränser. Sammanfattningen är skriven på lätt svenska.  
 
De senaste tio åren har tonen mot public service blivit hårdare. 
Vissa politiker och politiska partier tycker att public service ska få mindre pengar och ett 
annat, mindre uppdrag än nu.  
Det finns också politiker som tycker att journalister ska kunna straffas personligen för 
program eller artiklar.  
Alternativa media attackerar public service, och många är kritiska till det sätt som public 
service finansieras med, public-service avgiften.  
I flera länder i Europa är public service pressat. Hur kommer det bli i Sverige i framtiden?  
  
I rapporten presenterar vi de olika hoten, och på slutet finns rekommendationer från 
Reportrar utan gränser, som arbetar för rätten till det fria ordet.  
 
 
Fakta public service:  
Tanken med public service är att alla medborgare i ett demokratiskt land ska få tillgång till 
opartisk och mångsidig information inom olika områden. Ett public serviceföretag ska visa 
omvärlden ur många olika perspektiv. 
Det är Sveriges television (SVT)  Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR) som 
tillsammans kallas public service.  
 
Minder uppdrag åt public service?  
Lars Anders Johansson, marknadsliberal kulturskribent, har tankar kring en snedvriden 
marknad för media. Han menar att kritiken mot public service beror på att marknaden för 
mediaföretag inte är rättvis. När fler medier blivit digitala har privata medier fått mindre 
intäkter från annonser. Jämfört med public service har de mindre pengar att röra sig med.   
Därför borde inte public service konkurrera med nyheter på nätet och med 
underhållningsprogram.   
Han talar också om att public service är vänstervridet; att de som jobbar på public service 
röstar i större utsträckning än andra på vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet, 
än vad majoriteten av svenskarna röstar på.  
 
Tidigare betalade de som ägde en TV eller radio en licens, en typ av avgift.  
Sedan 1 januari 2019 har vi istället en individuell public service-avgift. Alla myndiga personer 
med beskattningsbar inkomst måste betala den avgiften. Nu går det inte längre att göra sig 
av med sin tv för att slippa betala till public service.  
Det gör motståndare till public service arga.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna vill att public service ska ha ett mindre omfattande 
uppdrag än idag. Fokus ska vara på dyr samhällsinformation som privata media inte har råd 
att producera. Moderaterna ska ta fram förslag på ny mediepolitik för partiet till år 2021. De 



menar att public service ska få mindre pengar, ska vara tydligare med att de är opartiska och 
om man inte följer reglerna ska straffen mot journalister bli hårdare. Kristdemokraterna tar 
också fram ett förslag på hur public service ska få ett smalare uppdrag. De tycker att public 
service inte ska sända ”trams”.  
 
Ledningen för public service menar att vi behöver tv och radio som ger nyheter, fördjupade 
samhällsprogram, regional bevakning, stort kulturutbud och program på våra 
minoritetsspråk. Om vi inte har en mix av program kommer public service tappa många 
följare. Då skulle medborgarna gå miste om viktig samhällsinformation på SVT, SR och UR.  
 
Är public service opartisk?  
Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna röstade ja till den nya public service-avgiften 
som tas ut som en skatt. Sverigedemokraterna röstade nej eftersom dom menar att vi också 
behöver reformer för att vara säkra på att public service är opartiska och sakliga, också i 
framtiden. Vissa Sverigedemokrater tycker att public service inte kommer att klara av sitt 
uppdrag, därför ska public service inte finnas alls. Men den hårda linjen fick inte stöd från 
partiet vid en omröstning i Riksdagen.  Sverigedemokraten Linus Bylund är ledamot i public 
servicebolagens ägarstiftelse. Han tycker att journalister ska kunna ställas till svars 
personligen av Granskningsnämnden.  
 
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig när SVT, SR och 
UR fick sitt nya sändningstillstånd för åren 2020 till 2025. De menar att vi behöver ett nytt 
medieetiskt system.  
I februari begärde Sverigedemokraterna att riksdagens kulturutskott skulle prata med SVT 
och SR om två inslag som Sverigedemokraterna inte tyckte var opartiska och sakliga. Begäran 
fick avslag, nej. Politiker ska inte blanda sig i innehållet på program i public service, det kallas 
politisk styrning.  
 
Efter avslaget sa Hanna Stjärne som är VD på SVT:  
-En av huvuduppgifterna för journalistiken, kanske den främsta, är att granska makten. 
Därför är det väldigt viktigt att det finns ett tydligt avstånd mellan journalistik och politik, att 
det inte finns någon anledning att tänka att politiker försöker påverka journalister. 
 
 
Skydd i grundlagen? 
Utvecklingen i Sverige och övriga Europa visar att oberoende media inte är något vi kan ta 
för givet. I Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex har Sverige tappat en placering och är 
nu på plats 4. Det beror på att journalister blir trakasserade på nätet. Bland annat av 
kinesiska staten. Justitieminister Morgan Johansson har bestämt att parlamentarisk 
kommitté ska utreda om public service ska få skydd enligt grundlagen. Med ett sådant skydd 
skulle förändringar i public service uppdrag kräva två riksdagsbeslut med ett riksdagsval 
emellan.  
 
 
Pressfrihet hänger ihop med demokrati. Det säger Pavol Szalai, som är ansvarig för EU och 
Balkan på Reportrar utan gränser i Paris. Det går inte längre att ta oberoende journalistik för 
givet längre, säger Pavol.  



 
Röstar journalister inom public service på rödgröna partier?  
Undersökningar visar att anställda inom public service oftare röstar på Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet än befolkningen i allmänhet. Forskning visar också att 
journalisters åsikter sällan påverkar det som dom rapporterar. Journalisterna jobbar 
professionellt med nyhetsbevakning och rapportering. De identifierar sig också mindre med 
politiska partier än andra medborgare.  
 
En annan fråga inom public service är vem som får vara med i andra program än i direkta 
nyhetsprogram. Hur väljer till exempel SVT vem som får prata  om kulturfrågor, och vem 
som får synas i nöjesprogram  som På spåret? Kanske är det så att personer som har radikala 
åsikter åt vänster oftare får vara med i TV än personer som har radikala åsikter åt höger.  
 
Public service har högt förtroende hos allmänheten 
Göteborgs universitet gör varje år en undersökning som bland annat mäter om allmänheten 
har högt eller lågt förtroende för public service. 2019 sa 74 procent att de tillfrågade att de 
hade högt förtroende för SVT och 72 procent att de hade högt förtroende för SR. Siffrorna 
skiljer sig inte mycket de senaste 10 åren. Men om man ser närmre på hur olika grupper 
svarar, så ökar förtroendet för public service hos de som gillar Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. De som gillar Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har fått lägre förtroende för public service 
de senaste åren.  Sämst förtroende har de som gillar Sverigedemokraterna, mindre än 
hälften säger att de har högt förtroende för public service.  
 
Journalister attackeras oftare 
Skillnaden på nu och för några år sedan är att allmänheten har en sämre ton mot journalister 
och att fler och argare människor ger sig på journalister på olika vis.  
Erika Bjerström som är journalist säger att samhället är uppdelat. Människor uppmuntras att 
tänka att vi antingen tillhör eliten som har makt, eller folket som inte har makt.   
Journalisterna skall i en sådan uppdelning vara en del av eliten, en del av makten.  
-Många av oss journalister valde yrket för att granska eliten, makten. Därför kan det vara 
svårt att bygga upp ett förtroende, menar Erika.  
 
Hon säger också att arbetsglädjen blir mindre när hon får mycket påhopp. Men hon undviker 
inte att rapportera om känsliga ämnen.  
 
Hur har Corona ändrat synen på public service? 
Under hösten och vintern 2019-2020 fick public service mycket kritik. Sedan kom 
Coronakrisen. När det är kris och många vill se och höra nyheter väljer människor oftast 
traditionella medieföretag. Public service har fått mycket beröm för att de tar reda på fakta 
och ifrågasätter det som myndigheterna säger. Fler är hemma och ser på TV, och mest ökade 
TV-tittandet på SVT 1 och SVT 2, enligt en undersökning från Mediemätning i Skandinavien.  
 
-Just nu har public service en smekmånad, säger Hanna Stjärne som är VD på SVT.  
Public service måste fundera på hur de ska förvalta förtroendet. När Coronakrisen är över 
kommer problemen med polarisering och mediepolitiska krav finnas kvar.  
 



Rekommendationer från Reportrar utan gränser Sverige:  
• Håll avståndet mellan politiken och public service – grundlagsskydda oberoendet.  
 
• Skydda enskilda journalister från påtryckningar – bevara systemet med ansvarig utgivare.  
 
• Stärk skyddet mot hat och hot – utred brott mot journalister.  


