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Staten ska värna spelreglerna och 
begränsa public service-uppdraget

Två perspektiv på journalistikens värdeska-
pande är dels den maktgranskande rollen, dels 
rollen att göra medborgarna välinformerade. 

Tryckfriheten och korruptions-
bekämpningen
I begynnelsen möjliggjordes journalistiken 
eftersom (den ibland korrupta) staten behövde 
bevakas. Det är fortfarande en grundläggande 
uppgift för dagens journalistik.

Den svenska offentlighetsprincipen och 
tryckfriheten firar 250 år. Den kom till inte 
minst tack vare den finlandssvenske prästen 
och riksdagsmannen Anders Chydenius.1 
Vid Riksdagen 1765-1766 var han en stark 
pådrivare för att Sverige skulle få den första 
tryckfrihetsförordningen i världen. Bärande i 
hans politiska perspektiv var periferins ställ-
ning gentemot centralmakten: friheten att i 
Österbotten och andra delar av landet bedri-

va handel och näringsverksamhet var starkt 
kringskuren av Stockholmsintressen.

Det är fascinerande att inse hur Chydenius 
tankar om ekonomisk liberalism och offent-
lighetsprincip hänger ihop: hans övertygelse 
var att självreglering – vare sig det handlar 
om handel, företagsamhet eller informations-
spridning – är att föredra, både utifrån ett 
rättighetsperspektiv, och för att det allmänna 
gagnas.

Anders Chydenius tanke var att det bästa 
sättet att kontrollera makten var att många 
ögon granskade. Makt som inte kontrolleras 
missköts och korrumperas. Censuren – som 
i praktiken innebar att få personer bestämde 
vad som fick diskuteras offentligt – var ett 
slags kunskapsmonopol som hade bidragit 
till rikets svåra ekonomiska läge.

”Läsande och tänkande svenskar behöver 
ingen förhandscensur. Orimliga påståenden 
kommer med tiden att förkastas av den läsande 
offentligheten. ´Saken controllerar sig sielf.´”, är 
Chydenius slutsats. Chydenius tycks ha menat 
att den ekonomiska misskötsel som den svens-
ka staten hade utsatts för inte hade varit möjlig 
om det funnits en offentlighetsprincip – en 
möjlighet att ta del av statens handlingar, och 

Granskande journalistik är en viktig institution i en rättsstat och en förutsättning för 
allmänhetens förtroende för det öppna samhället och marknadsekonomin. Mediebilden 
av samhällsproblem har dock ibland visat sig vara ensidig och till och med felaktig. 

Statens och myndigheternas uppgift är i första hand att värna spelregler men sta-
ten kan också motverka hinder för innovationer. Nya former av maktgranskning har 
ännu inte vuxit sig starka, men nya lösningar kommer sannolikt inte att uppstå i de 
etablerade, stora medieföretagen, utan på helt andra håll. Det statliga public service-
uppdraget bör därför, i syfte att öka konkurrens och innovation, ges till fler aktörer.



47

Mats Olin

en tryckfrihet – en rätt att offentligt kritisera 
regeringens beslut. 

Misskötseln som Chydenius såg den bott-
nade i en ohelig allians mellan etablerade 
köpmannaintressen, skråväsende och den of-
fentliga makten i syfte att hindra konkurrens.

Mot idén om näringsfrihet stod organise-
rade intressen som i lagens namn skyddade 
varandras maktpositioner och sina intäkter 
och som skydde ökad konkurrens. En slags 
korruption. De som inte tillhörde etablisse-
manget fick inte starta företag och fick inte 
bedriva handel.

När det gäller ekonomiska frågor och före-
tagsamhet var Chydenius ”en Nordens Adam 
Smith” som ifrågasatte statliga ingripanden 
och förordade självreglering i frågor om nä-
ringsfrihet och handel. För Chydenius gick 
näringsfrihet och tryckfrihet hand i hand mot 
monopol, maktmissbruk och misshushåll-
ning. Tryckfriheten handlade om att skapa 
en maktbalans och ett nytt debatt- och kun-
skapssamhälle där alla kunde granskas och 
bli granskade och de makthavande ställas till 
svars av en upplyst allmänhet.

Korruption och dagens  
öppna samhälle
Det verkar som om Chydenius hade alldeles 
rätt in sina antaganden. Sverige är idag ett av 
världens länder med högst pressfrihet2 och 
lägst korruption3. På ett globalt plan finns ock-
så ett starkt negativt samband mellan pressfri-
het och korruption.4 

På så vis är stark och fri journalistik en vik-
tig institution en rättsstat.

För få företagsledare sitter i fängelse för 
korruption, hävdade Chicago-professorn Lu-
igi Zingales i sin Wincott-föreläsning hösten 
20155. Han menade att det bland annat beror 
på tillbakagången för den grävande journa-
listiken, i alla fall i USA. Professor Zingales 
bekymrar sig över hur förtroendet för mark-
nadsekonomi kan komma att minska om me-
diers granskade roll försvagas. 6

Att det är företagens och individernas skick-
lighet och ansträngningar i öppen konkurrens 
som avgör vem som lyckas, snarare än kon-

takter med lagstiftare och andra makthavare, 
bygger tillit till en öppen konkurrensbaserad 
ekonomi.7 Medborgare som tvärtom upplever 
samhället som korrumperat och orättfärdigt 
och att deras egna livschanser förminskas av 
svågerpolitik och vänskapskorruption dras till 
politiska extremer till höger och vänster.

Effektiv korruptionsbekämpning är en för-
utsättning för allmänhetens förtroende för ett 
öppet samhälle och för marknadsekonomin. 
Luigi Zingales gör en poäng av att en öppen 
marknadsekonomi är den ”ultimata kollektiva 
nyttigheten” och att det därför finns få starka 
intressen som värnar systemet. De är här me-
dierna kommer in, menar han.

Det finns skäl för politiken och staten att 
bry sig om journalistikens ställning som gran-
skande makt. 

Nyhetssökare och  
nyhetsundvikare
Professor Jesper Strömbäck har i en rapport 
till Demokratiutredningen visat att medbor-
gare som är aktiva nyhetskonsumenter har 
bättre kunskaper om samhället och därmed 
bättre förutsättningar att delta i – och ta an-
svar för – demokratin än nyhetsundvikarna.8 
Nyhetsundvikarna är de som genom sin 
mediekonsumtion inte kommer i kontakt med 
samhällsnyheter, och de har blivit allt fler i 
takt med digitaliseringen. Det är ett demokra-
tiskt problem, menar Strömbäck.

”Hur skulle förutsättningarna för den kva-
lificerade nyhetsjournalistiken kunna förbätt-
ras i de nyhetsmedier som når ut till breda 
grupper i samhället?”, skriver Strömbäck i ett 
avslutande resonemang om hur utvecklingen 
behöver vändas.

För att bedöma samband mellan medie-
konsumtion och kunskaper om samhället har 
Strömbäck ställt kunskapsfrågor till medie-
konsumenter. Det handlar exempelvis om 
man känner till vilket parti som föreslagit det 
ena eller andra, och om man känner till hur 
hög arbetslösheten är. Det är ganska renod-
lade kunskapsfrågor utan politisk sprängkraft. 

En än mer relevant fråga är hur väl me-
dierna egentligen beskriver samhällets brän-
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nande politiska konflikter och utmaningar. 
Strömbäck ställer inga kunskapsfrågor om 
vinster i välfärden, invandring eller hur nya 
jobb kommer till. Det är lätt att förstå varför, 
eftersom som själva verklighetsbeskrivningen 
då är både komplex och kontroversiell. Och 
det är kanske inte så mycket genom svaren 
utan genom vilka frågeställningar och pro-
blembeskrivningar som lyfts upp som verk-
ligheten gestaltas i nyhetsmedierna.

Här har medierna en svår uppgift eftersom 
det ligger i sakens natur att vilken vinkel som 
helst kan bli partisk. Seriösa medier ser till att 
belysa flera olika relevanta problembeskriv-
ningar. Här finns det brister.

För att ta ett exempel: Kvantitativa studier 
utförda av Timbro Medieinstitut har visat att 
Sveriges Television beskrivit friskolorfrågan 
på ett ensidigt sätt. I mer än 75 procent av 216 
undersökta inslag har förekomsten av friskolor 
problematiserats, exempelvis genom att skildra 
höga vinster i ägarföretagen och ökad segrega-
tion som effekt av skolval (en slutsats som kan 
ifrågasättas). Att det finns politiska förslag som 
skulle tvinga friskolor att lägga ner, och att det 
hotar hundratusentals elever och lärare har 
knappt skildrats överhuvudtaget av SVT. 

Min gissning är att den som haft Sveriges 
Television som huvudsaklig nyhetskälla under 
valrörelseåret 2014 fått en helt felaktig upp-
fattning om hur friskolor påverkat skolresultat 
och hur lönsamma friskolorna är. Och det har 
självklart betydelse för hur man värderar de 
politiska alternativen. 

Vinterns diskussion om hur nyanserat eller 
onyanserat medier beskrivit Sveriges migra-
tionsutmaningar är också intressant i detta 
sammanhang.

Slutsatsen är att man inte ska överdriva 
journalistikens roll som upplysare av med-
borgarna. I vissa fall kan det vara tvärt om: 
medborgare har i vissa sakfrågor inte blivit 
klokare utan mindre kloka på grund av ny-
hetsmedier.

Det vore givetvis bra om forskare kunde 
pröva dessa slutsatser. 

”Det är likheterna i urval och redigering, 
inte skillnaderna, som utmärker svensk politisk 
journalistik”, skriver Kent Asp och Johannes 

Bjerling i boken Mediekratin9, och syftar då 
på hur medierna behandlar partierna. ”Under 
2000-talets valrörelser har Rapport, Aktuellt, 
Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska 
Dagbladet också gjort i stort sett samma ny-
hetsbedömningar.” fortsätter författarna.

Det ser ut som om journalistikens profes-
sionalisering i kombination med minskande 
redaktionella resurser och anpassning till lä-
sarnas klickande lett till likriktning snarare än 
mångfald. Detta kan vara förklaringen till att 
det finns ett samband mellan mediekonsum-
tion och ”sammanhållningen” i samhället.10 
De som är filtiga nyhetskonsumenter har tvärt 
emot vad man skulle kunna tro en ganska lik-
riktad bild av samhällets stora utmaningar, 
som i själva verket är mycket komplexa.

Granskning av  
makten i framtiden
Titta några decennier fram, kommer makt  - 
havare fortfarande att bry sig om journalisti-
ken? Antalet journalister i landet har hur som 
helst minskat radikalt de senaste åren.

I en undersökning utförd vid Södertörns 
Högskola 201411 visade det sig att antalet an-
ställda journalister på landets dagstidningar 
har minskat med 25 procent de senaste tio 
åren. Så frågan är hur många journalistögon 
som numera granskar politiker i en vanlig 
svensk kommun. De är sannolikt färre än de 
var för tio år sedan. Möjligen är de effektivare. 
Men den viktiga frågan är: känner sig makt-
havare mindre granskade nu än då? Finns det 
tecken på att korruptionen ökar? 

Självklart bygger makthavares respekt för 
medias kontrollmakt på att medierna har en 
stor publik. Utan publik förlorar medier sin 
granskande makt. Där finns en gräns. Hur 
kommer framtidens granskningsarbete lyckas 
intressera medborgarna?

Just nu har de nya digitala distributörer-
na av journalistik som Facebook och Google 
överhanden och kan tjäna pengar genom att 
tillgängliggöra innehållet, utan att innehålls-
skaparna blir rimligt ersatta. Men i det långa 
loppet finns det i alla fall visst som pekar mot 
att maktbalansen kommer att ändras. Konsu-
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menterna vill i slutändan komma åt innehållet 
och inte distributionen. Det gör att den som 
kan producera det mest intressanta innehål-
let på sikt kanske kan ta över en större del av 
kakan. Min övertygelse är att journalistiken har 
en ljus framtid bortom de nuvarande mediefö-
retagens kris. Men det krävs nya affärsmodeller.

Även om det finns få ljuspunkter för jour-
nalistiken just nu så måste man ha förtroende 
för att nya, starka former av granskning så 
småningom kan växa fram. Men det inte gi-
vet att det måste vara traditionell journalistik 
som står för granskningen. Tvärt om är det 
sannolikt inte de nuvarande medieföretagen 
som kommer att stå för modellerna för framti-
dens granskning.  Möjligen växer det fram en 
ny fjärde statsmakt i sociala medier, där både 
journalister och kompetenta icke-journalister 
kan utöva en påtaglig granskningsmakt. Det 
finns tecken på det här och där.

Den statliga medieutredningen är dock 
inte imponerad. En inventering av ”medbor-
garjournalistik” visar få exempel på uthållig, 
kvalitativ maktgranskning. Medieutredningen 
konstaterar också att kunskaperna om utveck-
lingen är begränsad och att en del av de intres-
santa verksamheterna hamnar utanför forska-
res analyser, eftersom de inte definieras som 
journalistik, men på vissa sätt ändå producerar 
innehåll som går att jämföra med journalistik. 
Det är lätt att fastna i ett för snävt tidsperspek-
tiv. Förändringen tar ofta längre tid än man vill 
tro, å andra sidan blir de långsiktiga effekterna 
inte sällan betydligt större än man anat.

Även den som inte tror på dynamiken och 
den spontana utvecklingen måste fråga sig hur 
mer pengar till de nuvarande stora mediefö-
retagen skulle kunna hjälpa. Det är sannolikt 
inte de nuvarande mediedirektörerna som sit-
ter på lösningarna. Om historien upprepas 
– vilket den tenderar att göra – kommer flera 
av dessa företag att gå under. Men de kommer 
att ersättas av nya. 

Samma grundproblem finns för Public Ser-
vice-företagen. Givet att staten varje år satsar 
8 miljarder på Public Service-verksamhet kan 
man ifrågasätta om just de tre nuvarande före-
tagen är den mest optimala lösningen. De har 
funnits länge, de visar gång på gång tecken 
på att inte vara de mest dynamiska och inno-

vativa aktörerna. Det blir lätt så när organisa-
tioner åldras utan att behöva oroa sig särskilt 
mycket för sina intäkter.

Det är en vanlig missuppfattning av Public 
Service-begreppet att det skulle vara syno-
nymt med SVT, SR och UR och en mycket 
märklig tanke att just de här tre företagen för 
alltid skulle utgöra lösningen på behovet av 
Public Service. 

Vad ska politiken göra?
Utgångspunkten för denna text var frågorna 
”Hur kan man se på statens ansvar för journa-
listiken? Eller ska staten inte lägga sig i?” Till 
att börja med måste man konstatera att staten 
idag lägger sig i mediernas verksamhet på ett 
mycket påtagligt sätt, ibland i form av stöd 
ibland hinder, exempelvis:

• Lagstiftningen ger journalistiken utrymme 
att agera, och att göra det på ett självstän-
digt och säkert sätt, exempelvis genom of-
fentlighetsprincipen och meddelarfriheten. 
I lagstiftningen sätts också gränser för vad 
som får publiceras. I debatten hävdas att 
förändringar i lagstiftningen hotar det fria 
ordet.12, 13

• Statens, kommunernas och myndigheternas 
agerande när det gäller att tillämpa offent-
lighetsprincipen har avgörande betydelse 
för mediernas möjlighet att granska makten. 
Då och då höjs röster från journalister som 
menar att myndigheter medvetet försvårar 
tillgången till allmänna handlingar. 

• Staten finansierar några av de största med-
ieaktörerna, Sveriges Television, Sveriges 
Radio och Utbildningsradion som påver-
kar de övriga aktörernas förutsättningar. 
Staten övervakar sändningarna från dessa 
företag vilket bland annat ska syfta till att 
uppnå opartiskhet och saklighet. EU ställer 
krav på att staten ska övervaka de statliga 
företagens påverkan på mediemarknaden 
och tillse att den inte störs. 

• Staten ger vissa tidningar ett direkt stöd 
och ett syfte är att det gärna ska finnas mer 
än en tidning på en ort. Några av de största 
mottagarna är Svenska Dagbladet, Norr-
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ländska  Socialdemokraten, Arbetarbladet 
och Dagen.

• Den statliga Medieutredningen visar att 
statens totala ”mediepolitiska anslag” är 
drygt 9 miljarder kronor per år (2016). Av 
dessa går cirka 8 miljarder till SVT, SR och 
UR. Presstödet är 567 miljoner kronor.

• Staten påverkar medierna genom beskatt-
ning, exempelvis reklamskatten. 

Det finns få områden för medierna där politi-
ken inte lägger sig i. 

Statens viktigaste uppgift är att värna spel-
reglerna, och det handlar såväl om konkur-
rensfrågor som om yttrandefrihet och tryck-
frihet. Friheterna måste värnas inte minst 
eftersom de möjliggör mediernas granskande 
roll. I sin roll som huvudmän för myndighe-
terna måste politiker tillse att det inte tummas 
på offentlighetsprincipen. Här behövs en ökad 
tydlighet om hur insynen hänger ihop med 
korruptionsbekämpningen och en ökad upp-
följning av hur reglerna tillämpas. 

Då och då föreslås att politiken ska använ-
da ännu mer resurser för att finansiera medier. 
Men frågan är om det löser det grundläggande 
problemet: nya hållbara affärsmodeller som 
klarar av det nya läget på den globala medie-
marknaden. Förmodligen inte. Att med konst-
gjord andning försöka bevara det som inte kan 
överleva på egna meriter är inte ett recept på 

hållbar utveckling.  De historiska spåren av 
industristöd i olika former förskräcker. Och 
att göra tidningar än mer beroende av de po-
litiker de ska granska gagnar i längden ingen. 
Däremot är diskussionen om hur public ser-
vice – vars intäkter i princip är oanfrätta av 
ökad konkurrens – påverkar lokala mediers 
överlevnadschanser, värd att tas på allvar.14

Det finns all anledning för politiken att ta 
bort hinder för journalistik och hinder för att 
nya affärsmodeller ska kunna växa fram. Att 
sätta tydligare gränser för hur Public Service-
företagen ska tillåtas påverka marknaden är 
ett viktigt steg. Det handlar inte om att lägga 
sig i journalistikens innehåll.

Ett konkret förslag för ökad mångfald är att 
ta en rejäl tårtbit av Public Service-budgeten 
och handla upp Public Service-journalistik 
av helt nya aktörer, stora som små. Det skulle 
ge nya kreativa krafter i journalistiken en 
möjlighet att testa nya idéer utan att behöva 
gå omvägen via de gamla PS-företagen. Det 
skulle dessutom utsätta SVT och SR för kon-
kurrens om att vara Public Service, vilket vore 
en välgärning. Journalistiska företag som ex-
empelvis Tredje Statsmakten, som idag om-
sätter några miljoner kronor per år i princip 
uteslutande på att vara underleverantör till 
Sveriges Radio och Sveriges Television med 
produktioner som Medierna i P1 och Söndags-
intervjun, skulle kunna få nya möjligheter att 
självständigt utveckla journalistik. 
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