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Förord 
 
Författarna till uppsatsen vill börja med att visa sin uppskattning till de som hjälpt till och 

stöttat oss under arbetets gång. Först och främst vill vi tacka vår handledare Christian Persson 

för goda råd och värdefulla synpunkter. Utöver det vill vi tacka Björn Törnqvist, Madeleine 

Edvinsson och Johanna Aspeteg för noggrann och väl genomtänkt opponering under 

skrivandets gång. Vi vill även tacka Jonas Magnusson och Bodil Hedin Nygren för viktig 

hjälp med formalia och korrekturläsning. 
 

  



 
 

Sammanfattning 

Medielandskapet förändras ständigt. Medier konvergerar och den digitala utvecklingen 

innebär nya utmaningar för traditionella medier. Olika åsikter om huruvida public service ska 

finnas och hur de i så fall bör verka på sociala medier har gett upphov till en debatt i svensk 

press. Syftet med studien är att kartlägga argumenten från båda sidor, kommersiella medier 

och public service, samt analysera debatten genom en kritisk diskursanalys. Frågan som 

besvaras är “Hur ser diskursen kring SVT:s närvaro på digitala plattformar ut i ledande 

svenska dags- och kvällstidningar?”. Teoretiska verktyg inom kritisk diskursanalys som 

används är transitivitet, modalitet, antagonism och intertextualitet. De kompletteras med 

agenda-setting theory för att möjliggöra en fullständig analys. 

 
Resultatet visar att det genomgående finns flera teman i artiklarna som analyseras; 

finansieringen av public service, snedvriden konkurrens, public service kärnuppdrag samt hot 

mot demokratin, vilka handlar om något större än användningen av sociala medier. Studien 

visar att diskursordningarna, den kommersiella marknaden samt public service är under 

transformering, inbördes och även i relation med varandra. Arbetet bidrar till utökad kunskap 

om hur public service digitala närvaro framställs och problematiseras i svenska tidningar. 

Slutsatserna visar att beroende på vem som läser kan regelverket för public service uppdrag 

tolkas olika. Och att uppdragsbeskrivningen därmed bör förtydligas både för att klargöra 

uppdraget på digitala plattformar, och för att förhindra att regelverket kan tolkas på olika sätt. 
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Abstract 

The media landscape is ever-changing, different types of media are converging and a digital 

development is taking place, which is challenging for traditional media. Different opinions 

about how public service can and should operate in social media have caused an ongoing 

debate in Swedish press. The aim of this thesis is to identify arguments in the debate between 

commercial media actors and public service and to analyze the debate as a whole. A critical 

discourse analysis is carried out to answer the research question “What does the discourse 

regarding SVT’s presence on digital platforms look like in leading Swedish daily and evening 

newspapers? ”. The theoretical concepts within the critical discourse analysis, transitivity, 

modality, antagonism and intertextuality are used throughout the analysis and are also 

complemented by agenda-setting theory to reach conclusions.   
  

The results of the study suggest that there are several consistent themes of argumentation 

trans boundary from the use of social media. This includes themes such as financing of public 

service, unfair competition, mission and values of public service and even threats against the 

democracy. The study shows that both parties’ discourses are undergoing mutual 

transformations as well as towards each other. It contributes to knowledge of how public 

service actors’ presence on digital platforms is depicted and problematized in Swedish press. 

The result shows that depending on the reader, the legal framework regarding public service 

mission is interpreted in different ways. And that the framework lacks clear rules for online 

business and is in need of unequivocal guidelines. 
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1. Inledning 
 

Ska Sveriges Television få fortsätta att bryta mot regelverket under det 

nuvarande sändningstillståndets tre sista år? Vilka krav ställer 

regeringen på sin tillsynsmyndighet?!  

(Gustafsdotter & Olsson Olsén 2017) 
 

Dessa två frågor ställer Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén och 

Tidningsutgivarnas VD Jeanette Gustafsdotter till kulturministern i en debattartikel 

publicerad i Dagens Nyheter (Gustafsdotter & Olsson Olsén 2017). Ett av argumenten som 

Gustafsdotter & Olsson Olsén (2017) lyfter mot att public service ska vara verksamma på 

sociala plattformar är att SVT idag i ökad utsträckning agerar utanför det sändningstillstånd 

som är en förutsättning för att erhålla sin finansiering. Med sociala plattformar menas 

sociala medier som Facebook, Twitter, Youtube och Instagram – vilka alla är plattformar 

som SVT har konton på (Kundo 2017, Youtube 2017). Det officiella SVT-kontot på 

Facebook, som är ett av företagets många konton på plattformen, har i nuläget cirka 300 000 

gilla-markeringar (Facebook 2017). 
  

Gustafsdotter & Olsson Olsén (2017) hävdar att SVT:s licenspengar idag delvis går till att 

stärka globala aktörers konkurrenskraft gentemot svenska medieföretag, till exempel genom 

att fylla Facebook med innehåll. Med tanke på den offentliga finansieringen på 8,144 

miljarder kronor år 2017 menar Gustafsdotter & Olsson Olsén (2017) att SVT, SR och UR 

har en unik position ekonomiskt jämfört med de privata medieföretag de konkurrerar med på 

dagens onlineplattformar.  
  

I replik till detta svarar SVT:s Programdirektör Jan Helin i Dagens Nyheter att SVT:s 

uppdrag är att leverera sakliga och opartiska nyheter samt skapa ett utbud som engagerar, 

underhåller och berikar – i allmänhetens tjänst (Helin 2017). För att uppfylla dessa krav och 

dessutom nå ut till en ny generation menar Helin att närvaro på digitala plattformar är en 

förutsättning. I och med detta hävdar Jan Helin att SVT inte bryter mot sändningstillståndet. 

(Helin 2017) 

  

SVT, Sveriges Radio och UR utgör i Sverige tillsammans det som kallas public service, det 

vill säga, radio och tv i allmänhetens tjänst. Uppdraget för public service sammanfattas i ett 
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sändningstillstånd som behandlar de regler och ramar bolagen ska förhålla sig till i sin 

verksamhet. (Radiotjänst 2017a) Sändningstillståndet utfärdas av regeringen efter beslut i 

riksdagen och det nuvarande tillståndet utfärdades 1 januari 2014 och löper ut 31 december 

2019 (SVT B2B 2017). Det finns ytterligare komponenter som är viktiga att nämna vid 

definieringen av public service som skiljer sig från kommersiella aktörer. Dels 

ägandeformen; de tre bolagen ägs av en stiftelse och styrelsen för ett public service-bolag 

har inga ledamöter med politisk koppling. Dels finansieringsformen; bolagen har en direkt 

koppling till allmänheten i och med att de finansieras av en radio- och tv-avgift. 

Finansieringen har ett regelverk i form av anslagsvillkor som ska uppfyllas för att få 

finansieringen samt ett ramverk för hur pengarna ska användas. (Radiotjänst 2017a) 

1.1 Problemdiskussion 
Medielandskapet är under ständig förändring och många är överens om att verksamheter 

inom media måste förändras för att överleva i det digitala landskapet. Bland andra Debrett 

(2009) och van Dijck & Poell (2015) har studerat hur europeiska public service-bolag kan 

förändra sig eller upprätta strategier för att hålla sin verksamhet inom ramen för 

sändningstillstånden.  

  

Lindén (2011) adresserar i sin doktorsavhandling de utmaningar som digitaliseringen för 

med sig och hur SVT tacklar dem genom att på eget bevåg bredda sitt innehåll och sina mål 

för att öka sina konkurrensfördelar gentemot kommersiella bolag. En viktig slutsats Lindén 

(2011) framhåller är att ju större frihet SVT får att verka på den kommersiella marknaden, 

desto längre går de från public service initiala mål och värden. Exempel på sådana mål och 

värden är ett utdrag ur det nuvarande sändningstillståndet; “Verksamheten ska präglas av 

oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som 

olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället."(Radiotjänst 

2017a). Lindéns (2011) slutsats är att SVT riskerar att kritiseras för att verka 

marknadsstörande och gå mot en kommersialisering.  

  

Fokus i debatten i Sverige mellan SVT och kommersiella medieföretag handlar om huruvida 

public service kan finnas och verka på digitala plattformar utan att konkurrera med privata 

aktörer på ett ogynnsamt sätt. Samtidigt hävdar vissa att sändningstillståndet möjligen borde 

omformas, för att fungera i en digital värld där en stor del av publiken finns på internet och 
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sociala plattformar. Då tidigare studier fokuserat på hur public service i andra länder har 

legitimerat sin närvaro på sociala medier genom förändringar i sin verksamhet ser vi ett 

behov av att kartlägga debatten och studera vilket håll diskursen pekar mot i Sverige idag. 

Istället för att undersöka hur SVT kan förändra eller utveckla sin verksamhet syftar denna 

studie till att se vilka argument som finns i debatten för att omformulera 

uppdragsbeskrivningen och utöka regelverket. 

  

Konkurrens och kommersialisering kan ses som en grundbult i varför dagens debatt 

förekommer. Då public service i Sverige finansieras med licenspengar från alla medborgare 

som har en tv-mottagare, menar vi att det finns anledning att titta närmare på vilka diskurser 

som kan identifieras i debatten angående SVT:s närvaro på digitala plattformar. Inte minst är 

detta motiverat inför kommande förnyelse av sändningstillståndet, som utfärdas i slutet av 

2019. (Kulturdepartementet 2013) 

1.2 Problemformulering och syfte 
Den problematik som uppsatsen adresserar är att det finns olika uppfattningar kring hur 

public service får och bör verka i sociala medier, vilket gett upphov till debatt i svensk press. 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka diskurser som finns i den rådande debatten i 

svenska tidningar om SVT:s närvaro på digitala plattformar i stort samt konkludera om det 

finns någon riktning den pekar mot. 
  

Överlevnad är en viktig en aspekt i diskussionen. En snabb överblick av argumenten från 

båda parter tyder på en underton av existentiell osäkerhet – hur ska de kommersiella 

aktörerna överleva digitaliseringen? Och hur ska SVT behålla sina tittare, vara relevanta för 

en ung generation och därmed överleva som institution i det digitala medielandskapet? 

Dessa reflektioner är en viktig del i motiveringen till att utföra en kartläggning och analysera 

den pågående debatten. 
  

Det bidrag studien kan tillföra forskningsfältet är ökad kunskap kring hur public service-

bolagens och främst SVT:s närvaro på digitala plattformar framställs och problematiseras i 

svenska tidningar. Möjligen skulle studien delvis kunna fungera som underlag vid utredning 

av kommande sändningstillstånd och anslagsvillkor. Tidigare forskning har tittat på 

huruvida företag inom public service bör finnas eller inte på sociala plattformar, samt hur 

public service verksamhet kan omformas för att hålla sig inom ramen för 
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sändningstillståndet i en tid av digitalisering. Studien avser bidra med kunskap om hur 

diskursen ser ut i Sverige idag, samt vilka huvudargument, underliggande faktorer och 

agendor som kan ligga bakom debatten. På det sättet möjliggörs vidare forskning av 

alternativa, mer nyanserade lösningar på de problem som formuleras i debatten mellan 

statliga institutioner och kommersiella aktörer än vad tidigare forskning kommit fram till.  

1.3 Frågeställning och forskningsdesign 
Den frågeställning studien avser besvara är följande:  
  

“Hur ser diskursen kring SVT:s närvaro på digitala plattformar ut i ledande 

svenska dags- och kvällstidningar?” 
 

Frågeställningen besvaras genom utförandet av en kritisk diskursanalys enligt Norman 

Fairclough’s modell, av artiklar om debatten mellan public service och kommersiella aktörer 

i svenska tidningar.  

2. Bakgrund 

2.1 SVT:s uppdrag 
SVT styrs av sändningstillståndet, anslagsvillkoren, radio och tv-lagen och 

yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) (SVT B2B 2017). SVT:s uppdrag vilar på ett antal 

principer. Bland annat ingår det i SVT:s uppdrag att garantera medborgarna ett brett utbud 

av program och tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer. Utbudet ska präglas av 

demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet samt 

vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund.  
  

SVT ska spegla och finnas i hela landet. Utöver detta ska SVT:s verksamhet bedrivas 

självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. SVT 

ska med andra ord vara opartiska och sakliga. (Kulturdepartementet 2013) 

2.1.1 Anslagsvillkor 

Årligen utfärdas anslagsvillkor för SVT där organisationsfrågor, ekonomi och verksamhet 

som syftar till att utveckla och stödja tv-verksamheten – exempelvis webben – regleras. I 

anslagsvillkoren står det utskrivet hur och till vad de pengar SVT får till sitt förfogande ska 
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användas. Anslagsvillkoren för 2017 innefattar bland annat följande som kan kopplas till 

SVT:s närvaro på digitala plattformar:  
  

Ekonomiska förutsättningar 

1. SVT ska inom tillgängliga ekonomiska ramar göra de prioriteringar som 

krävs för att uppfylla uppdraget. Verksamheten ska inom ramen för uppdraget 

bedrivas rationellt. SVT ska kontinuerligt vidta åtgärder som syftar till ökad 

effektivitet och produktivitet. [...] 

2. Medlen ska användas för företagets kärnverksamhet, dvs. att producera och 

sända tv-program till allmänheten. Medlen ska också i förekommande fall 

användas till kompletterande verksamhet, dvs. verksamhet som syftar till att 

utveckla och stödja kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för 

allmänheten att tillgodogöra sig denna. [...] 

3. Sidoverksamheter till SVT:s sändningsverksamhet ska bära sina egna 

kostnader och i övrigt bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till 

andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster. Sidoverksamheter ska 

redovisas som egna resultatområden. [...]  

(Kulturdepartementet 2016, s. 3-4) 

Verksamhet 

9. SVT ska delta i den tekniska utvecklingen av produktions- och 

distributionsteknik för tv. För att nå tittarna är det nödvändigt att 

kärnverksamheten tillgängliggörs på olika plattformar. Utbudet ska utformas 

på ett sådant sätt att så många som möjligt kan tillgodogöra sig tjänsterna och 

programmen. SVT bör iaktta försiktighet när det gäller satsningar på oprövad 

teknik eller teknik som inte alla tittare har tillgång till. 

10. SVT ska särskilja vad som är att betrakta som kärnverksamhet och 

kompletterande verksamhet och upprätthålla en god balans i omfattningen 

mellan dessa. Den kompletterande verksamheten ska utgå från och ha en 

tydlig koppling till kärnverksamheten. Sidoverksamheten ska inte ge en sådan 

omfattning eller vara av sådan karaktär att de kan riskera att inkräkta på 

kärnverksamheten eller skada förtroendet för radio och tv i allmänhetens 

tjänst. 

11. Nya permanenta programtjänster eller andra tjänster av större betydelse 

inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande verksamheten 
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som SVT vill lansera ska anmälas till regeringen för godkännande. Anmälan 

ska även sändas till Myndigheten för press, radio och tv innan 

verksamhetsåret börjar.  

(Kulturdepartementet 2016, s. 4-6) 

2.2 SVT:s finansiering 
Kulturdepartementet med kulturministern är den högsta instansen för radio- och tv-avgiften. 

SVT skickar i samråd med Radiotjänst ett förslag på avgiftens storlek till 

Kulturdepartementet inför beslutet. Förslaget tar till exempel hänsyn till hur ekonomin i 

Sverige ser ut och förväntas se ut de kommande åren. Därefter bearbetas förslaget av 

Kulturdepartementet där värderingar och bedömningar görs för att sedan skicka förslaget 

som en proposition till riksdagen som slutligen fastslår avgiftens storlek. 9 av 10 hushåll 

som har en tv-mottagare betalar idag avgiften som uppgår till 2340 kronor/år. (Radiotjänst 

2017b) Den sätts in på Rundradiokontot som finns hos Riksgälden. Det är Radiotjänst som 

ansvarar för att samordna, förvalta och redovisa detta och uppdraget regleras enligt avtal 

med staten (Radiotjänst 2017c). Därifrån fördelas sedan pengarna till SVT, Sveriges Radio 

och UR. Hur fördelningen mellan de olika bolagen blir beslutas av riksdagen. Den största 

andelen, 59 procent, landade år 2015 hos SVT. (Radiotjänst 2017b) 

2.3 Medielandskapet i Sverige 
Antalet internetanvändare i Sverige, och i världen i stort, har de senaste 15 åren ökat 

explosionsartat. Undersökningen “Svenskarna och internet 2016” av Internetstiftelsen i 

Sverige visar att internettillgången de senaste åren legat strax över 90 procent, och att 82 

procent av befolkningen använder internet dagligen (Davidsson & Findahl 2016). 

Svenskarna använder i genomsnitt internet 24 timmar i veckan och 78 procent av 

befolkningen kopplar upp sig via mobilen. Den dagliga användningen av sociala medier har 

mer än fördubblats de senaste sex åren och ligger för närvarande på 58 procent. Det sociala 

nätverk som flest använder är Facebook, och användningen ökar i alla åldersgrupper 

förutom hos 12-15-åringar. Enligt undersökningen blir Facebook en allt viktigare 

nyhetskälla, och är för unga mellan 16-25 år nu viktigare än tv, radio och dagstidningar. 

(Davidsson & Findahl 2016) 

  

Att internetanvändningen ökat har haft en tydlig effekt på medielandskapet, som är under 

ständig förändring. Det har senaste åren tillkommit en stor mängd olika nyhetssajter och 
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medieföretag som endast är etablerade på internet, och det är vanligt att nyheter publiceras 

på hemsidor som inte egentligen arbetar med nyhetsförmedling. Det har aldrig tidigare 

funnits så mycket lättillgänglig information som nu, vilket bidrar till ökad konkurrens av 

människors uppmärksamhet. Digitaliseringen har inte minst slagit hårt mot 

tidningsbranschen, då internet möjliggör en konstant nyhetsuppdatering – dessutom kan vem 

som helst publicera nyheter på exempelvis bloggar eller i sociala medier. De teknologiska 

villkoren påverkar i hög grad medier, företag och nyhetsredaktioner samt journalistikens 

innehåll och format. (Strömbäck 2004) 

3. Litteraturstudie    

3.1 Introduktion 
Nedan redogörs för tidigare forskning relaterat till public service, sociala medier samt 

konkurrenssituationen mellan marknadsstyrda och marknadsdrivna medier. Vidare 

presenteras de teoretiska aspekter som används som utgångspunkt i analysen av den rådande 

debatten mellan svenska kommersiella medieföretag och public service där SVT har en 

central roll. Ytterligare behandlas studier om sociala medier i relation till public service i 

Europa för att ge en förståelse för den problematik som debatten behandlar. 
  

Därefter tas det teoretiska ramverket upp, där Agenda-setting theory (sv: dagordningsteorin) 

presenteras. Teorin presenteras för att ge en förståelse för hur medier verkar i relation till 

allmänheten. Och den används för att analysera det empiriska resultatet tillsammans med 

studiens metod och analysverktyg.  
  

Den avslutande delen förklarar vad den valda metoden kritisk diskursanalys är och varför 

den är relevant att använda vid studier av, som i detta fall tidningsartiklar. Den redogörs 

delvis för i detta kapitel på grund av att den är en del av både studiens teori och metod. 

Kritisk diskursanalys är dels en metod för dataanalys, dels en samling teoretiska 

utgångspunkter varför en redogörelse för de teoretiska aspekterna påbörjas i 

litteraturstudien.  
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3.2 Litteraturgenomgång 

3.2.1 Konkurrens mellan marknadsstyrda och marknadsdrivna medier 
Ingrid Östlund (2000) i Strömbäck (2004) menar att det finns stora skillnader mellan 

medieföretag. Skillnaden ligger i att det finns “medier som kunskapsföretag” som 

värdesätter publicistiska ideal och samhällsansvar, samt “medier som industrialiserade 

tjänsteföretag” där fokus ligger i att orientera sig mot marknader som genererar intäkter. Hos 

de industrialiserade medieföretagen ligger sensationell och underhållande journalistik högt i 

kurs till skillnad från hos kunskapsföretagen som värdesätter journalistik i samhällets eller 

demokratins intressen. (Strömbäck 2004) 

  

I ett demokratiskt samhälle spelar media en central roll som en övervakare av politiker och 

andra inflytelserika grupper i samhället. För att göra detta behöver medierna en viss nivå av 

självbestämmande för att kunna verka självständigt från de som innehar kontrollen. (Trappel 

et al. 2011 s.22 i Arriaza Ibarra & Nord 2014) Baserat på detta menar Arriaza Ibarra & Nord 

(2014) att institutioner inom public service utgör viktiga knutpunkter i infrastrukturen av 

allmän kommunikation. De menar med andra ord att public service kan uppnå en högre grad 

av objektivitet än kommersiella medier i detta avseende.  
  

Public service är inte beroende av annonsmarknaden och kan därmed, enligt Strömbäck 

(2004), karaktäriseras som ett kunskapsföretag. Men på samma sätt som Arriaza Ibarra & 

Nord (2014) resonerar, är det på grund av behovet av legitimitet också viktigt att locka en 

stor publik. Strömbäck (2004) menar att ett kommersiellt tänkande infördes i public service 

när SVT i början av 90-talet införde ett publikmål – att nå minst 50 procent av tv-tittarna en 

genomsnittlig dag. Som konsekvens av detta har det blivit viktigare att nå många tittare 

istället för att tyngden ligger på vad man når dem med.  

  
Den ökade konkurrensen inom utsänd media till följd av ny teknologi och avregleringar de 

senaste decennierna har påverkat public service avsevärt. Public service känner enligt 

Arriaza Ibarra & Nord (2014) på grund av detta av en stark press från kommersiella aktörer, 

speciellt inom televisionen. Även Strömbäck (2004) menar att såväl bolag inom public 

service som kommersiella aktörer är utsatta för konkurrens. I och med detta ökar också 

risken för att företagen omvandlas från att vara kunskapsföretag till att bli industrialiserade 

tjänsteföretag (Strömbäck 2004). 
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3.2.2 Public service i den digitala eran 

Det finns en rad studier nämnda i van Dijck & Poell (2015), bland annat (Debrett 2009, 

Hendy 2013 & Kackman, Binfield, Payne, Perlman and Sebok 2011) som visar att den 

konventionella rollen och funktionen av public service antagligen inte kommer att försvinna 

från europeiska lagstiftares radar inom en snar framtid. Men de lyfter ändå fram att många 

europeiska länder är märkta av långa ekonomiskt pressade perioder av lågkonjunkturer och 

recessioner samt att nuvarande klimat förespråkar nyliberalism. Det vill säga färre statligt 

ägda institutioner och ett motstånd till statliga ingripanden i ekonomin. Detta skulle i sin tur 

kunna indikera att public service som institution kan komma att ifrågasättas i högre 

utsträckning än tidigare.  
  

Debrett (2009) utvecklar hur organisationer inom public service försöker hitta nya vägar att 

legitimera sin närvaro i den digitala världen för att hålla sig relevanta. Ett av arbetsområdena 

organisationerna lägger kraft på för att nå delmål inom detta menar Debrett (2009) är 

interaktiva lösningar som play-tjänster på olika plattformar. Även van Dijck & Poell’s 

(2015) diskussion går i linje med Debrett’s (2009) påståenden om att tv-bolag inom public 

service idag positionerar om sig till medieföretag och att detta kommer med både för- och 

nackdelar. Fördelarna innebär möjligheter att koppla samman olika samhällsgrupper, 

producera mer personligt innehåll och erbjuda fler relevanta tjänster. Men nackdelar kan 

vara ökade kostnader, konflikter med etablerade verksamheter, nya konkurrenter på 

marknaden och frestelsen av nya kommersiella intäktsströmmar. (Debrett 2009) 

3.2.3 Marknadsföring med sociala medier 
Sociala medier är enligt Kaplan & Haenlein (2010) en företeelse som företag definitivt 

borde vara intresserade av. De menar att det historiskt sett varit möjligt för organisationer att 

kontrollera offentlig information om företaget, genom pressmeddelanden och kompetens 

inom PR. Detta har dock förändrats, idag menar Kaplan & Haenlein (2010) att 

organisationer förvisats till att vara observatörer av vad som skrivs och sägs om dem; 

företagen har varken kunskap, möjlighet eller ibland ens rättigheterna att modifiera publikt 

publicerade poster av konsumenter. Denna trend inom sociala medier kan enligt författarna 

ses som en återgång till internets initiala syfte, ett forum där användare kan utbyta 

information mellan varandra. (Kaplan & Haenlein 2010) 
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Oavsett om organisationens fokus ligger på att köpa, skapa eller förtjäna publicitet i sociala 

medier menar Kaplan & Haenlein (2010) att en avgörande faktor är att förstå grundidén med 

dessa plattformar. Det handlar om att delta, dela och samarbeta snarare än att marknadsföra 

och sälja. Kaplan & Haenlein (2010) anser att den typen av integration är nyckeln till 

förhållandet mellan traditionella och sociala medier. Även om företagens syn på dessa 

arenor är fullständigt separerade ser konsumenter de båda som en helhet av företagets 

sammanhållna profil. Bland annat på dessa grunder, menar Kaplan & Haenlein (2010) att 

om du som företag inte finns på plattformar som Facebook eller Youtube finns du inte på 

internet överhuvudtaget. Och detta i sin tur gör sociala medier relevant inte bara för 

multinationella organisationer utan också för små företag, ideella organisationer och 

myndigheter. (Kaplan & Haenlein 2010) 

3.2.4 Public service och sociala medier 
Van Dijck & Poell (2015) diskuterar hur företag inom public service kan dra nytta av 

närvaro i sociala medier och samtidigt hålla sig inom ramen för public service värderingar. 

Värderingarna innefattar bland annat opartiskhet, allmännytta samt icke-kommersiella 

budskap. Författarna menar att public service-företag som sänder tv och radio brottas med 

att inte kompromissa med dessa när de använder sociala medier. Van Dijck & Poell (2015) 

fokuserar på hur brittiska BBC och holländska VPRO har hanterat det ökade inflytandet av 

sociala medier, exempelvis genom att implementera professionella riktlinjer och praxis för 

användandet av plattformarna men också genom att integrera sociala medier i tv-program. 
  

Uppfattningarna skiljer sig åt när det gäller hur public service bör agera i sociala medier, 

men de flesta är överens om att public service måste omformas. Dels för att överleva som 

offentlig institution, dels för att kunna utbilda nya generationer som vuxit upp i internet-

eran. Baserat på detta föreslår van Dijck & Poell (2015) att public service bör gå i riktning 

mot att bli “public service media”. Detta för att klargöra att tjänsterna inom public service 

inkluderar internet och därmed sträcker sig längre än till radio och tv. Enligt van Dijk & 

Poell (2015) är internet en utmärkt miljö för public service att utbilda, aktivera och involvera 

medborgare så länge dess värdegrund består. Författarna menar dock att det inte finns något 

universellt svar på hur public service generellt bör använda sociala medier, eftersom varje 

land för sig reglerar den professionella tillämpningen av dess producenter och utgivare på 

olika sätt. 
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3.3 Konklusion 
Public service och sociala medier både är och har varit ett ämne för forskning i Europa. En 

rad forskare har kommit fram till att företag inom public service behöver hitta nya vägar för 

att motivera sin närvaro i det digitala medielandskapet. Två nackdelar som Debrett (2009) 

tar upp angående public service i sociala medier är konflikter med etablerade verksamheter 

och nya konkurrenter på marknaden. Van Dijck & Poell (2015) har också studerat detta och 

kommit fram till hur brittiska BBC och holländska VPRO har implementerat professionella 

riktlinjer och praxis av användandet av sociala medier för att inte kompromissa med public 

service-värden i relation till det ökade inflytandet av sociala medier.  
  

Vidare har tidigare forskning visat att institutioner inom public service utgör en viktig del i 

kommunikation gentemot allmänheten, och att public service kan uppnå en högre nivå av 

objektivitet än kommersiella medier. Trots att public service finansieras av licenspengar, till 

skillnad från kommersiella medieföretag som är beroende av exempelvis annonsintäkter, 

behöver public service nå ut till en stor publik för att legitimera sin existens och fortsätta 

vara relevanta. 
  

Forskning har också visat att sociala medier är en marknadsföringskanal som alla 

organisationer borde använda sig av, såväl företag som myndigheter. Kaplan & Haenlein 

(2010) hävdar att om ett företag inte finns på plattformar som Facebook eller Youtube finns 

det inte på Internet överhuvudtaget.  
  

Den tidigare forskning som tas upp utgör både grunden för de reflektioner som uppstått i 

samband med problematiseringen i denna studie, samt motiverar behovet av vidare 

forskning på ämnet i Sverige.  

3.4 Teoretiskt ramverk  

3.4.1 Agenda-setting theory 

Enligt Nguyen Vu & Gehrau (2010) syftar agenda-setting till den makt som media besitter i 

möjligheten att adressera vilka problem som ska anses viktiga för allmänheten. Det finns ett 

tydligt samband mellan vad som visas i medierna och vilka uppfattningar och bilder läsarna 

har av verkligheten. Det sker en överföring från medierna till allmänheten. De ämnen som 

får utrymme i media påverkar på så vis vilka problem som anses viktiga.  
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Även om media generellt inte kan tala om för läsare vad de ska tycka eller ha för åsikter i 

olika ämnen, så kan medier effektivt påverka vilka ämnen de ska ha åsikter om. Och 

framförallt, vad och vilka ämnen allmänheten inte ska tänka på eller ha åsikter kring. 

(Brosius & Weimann 1996) Individens kognitiva process påverkas av vad media sätter på 

agendan, vilket leder till att det som tas upp i media uppfattas som viktigare än allt annat. 

(Nguyen Vu & Gehrau, 2010).  
  

Över 350 böcker, artiklar och andra skrifter har producerats om agenda-setting theory sedan 

den först publicerades 1994. Då detta är en av de mest använda teorierna som finns inom 

området, är det enligt Strömbäck (2000) med stor säkerhet man kan slå fast att det 

grundläggande sambandet i teorin stämmer. Det vill säga att medierapporteringen styr och 

påverkar vilka frågor som människor tycker är viktiga och uppmärksammar. Och att de 

frågor som människor tenderar att tycka är mest väsentliga, i sin tur också är de frågor 

medierna ägnat störst uppmärksamhet åt. 

3.4.2 Kritisk diskursanalys     

Wodak, Fairclough och van Dijk är enligt Berglez (2010) de mest framträdande teoretikerna 

inom kritisk diskursanalys, som kan användas för att analysera alla typer av diskurser, texter 

och medier. I studien används Fairclough’s kritiska diskursanalys som Winther Jørgensen & 

Philips (2000) menar är den mest utvecklade teorin inom ramen för forskning om 

kommunikation och samhälle. 
 

Fairclough’s kritiska diskursanalys 
Begreppet diskurs används på två olika sätt av Fairclough (1992) i Winther Jørgensen & 

Philips (2000). Han definierar det dels som språkbruk såsom social praktik, dels som ett 

substantiv – det vill säga en bestämd diskurs, som kan skiljas från andra diskurser. Diskurs 

bidrar till att konstruera sociala identiteter och sociala relationer samt kunskaps- och 

betydelsesystem.  
  

En central del i Fairclough’s angreppssätt är att diskurs är en viktig form av social praktik 

som både reproducerar och förändrar kunskap, sociala relationer och samtidigt formas av 

andra sociala strukturer. Till skillnad från poststrukturalismen betonar Fairclough att 

systematiska analyser av tal- och skriftspråk i till exempel massmedia är viktigt. 
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Angreppssättet är att göra en textorienterad analys för att ena tre typer av traditioner 

(Fairclough 1992 i Winther Jørgensen & Philips 2000);  
  

• Textanalys inom lingvistik.  
• Makrosociologisk analys av social praktik. 
• Den tolkade mikrosociologiska traditionen inom sociologin. 

 

Detta menar Fairclough (1992 i Winther Jørgensen & Philips 2000) är nödvändigt eftersom 

textanalysen ensam är otillräcklig som diskursanalys. En textanalys belyser inte 

förbindelserna mellan texterna och de samhälleliga strukturerna. Han menar att det i ett 

tvärvetenskapligt perspektiv är nödvändigt med textanalys och social analys i kombination. 

(Fairclough 1992 i Winther Jørgensen & Philips 2000)  
  

När diskurs analyseras ska fokus enligt Fairclough (1992 i Winther Jørgensen & Philips 

2000) ligga på två dimensioner; den kommunikativa händelsen, som i denna studie är 

opinionsbildande tidningsartiklar, samt diskursordningen. Diskursordningen kan förklaras 

som summan av de diskurstyper som används inom en social institution. Diskurstyperna 

består av diskurser och genrer. Exempel på detta kan vara mediernas diskursordning, samt 

en nyhetsgenre och en debattgenre. 
 

Fairclough’s tredimensionella modell 
Fairclough’s modell har tre dimensioner som alla används i en konkret diskursanalys av en 

kommunikativ händelse. De tre dimensionerna är: 1. textens egenskaper (text), 2. de 

produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten (diskursiv praktik), 3. 

den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (social praktik). 

(Fairclough 1992 i Winther Jørgensen & Philips 2000) Se Figur 1. 
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Figur 1: Norman Fairclough’s tredimensionella modell för kritisk diskursanalys.  

                         (Fairclough 1992) 
  
Textanalysens fokus ligger på vokabulär, sammanhang mellan satser och andra formella 

drag, som konstruerar diskurser och genrer. Analysen av diskursiv praktik innebär att se hur 

textförfattare utvecklar redan existerande diskurser och genrer för att skriva en text. Och 

dessutom hur textmottagarna använder redan existerande diskurser och genrer i sin 

konsumtion och tolkning av texten. Den diskursiva praktiken, där människor använder 

språket för att konsumera och producera texter, förmedlar relationen mellan texterna och den 

sociala praktiken. Detta menar Fairclough (1992) gör att det är genom diskursiv praktik som 

texter formar och formas av social praktik. 
  
Att analysera en kommunikativ händelse innebär med andra ord en analys av:  

• Den lingvistiska uppbyggnaden (textnivå). 

• Diskurser och genrer som formas i produktionen och konsumtionen av texten (den 

diskursiva praktikens nivå). 

• Huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den befintliga 

diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken 

(den sociala praktikens nivå).  

(Fairclough 1992 i Winther Jørgensen & Philips 2000)  
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När texten och den diskursiva praktiken har analyserats ska de två dimensionerna sättas i 

förhållande till den tredje – den bredare sociala praktiken, som de är en del av. När de två 

dimensionerna sätts i en kontext finns två aspekter att ta hänsyn till. Relationerna mellan 

diskursordningen som den diskursiva praktiken ingår i ska klarläggas. (Fairclough 1992 i 

Winther Jørgensen & Philips 2000). Och ett kartläggande av de delvis icke-diskursiva 

sociala och kulturella relationer och strukturer som finns ska göras. Detta kan exempelvis 

vara ekonomiska och institutionella betingelser inom ramen för den diskursiva praktiken. 

Dessa aspekter går dock inte att undersöka med diskursanalys såsom Fairclough definierar 

den. (Fairclough 1992 i Winther Jørgensen & Philips 2000)  
  

För att kunna använda diskursanalysen som metod måste kompletterande teorier användas 

eftersom det är i analysen av relationen mellan diskursiv praktik och social praktik som 

slutsatser kan dras (Fairclough 1992 i Winther Jørgensen & Philips 2000). Med hänsyn till 

detta används den ovan nämnda medieteorin Agenda-setting theory i analysen. 

3.4.3 Analysverktyg i kritisk diskursanalys 

Transitivitet 
En viktig del i undersökningen är att kartlägga vilka aktörer som finns med i debatten och 

därmed lämpar det sig att titta på artiklarnas transitivitet. Enligt Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) syftar transitivitet till vem som säger vad och, mer specifikt, hur händelser 

och processer förbinds med subjekt och objekt (Winther Jørgensen & Philips 2000). En text 

med tydliga avsändare och mottagare har högre transitivitet än en text som pratar om ett 

ämne mer generellt. Ju högre transitivitet en text har desto större sannolikhet är det att det 

kan leda till någon form av konsekvenser. 
 

Modalitet 
Begreppet Modalitet kan användas för att analysera vilken grad av instämmande som finns i 

en text. Det vill säga om textens utformning bidrar till att en tolkning läggs fram som en 

sanning. (Winther Jørgensen & Phillips 2000) Detta används för att analysera hur de olika 

aktörerna i debatten lägger fram sina argument, genom att titta på huruvida författaren 

använder sig av påståenden, resonemang eller frågeställningar. Ett påstående har högre 

modalitet än en frågeställning då ett påstående syftar till att läsaren ska tolka påståendet som 

en sanning, medan en frågeställning snarare kan tolkas som en problematisering.  
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Vilken modalitet som finns i texten har konsekvenser för både de sociala relationerna och 

kunskap- och betydelsesystemen i diskursens konstruktion (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). I studien mäts modaliteten i artiklarna även baserat på hur argumentationen kopplas 

till kunskap. Kunskap definieras då som forskning, uttalanden av forskare, oberoende 

utredningar samt branscherfarenhet, egna åsikter och tidigare publicerade texter. Argument 

som backas upp med forskning anses ha en högre grad av modalitet än argument baserat på 

författarens egna erfarenheter. 
 

Intertextualitet 
Fairclough (1992 i Winther Jørgensen & Philips 2000) talar om Intertextualitet, som har 

med den diskursiva praktiken att göra. Intertextualitet betyder att kommunikativa händelser 

bygger på tidigare händelser. En text eller artikel kan också ses som en del av en 

intertextuell kedja, det vill säga en serie texttyper som kopplas samman i en kedja genom att 

varje text innehåller element från en annan text eller andra texter. Finns tillgång till en 

intertextuell kedja där en text ses komma igen i en rad olika utformningar, kan kedjan 

analyseras. På så sätt kan man se hur uppbyggnaden och innehållet utvecklas och därmed 

börja ställa upp hypoteser om vilka produktionsförhållanden som finns. (Fairclough 1995 i 

Winther Jørgensen & Philips 2000)  
 

Antagonism 
Antagonism är ett begrepp inom diskursteorin som definieras som en öppen konflikt mellan 

de olika diskurserna i en bestämd diskursordning. En bestämd diskurs kan vid en viss 

historisk tidpunkt anses självklar och stå oemotsagd. Men vid vilket tillfälle som helst kan 

diskursen ifrågasättas genom att den står i konflikt med andra diskurser som ser på 

verkligheten annorlunda. När konflikter och motsättningar öppet kan ses i en diskurs finns 

det ett antagonistiskt förhållande. Detta kan till exempel ske när olika identiteter inom 

diskursen hindrar eller hamnar i konflikt med varandra. (Winther Jørgensen & Philips 2000) 
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4. Metod 

4.1 Introduktion 

Fairclough’s (1992 i Winther Jørgensen & Philips 2000) kritiska diskursanalys används 

baserat på att det är en erkänd metod som är passande till studien. Detta eftersom syftet är att 

kartlägga och analysera en debatt mellan en statligt finansierad institution; SVT, och andra, 

kommersiella medieföretag för att se hur diskursen ser ut. Fairclough’s tredimensionella 

modell används genom textanalys, analys av den diskursiva praktiken och för att sedan sätta 

dessa i relation till den sociala praktiken. För att genomföra det tredje steget i modellen 

behövs kompletterande teoribildning där agenda-setting theory valts. Teorin går att koppla 

till den sociala praktik som de båda parterna – SVT och kommersiella medieföretag – 

befinner sig i genom att de båda verkar inom genren nyheter. De analysverktyg som används 

i studien är transitivitet, modalitet, intertextualitet och antagonism (Fairclough 1992 i 

Winther Jørgensen & Philips 2000).  

4.2 Problematik, forskningsfråga, syfte och bidrag 

Kritisk diskursanalys används för att studera och analysera artiklar i svenska tidningar som 

berör public service och i synnerhet SVT:s närvaro på digitala plattformar. Syftet är att 

kartlägga hur diskursen ser ut idag kring detta ämne och besvara frågan; Hur ser diskursen 

om SVT:s närvaro på digitala plattformar ut i ledande svenska dags- och kvällstidningar? 

Debattartiklar, pressmeddelanden, krönikor och ledarsidor studeras.  
  

Studien är avgränsad till att enbart bearbeta och kartlägga artiklar publicerade från 2015 till 

2017. Analysen behandlar hur debatten ser ut, vilka aktörer som är involverade och hur de 

två parternas intressen och möjliga dolda agendor förhandlar med samhällsidén om vilka 

spelregler som gäller i det digitala medielandskapet. Avgränsningen i tid är motiverad då en 

diskurs ständigt är under förändring, syftet är att kartlägga hur diskursen ser ut just nu. 
  

Genomförandet av denna studie kan tillföra en ökad kunskap kring eventuella underliggande 

förklaringar till debatten som pågår mellan företag inom public service och kommersiella 

aktörer. Mer specifikt även hur public service användning av sociala medier framställs och 

problematiseras i svenska tidningar.  
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4.3 Operationalisering av forskningsfråga  

Studien genomförs med hjälp av följande frågor: 
 

• Vilka aktörer medverkar i debatten? 

• Vilka huvudsakliga argument använder de båda sidorna i debatten?  

• Vilka drivkrafter, agendor och andra faktorer kan tänkas ligga bakom de argument 

som förs fram?  

4.4 Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv 
Ontologi, epistemologi och metodologi är tre vetenskapsfilosofiska begrepp som ligger till 

grund för val av metod, datainsamling och analys. Det är viktigt att innan metodvalet vara 

medveten om vilka konsekvenser det för med sig. Detta är viktigt då det annars finns en risk 

att analysen inte stämmer överens med metodansatsens grundläggande antaganden. 

Ontologiska, epistemologiska och metodologiska utgångspunkter är viktigare i vissa 

ansatser än andra – och är synnerligen viktiga att ta i beaktande när det kommer till 

diskursanalys. Inom diskursanalys finns det vissa grundläggande antaganden som att världen 

ständigt är föränderlig, ofullständig och att i vissa sammanhang – vid vissa tidpunkter – 

finns det en sanning om hur världen är konstruerad. (Fejes & Thornberg 2015)    
  

Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är av kvalitativ karaktär. Bogdan & Biklen (2007) i 

Fejes & Thornberg (2015) beskriver dataanalys i kvalitativ forskning som en process där 

forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett 

resultat. Detta stämmer med studien då syftet är att samla in ett artikelkluster som 

kategoriseras och arrangeras för att sedan analyseras med hjälp av de valda analysverktygen 

och kompletterande teori. Enligt Bergström & Boréus (2005) utvecklar diskursanalytiska 

forskare i hög grad själva detaljerade riktlinjer och ramverk för utförandet av analysen. Detta 

för att det saknas specifika mallar för samhällsvetenskapliga diskursanalyser. Dock har alltid 

tidigare forskning inflytande på genomförandet. (Bergström & Boréus 2005) 

  

I kvalitativa metoder finns en begränsning i det att den subjektiva analysen är svår att frångå, 

till skillnad från kvantitativa metoder som i större grad möjliggör generalisering och 

objektivitet (Fejes & Thornberg 2015). Kvalitativ metodik eftersträvar inte objektivitet och 

generaliserbarhet, eftersom båda förutsättningarna ses som omöjliga att uppnå ur 
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ontologiska och epistemologiska perspektiv. För att ge ett alternativ till begreppet 

generaliserbarhet betonar kvalitativ metod överförbarhet, det vill säga, i vilken utsträckning 

läsarna kan använda eller överföra beskrivna upplevelser av fenomenet till deras 

inställningar utifrån beskrivningens djup och livlighet. (Guba & Lincoln 1994, Sale et al. 

2002 i Slevitch 2011). Enkelt uttryckt, eftersträvar kvalitativ forskning att förklara något 

(Fejes & Thornberg 2015). 
  

Baserat på det vetenskapliga perspektivet är det viktigt att poängtera att analysen av de data 

som samlas in, resultatet samt de tolkningar som görs med hjälp av analysverktygen pekar i 

en riktning. Antaganden görs av författarna med sina egna erfarenheter och individuella 

tolkningar av världen i bagaget. Därmed presenteras resultatet i termer av tyder på eller 

pekar i riktning mot och bör således ses som en indikation snarare än som en definitiv 

generaliserbar sanning. 

4.5 Studiens kvalitet, objektivitet och trovärdighet 

För att beskriva kvalitet i forskning används ofta begreppet validitet. Begreppet refererar till 

huruvida den eller de metoder som används i forskningen verkligen undersöker det som ska 

undersökas. (Kvale 1989 i Fejes & Thornberg 2015) Ursprungligen härstammar begreppet 

ur den kvantitativa forskningstraditionen, men används idag även av forskare som är 

verksamma inom kvalitativ forskning. Exempelvis kan studien sakna validitet om det 

förekommer brister i datainsamlingen eller om resultatet är dåligt förankrat i insamlad data. 

Likaså om resultatet inte är övertygande eller om det är otydligt. (Fejes & Thornberg 2015) 

  

Det finns även andra begrepp som används för att mäta kvalitet, exempelvis rigorositet, 

trovärdighet och tillförlitlighet – vilka vissa menar är mer anpassade för kvalitativ 

forskning. Begreppen syftar främst till hur noggrann och systematiskt forskaren varit under 

processen samt hur trovärdigt resultatet är till följd av det.  
 

Enligt Patton (2002 i Fejes & Thornberg 2015) bör kvalitativ forskning drivas av två 

förhållningssätt som samverkar – dels kritiskt tänkande, och dels kreativt tänkande. Forskare 

som bedriver kvalitativa studier bör enligt Patton vara intuitiv och känslig för nyanser samt 

medvetna om sina egna förkunskaper och värderingar som kan komma att påverka utfallet. 

Att vara en god kommunikatör samt ha förmåga att uttrycka sina reflektioner och slutsatser 
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på ett tydligt och strukturerat sätt är också av stor vikt. (Fejes & Thornberg 2015)  
 

För att vara transparenta vill vi vara öppna med att vi båda i nuläget jobbar på SVT:s 

kommunikationsavdelning, med deltidsanställning via bemanningsföretaget Academic 

Work. Rollen som digitala kommunikatörer i SVT:s sociala medier gör att vi har en gedigen 

förkunskap inom området och god en inblick hur SVT som företag jobbar med just detta. 

Trots att vår inställning är att kartlägga och analysera diskursen ur en objektiv synvinkel, är 

vi medvetna om att vi går in i studien med erfarenheter som kan komma att påverka studiens 

trovärdighet. 

4.6 Studiens tillvägagångssätt       

4.6.1 Urval 

De teoretiska artiklar som hänvisas till har hämtats från Stockholms universitets biblioteks 

hemsida och Google Scholar. De tidningar som används vid insamling av empirisk data är: 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Aftonbladet samt Expressen. 

Anledningen till detta är att de är stora och inflytelserika dags- och kvällstidningar i Sverige 

som anses ha seriösa debatt- och ledarsidor. Även ett pressmeddelande från 

Tidningsutgivarnas hemsida tas med i urvalet, då detta är en viktig aktör i debatten.  

 

Tidningsutgivarna är en branschorganisation för aktörer vars medlemsföretag verkar inom 

media och arbetar för att driva frågor som gynnar dessa, bland annat genom att bedriva 

opinionsbildning. Samtliga tidningar som förekommer i studien är medlemmar i 

Tidningsutgivarna. (Tidningsutgivarna 2017) 

  

Totalt 24 artiklar samlas in med hjälp av sökfunktionerna i respektive tidning online och 

även genom sökmotorn Google. De sökord som används är: sociala medier, SVT, public 

service, Facebook, snedvriden konkurrens, debatt och flera varianter av dessa i kombination. 

4.6.2 Bearbetning 

Genomförandet av studien börjar med en genomgång av alla artiklar för att säkerställa att 

urvalet är representativt med hjälp av våra operationaliseringsfrågor. I nästa steg identifieras 

vilka aktörer som tar ställning i debatten. Dels vilka som är avsändare, dels vilka som 

omnämns. 
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Då identifieringen av aktörer fastställts, utförs ytterligare en genomgång av materialet för att 

identifiera vilka argument som används i varje artikel. Samtliga argument skrivs ned och 

återfinns samma argument i någon av de andra artiklarna görs en notering. Detta för att få en 

överblick av alla argument och hur många gånger de förekommer i urvalet. Artiklarna delas 

upp i två sidor, texter som ställer sig kritiska mot public service digitala närvaro samt texter 

som tar ställning för public service. Varje artikel får också datummärkning och sorteras för 

respektive sida i datumordning.  
  

Därefter kategoriseras alla argument i huvudteman och materialet läses igenom ytterligare 

en gång för att se hur många artiklar som behandlar varje huvudtema för respektive sida i 

debatten. Resultatet sammanställs i tabeller för att få en överskådlig bild av hur fördelningen 

av argument ser ut. Det är sedan varje huvudtema och dess argument som är utgångspunkten 

för en grundligare analys med hjälp av Fairclough’s tredimensionella modell samt den 

kompletterande teorin, agenda-setting theory, kopplad till den sociala praktiken. Analysen 

genomförs med hjälp av två analysscheman som konstruerats av författarna, se Figur 2 samt 

Figur 3.  

 

Analysschema 1 berör den diskursiva praktiken samt textens uppbyggnad och alla frågor 

ställs till varje individuell artikel inom respektive sida av debatten. Resultatet av analys 1 

sammanställs därefter i ett dokument för att få ett överskådligt kluster av public service 

respektive den kommersiella sidans diskursiva praktik och textuppbyggnad. Analysschema 2 

behandlar den sociala praktiken kopplad till agenda-setting, frågorna ställs till klustret som 

producerats med hjälp av analysschema 1. En presentation av resultatet återfinns i nästa 

kapitel. 
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Analysschema 1 

Diskursiv praktik 

Intertextualitet 
Bygger argumenten på tidigare påståenden eller artiklar? 

Vilka påståenden läggs fram av författaren? 

Antagonism 
Finns det gemensamma självklarheter i texten? 

Finns det konflikter och motsättningar inom diskursen i texten? 

Text 

Transitivitet 

Vem säger något? 

Vem/vilka argumenterar hen för? 

Hur kopplas argumenten till sociala relationer? 

Låg eller hög transitivitet? 

Modalitet 

Hur formuleras argumenten? 

Hög eller låg modalitet? 

Hur kopplas argumenten till kunskap? 

Vilka argument läggs fram? 

Figur 2: Analysschema 1, varje fråga ställs till varje individuell artikel. 
 
 

  

Analysschema 2 

  
Social 
praktik 

  
Agenda-
setting 

Framkommer nya argument med tiden eller utvecklas samma 
argument? 
Utifrån de två tidigare stegen (Diskursiv praktik & text), vilka agendor 
finns? 

Finns det bakomliggande ideologiska eller ekonomiska faktorer? 

Reproduceras eller transformeras relationerna genom texterna? 

Kan det uppstå några ideologiska eller politiska konsekvenser? 

Hur används Agenda-setting i förhållande till de förväntade läsarna? 

Hur etableras, upprätthålls och förändras maktförhållandena? 

  Figur 3: Analysschema 2, varje fråga ställs till respektive kluster utifrån analysschema 1. 
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4.6.3 Avgränsning 

Studiens avgränsning görs genom tid. Inga artiklar skrivna före 2015 tas i beaktning med 

anledning av dels tidsbegränsningen av genomförandet av studien. Dels då avsikten är att 

studera hur diskursen kring SVT:s närvaro på digitala plattformar ser ut just nu. Artiklarna 

är av opinionsbildande karaktär, det vill säga artiklar som endast beskriver eller rapporterar 

debatten sållas bort till förmån för artiklar där skribenten eller skribenterna tar ställning eller 

diskuterar och argumenterar inom ramen för ämnet. Detta för att syftet delvis är att kartlägga 

de faktiska, huvudsakliga argument som används av respektive sida i debatten. Nyhetstexter 

där syftet är att informera eller sakligt rapportera om debatten, som alltså inte i den 

meningen tar ställning eller debatterar, är därför inte av värde i studien.  

4.7 Källkritiska hänsynstaganden    

För att säkerställa studiens vetenskapliga standard och objektivitet är de teoretiska artiklar 

som används primärkällor, expertgranskade och hämtade från Stockholms universitets 

biblioteks hemsida samt Google Scholar. De böcker som refereras till har hög tillförlitlighet 

eftersom författarna är erkända forskare och experter inom respektive kunskapsområden. 

Källor inhämtas också från regeringen i form av regeringsbeslut. 
  

De artiklar som ligger till grund för diskursanalysen är inhämtade från Sveriges ledande 

dags- och kvällstidningar. En text i form av ett pressmeddelande är inhämtad från 

Tidningsutgivarnas hemsida. Eftersom de texter som analyseras är argumenterande och av 

opinionsdrivande karaktär får hänsyn tas till att det inte finns någon definitiv sanning eller 

objektivitet i dessa. Syftet med studien är inte heller att få fram någon absolut sanning, utan 

att redogöra för hur debatten ser ut och att analysera eventuella bakomliggande orsaker till 

debatten.  

4.8 Forskningsetiska hänsynstaganden    

Forskare har ett stort ansvar gentemot alla som direkt eller indirekt kan påverkas av 

forskningen. Därmed måste dessa stå fria från yttre påverkan och manipulering samt dolda 

agendor. Robert Merton, sociolog, utformade på 1940-talet fyra principer som han menade 

utgjorde en moralisk konsensus för vetenskapen. De kallas CUDOS-kraven, och inom 

forskningen har dessa haft stor betydelse. Communism (C) innebär att alla inom 

forskningssamhället och samhället i stort, har rätt att ta del av forskningsresultat. 
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Universalism (U) är det andra kravet, som innebär att ett forskningsarbete enbart kan 

bedömas utifrån vetenskapliga kriterier. Forskarens ursprung eller ställning i samhället är 

exempelvis inte relevant i förhållande till resultatets hållbarhet. Disinterestedness (D) 

innebär att motivet för forskningen inte ska vara annat än att bidra med ny kunskap. 

Organized Skepticism (OS) betyder att forskare ständigt ska ha ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot sitt eget arbete och det material som används i forskningen. (Vetenskapsrådet 

2011)  
  

Inga personer är direkt involverade i utförandet av studien, den är begränsad till redan 

publicerade artiklar av personer som själva valt att bli offentliggjorda. Dock är debattörerna 

inte medvetna om att deras texter är föremål för forskning. Då texterna blivit publicerade i 

stora tidningar och avsändarna därmed själva valt att offentliggöra sina åsikter, anser vi oss 

hålla oss inom ramen för de forskningsetiska principerna. Utformningen av studien, 

presentationen av resultatet och transparens är av stor vikt för att tydligt visa att studien 

syftar till ett objektivt vetenskapligt bidrag. Vi har tagit i beaktning att vi går i in i studien 

med förkunskaper och en uppfattning om världen som riskerar att påverka vår tolkning av 

artiklarna – även om vi självklart avser att tolka texterna på ett så objektivt och korrekt sätt 

som möjligt.  

5. Empiri, resultat och analys 
Av de 24 artiklar som läses igenom den första omgången väljs tre bort. Den första på grund 

av att den inte var argumenterande eller tog ställning i debatten, den andra på grund av att 

den inte behandlade public service eller SVT:s närvaro på digitala plattformar och den tredje 

på grund av att det är samma text publicerad på två olika ställen. Av de 21 artiklar som 

analyseras, tar 10 artiklar ställning för public service och 11 artiklar ifrågasätter public 

service närvaro på digitala plattformar, se Tabell 1. 
  

I det andra steget identifieras 16 aktörer, varav 12 debatterar för gruppen kommersiella 

aktörer och 4 argumenterar för public service, se Tabell 2. Den tredje genomgången visar att 

totalt 28 argument används i artiklarna, varav 13 är argument mot public service digitala 

närvaro och 15 är argument för public service verksamhet online. Argumenten från 

respektive sida, kategoriserade i huvudteman presenteras i Figur 4 respektive Figur 6. 

Fördelningen för båda sidor tydliggörs i Figur 5 samt Figur 7 och visar hur stor andel av de 

insamlade artiklarna som behandlar respektive huvudtema. 
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Artiklar argumenterande mot public service 11 

Artiklar argumenterande för public service 10 

Bortfall 3 

Totalt 24 
Tabell 1: Uppdelning av artiklar. 
 
 
  

Debattörer för kommersiella sidan Debattörer för public service 

Aftonbladet SVT 

Expressen SR 

Tidningsutgivarna UR 

Bonnier Förvaltningsstiftelsen 

Göteborgs-Posten   

Schibsted Sverige   

Aller media AB   

Bauer media   

MGT Sverige   

Mittmedia   

Public-service-kommissionen   

Edward Riedl (M)   
Tabell 2: Identifierade aktörer. 
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Opartiskhet, saklighet och relevans (9*) Konkurrens (8*) 

- I en tid av desinformation behövs SVT  - Inte bara SVT konkurrerar, konkurrensförhållandet är 
även omvänt 

- För att stärka demokratin - Det är globala aktörer som Facebook och Google som 
står för den egentliga konkurrensen 

- Fri och oberoende press är viktigt - Det är inte SVT som orsakat/bidrar till tidningskrisen 

- Högkvalitativt, brett och folkbildande utbud - Medier stärker varandra/har en positiv 
marknadspåverkan 

SVT finns till för alla & måste nå alla (8*) Uppdrag & kärnverksamhet (4*) 

- SVT ska finnas till för hela befolkningen - SVT bryter inte mot sändningstillståndet 

- Onlineuppdraget måste vara starkt/stärkas - SVT får göra reklam för sig själva och sitt utbud 

- Bygga relationer och hålla dialog med publiken - SVT håller sig inom ramen för sitt uppdrag 

- Sociala medier används som marknadsföringskanal - Sociala medier används som marknadsföringskanal 

Figur 4: Huvudteman och argument från public service sida.  
    * Antal artiklar där argumenten återfinns. 

 
 

 
Figur 5: Fördelning av argument från public service sida. 
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Konkurrens (11*)   

- SVT ska inte konkurrera med tidningar och 
lokalpress   

- Snedvrider konkurrensen 
  

- SVT ger bort data och innehåll till Facebook och 
Google Orättvisa förhållanden (7*) 

- Hotar demokratin genom att konkurrera ut lokalpress - Skadar och hotar kommersiella aktörer 

Uppdrag & kärnverksamhet (7*) - Finansieringen ger orättvisa förhållanden 

- Bryter mot sändningstillståndet - Argumenterar för pressstöd i större 
utsträckning 

- Går utanför sitt uppdrag - Förändrad mediemarknad 

- Har inte anmält någon förhandsgranskning av nya 
tjänster   

- SVT ska ägna sig åt enbart rörlig bild 
  

- Uppdraget bör definieras om / granskas 
  

Figur 6: Huvudteman och argument från den kommersiella sidan. 
   * Antal artiklar där argumenten återfinns 
  

 
Figur 7: Fördelning av argument från kommersiella sidan. 
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Som framkommer av våra data, är de huvudteman som identifierats från den kommersiella 

sidan följande: Konkurrens; Uppdrag och kärnverksamhet; Orättvisa förhållanden. De fyra 

huvudteman som identifierats från public service sida är: Opartiskhet; saklighet och 

relevans; Konkurrens; SVT finns till för alla och måste nå alla; Uppdrag och 

kärnverksamhet. Totalt för båda sidor finns sju huvudteman varav två går inom samma 

tema. Dessa två är Konkurrens samt Uppdrag och kärnverksamhet.  
  

De två diskursordningar som identifieras inom debatten är; den kommersiella marknadens 

diskursordning, som kommersiella aktörer verkar inom, samt en traditionell, institutionell 

diskursordning där public service agerar. 

5.1 Analys 

5.1.1 Introduktion 

De två första delarna av analysen utförs på respektive sidas artikelkluster för sig. Inom den 

diskursiva praktiken i studien undersöks intertextualiteten och antagonismen i texterna. 

Inom ramen för intertextualitet behandlas två parametrar; huruvida argumenten i texten 

bygger på tidigare artiklar eller påståenden samt vilka påståenden som läggs fram av 

författaren. Utifrån begreppet antagonism undersöks om det finns gemensamma 

självklarheter för de båda diskursordningarna i texten samt om det finns konflikter och 

motsättningar inom respektive diskurs. 
  

Analysen på textnivå behandlar transitiviteten samt modaliteten i texterna. Här identifieras 

aktörer samt hur argumenten i texterna är uppbyggda. Exempelvis om författaren har ett 

språk som indikerar att det som skrivs är vedertagen sanning, eller om texten formuleras 

med frågeställningar och snarare bygger på subjektiva resonemang. Även avsändare och 

mottagare identifieras i texterna. 
  

Den avslutande delen – social praktik – behandlar båda diskursordningarnas artikelkluster. 

Här redovisas sociala relationer och möjliga maktförhållanden inom och mellan 

diskursordningarna. Agenda-setting theory används i förhållande till de ideologiska, 
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politiska och ekonomiska aspekterna. Detta för att presentera möjliga bakomliggande 

faktorer och dolda agendor i texterna.  

5.2 Diskursiv praktik - Kommersiella sidan 

5.2.1 Intertextualitet 
Artikelklustret har en hög grad av intertextualitet. Majoriteten av artiklarna bygger på 

tidigare texter eller diskussioner som förts om ämnet. De påståenden som författarna lägger 

fram är av olika karaktär. Majoriteten behandlar två ämnen. Dels påståenden som att 

Facebook och Google är ett stort hot som SVT göder med innehåll och data, dels påståenden 

som behandlar SVT:s agerande och konkurrens mot svenska medieföretag – i synnerhet 

lokalpress. 
  

Licensmiljarderna som finansierar public service-bolagen används till att slå 

mot de icke offentligt finansierade medieföretagen – och till att stärka 

Facebook’s konkurrenskraft.  

(Gustafsdotter & Olsson Olsén 2017) 

  

När SVT nu går hårt in på internet så förändras nuvarande modell i grunden 

och det måste vi hantera. I annat fall riskerar vi att få färre granskande 

journalister och färre nyhetsredaktioner. 

(Riedl 2017) 

5.2.2 Antagonism  

Gemensamma självklarheter i texten definieras som de åsikter som författaren för fram i 

texten som är gemensamma för båda sidor i debatten. Vad som kommer fram som en 

gemensam nämnare i texterna från kommersiella debattörer är att public service behövs och 

bör vara starkt. Därtill att det egentliga hotet på mediemarknaden är globala aktörer som 

Facebook och Google. Ytterligare gemensamma självklarheter är att SVT inte ska snedvrida 

konkurrensen på marknaden eller konkurrera ut andra medier. Vedertaget av alla författare 

är också att mediemarknaden är under ständig förändring och att det är viktigt att följa med i 

utvecklingen. Citat som speglar detta är:  
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Att SVT tar steget in i digitaliseringen är möjligen en naturlig utveckling. 

Men samtidigt ändras spelreglerna i grunden för den modell vi varit vana vid.  

(Riedl 2017) 

  

Det är mycket viktigt för demokratin att detta mediesystem kan fortsätta 

utvecklas och att sund konkurrens och mångfald råder.  

(Bowallius, Franzén, Grünthal, Gustafsdotter, Jensen, Rosell & Ericsson, 

Torp 2017) 
 

De konflikter och motsättningar som identifieras inom den kommersiella marknadens 

diskursordning är framförallt tolkningen av public service uppdrag. Vissa anser att SVT 

enbart bör producera tv, medan andra anser att det är naturligt att de utvecklar sina tjänster 

för att nå sin publik. De första artiklarna i klustret – från 2015 – hävdar att SVT inte bör 

agera på sociala medier överhuvudtaget, men över tid övergår diskussionen till att snarare 

handla om hur SVT ska agera i sociala medier.  
  

Varför ska innehåll som är finansierat av en statlig licens överhuvudtaget 

finnas på kommersiella amerikanska medieplattformar som Facebook och 

Youtube?  

(Helin 2015) 

  

Det vore orimligt att neka public service-bolagen tillgång till de här 

plattformarna (Facebook och Youtube) men lika orimlig är dagens ordning 

där de kan agera helt obehindrat på ett sätt som gynnar internationella 

teknikjättar på svenska mediers bekostnad.  

(Bowallius et.al. 2017) 

5.3 Textanalys - Kommersiella sidan 

5.3.1 Transitivitet 

Alla författare utom en representerar kommersiella medieföretag. Avsändarna är antingen 

verkställande direktörer, redaktörer, krönikörer eller ansvariga utgivare för vinstdrivande 

mediebolag eller tillhör branschorganisationen Tidningsutgivarna. Artikelförfattaren som 

inte representerar ett kommersiellt medieföretag är Edward Riedl, riksdagsledamot för 
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Moderaterna. Gemensamt för alla författare är att de har höga poster i de organisationer de 

verkar inom. Utifrån detta kan det fastslås att klustret av artiklar har hög transitivitet då 

författarna representerar en tydlig gemensam avsändare – den kommersiella 

mediebranschen, de utpekade mottagarna är antingen public service-bolagen eller SVT 

och/eller SR och UR.  
  

De två texter som har något lägre transitivitet är “SVT:s nya sajt mest för en liten, 

vänsterlutande inneklick” (Sundberg 2015) samt “Varför denna fjäskiga jakt på klick, 

SVT?” (Barr 2015). Anledningen till detta är att avsändarna i rollerna som redaktör 

respektive krönikör i högre grad representerar sig själva som avsändare och i större 

utsträckning uttrycker sig i jag-form, till skillnad från de övriga artikelförfattarna som 

argumenterar för respektive medieföretag samt för den kommersiella mediebranschen i stort.  

5.3.2 Modalitet 

Nio av tio texter som argumenterar för den kommersiella sidan har en hög modalitet. 

Artiklarna är skrivna med ett språk som för läsaren uppfattas som vedertagna sanningar och 

självklara påståenden. Exempelvis: 
  

Det är direkt anmärkningsvärt att PS-bolagen – i en tid när andra 

mediebolag slåss för sin överlevnad – utnyttjar sin statssubventionerade 

position för att snedvrida konkurrensen. 

(Gustafsdotter 2017)  
  

Meningen formuleras som ett sant påstående om att public service-bolagen utnyttjar 

licenspengarna till att snedvrida konkurrensen. Ett annat exempel på hur språket används för 

att framföra åsikter som fakta är:  
  

Det faktum att svenska licenspengar används till att göda amerikanska 

Facebook och Google med innehåll och data (…). 

(Mattsson 2017) 

  

Att meningen börjar med “Det faktum att” visar att avsändaren vill ge läsaren ett intryck av 

att ett fakta presenteras. Ordvalet “göda” kan anses ge ytterligare styrka till påståendet. 
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Men det är ett stort problem att de lägger ut sitt innehåll på kommersiella 

amerikanska plattformar och integrerar Facebook i sina egna produkter. 

(Helin 2015) 

  

Citatet ovan framhåller att det är vedertaget att problem finns med att public service lägger 

ut sitt innehåll på amerikanska plattformar. Språket visar att argumentet framstår som 

självklart och läsaren får intrycket av att det verkligen är på det sätt författaren skriver. 
  

Exempel på en artikel som uttrycker lägre modalitet är “Public service utmanar 

kommersiella medier” (Olsson Olsén 2017). I texten återfinns följande citat:  
  

Men jag har varit irriterad på de tre bolagen en längre tid. 

(Olsson Olsén 2017) 

  

För mig handlar det om vår svenska mediemångfald och om vår demokrati. 

Det handlar om att skapa förutsättningar för att oberoende medier ska kunna 

fortsätta bevaka, granska och spegla så många orter som möjligt i Sverige. 

(Olsson Olsén 2017) 

  

Formuleringarna “jag har” samt “för mig” ger texten en lägre modalitet då de visar på en 

subjektiv åsikt snarare än en vedertagen sanning. 
  

Graden av modalitet i en text kopplas i denna studie även till i vilken typ av kunskap som 

argumenten grundas i – hur argumenten byggs upp. Detta gör författarna med hjälp av 

forskning, utredningar, egna åsikter eller erfarenheter.  
  

Argumenten i majoriteten av texter från den kommersiella marknadens diskursordning 

innehåller egna åsikter baserat på branscherfarenhet samt en mer traditionell tolkning av 

public service uppdrag och funktion. Det vill säga att enbart ägna sig åt radio och tv som 

folkbildning. Detta tyder på en lägre grad av modalitet. Dock bygger flera av författarna år 

2017 sina argument på den skrivelse som SVT, Sveriges Radio och UR skickat in till 

Kulturdepartementet i februari år 2017 om vad public service-kommittén bör utreda inför 

den kommande tillståndsperioden. I det avseendet använder de kommersiella debattörerna 

kunskapen om public service anspråk på ändrade regler, exempelvis önskemålet om 
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avskaffandet av förhandsprövningen av nya tjänster, för att höja graden av modalitet i sina 

texter. Detta kan exemplifieras med nedanstående citat: 

TU anser att den befintliga förhandsprövningen inte fungerar eftersom det är 

PS-bolagen själva som ska anmäla en ny tjänst (och hittills inte anmält en 

enda) och därför borde förhandsprövningen skärpas rejält. 

(TU 2017) 

Språkligt håller argumenten en hög grad av modalitet, men gällande kunskapsförankring är 

modaliteten lägre. 

5.4  Diskursiv praktik - Public service 

5.4.1 Intertextualitet 

Samtliga artiklar som tar ställning för public service är repliker på kritiska texter som på 

något sätt tar ställning mot public service agerande digitalt. Under januari 2015 – mars 2017 

lyfter debattörer för public service flera argument, som även utvecklas med tiden. Främst 

motargument, men även kompletterande påståenden som berör public service uppdrag och 

betydelse för demokratin. 
  

Flera argument som används ryms inom kategorierna Uppdrag och kärnverksamhet samt 

Konkurrens som är gemensamma teman för båda sidor i debatten. Därutöver kompletterar 

debattörer på public service sida sina texter med argument som berör opartiskhet, saklighet 

och relevans. Med andra ord, sådant som belyser vad public service är och motiverar 

institutionens existens: 
  

Det är väl dokumenterat i forskningen att existensen av public service 

gynnar försäljningen av tidningar, gör befolkningen kunnigare och gör 

pressen stark. 

(Fichtelius 2015) 

  

Vårt uppdrag är att leverera en saklig och opartisk nyhetsrapportering och 

skapa ett utbud som engagerar, underhåller och berikar – i allmänhetens 

tjänst. 

(Helin 2017) 
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5.4.2 Antagonism 

Gemensamma självklarheter mellan de två diskursordningarna, kommersiella marknaden 

och public service, är att medielandskapet ständigt förändras. Medan debattörer för 

kommersiella bolag snarare lyfter de utmaningar och svårigheter som det innebär för dem, 

framhåller public service debattörer att digitaliseringen innebär konsekvenser för båda sidor. 

I takt med att publikens medievanor förändras och att medierna konvergerar, det vill säga att 

ljud, bild och text smälter samman, utökas både möjligheter och utmaningar för båda sidor i 

debatten. Mediekonvergensen gör det svårare för alla mediehus, såväl inom den 

kommersiella marknaden som för public service, att veta hur de ska agera i det ständigt 

föränderliga medielandskapet.  
  

Ytterligare en gemensam självklarhet är att public service, och SVT explicit, har en viktig 

roll i samhället samt att public service därför kontinuerligt bör granskas och kritiseras. Men 

samtidigt som detta ses som en självklarhet, finns i samma mening motsättningar och 

konflikter. När det gäller public service uppdrag, tyder textarna på att varje debattör på båda 

sidor av debatten anser sig ha tolkningsföreträde. Den största konflikten ligger i att 

sändningstillståndet och anslagsvillkoren tolkas på olika sätt beroende på vem som läser. 

Med andra ord, vad public service bör och får göra – inte minst digitalt.  
  

Ännu en gemensam självklarhet som kan utläsas från artikelklustret, är att båda 

diskursordningarna lyfter vikten av saklig och objektiv journalistik i ett demokratiskt syfte. 

Motsättningen är att båda sidor ser olika lösningar och vägar för att uppnå detta. De 

kommersiella aktörerna använder det som ett argument för att få mer finansiellt stöd, bättre 

konkurrensförutsättningar och på så vis stärka den oberoende journalistiken från 

kommersiella aktörer framförallt lokalt. Debattörer för public service menar däremot att ett 

starkt public service behövs för att värna om folkbildning och objektiv journalistik. 
  

 

Svenska folket behöver mer opartisk och saklig journalistik på nätet, inte 

mindre.  

(Benkö, Stjärne & Willers 2017) 
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5.5 Textanalys - Public service 

5.5.1 Transitivitet  

Åtta av tio artiklar är författade av personer som arbetar för SVT. Vissa har också 

medförfattare från de andra public service-bolagen SR och UR. De resterande tre artiklarna 

har avsändare från representanter för SR, UR eller Förvaltningsstiftelsen. Majoriteten 

argumenterar för public service i stort, men SVT har genomgående störst fokus i debatten. 
  

Transitiviteten i artiklarna som tar ställning för public service är av hög grad. Samtliga 

artiklar innehåller tydliga avsändare och mottagare; representanter för public service kontra 

debattörer som tar ställning för den kommersiella sidan. Representanterna för public service 

har alla chefspositioner och svarar för hela bolaget eller public service i stort.  

5.5.2 Modalitet 

Genomgående håller artiklarna en hög grad av modalitet, både vad gäller språkliga 

formuleringar och kunskapsbaserade argument. Majoriteten av texterna har någon koppling 

till forskning samt till statens offentliga medieutredning. Detta höjer ytterligare graden av 

modalitet. Exempel på detta:  
  

Det är väl dokumenterat i forskningen att existensen av PS gynnar 

försäljningen av tidningar, gör befolkningen kunnigare och gör pressen 

stark. 

(Fichtelius 2015) 

  

Public service betydelse i det digitala medielandskapet har inte minskat, 

tvärtom pekar medieutredningen på att ett behov för PS i digitala medier är 

mycket tydligt.” 

(Helin 2017) 

  

I en tid av desinformation är PS en viktig källa till information, 

Opartiskheten och sakligheten som finns hos PS är helt avgörande för vår 

publik.  

(Stjärne 2017) 
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5.6 Social praktik 

Under den analyserade perioden, januari 2015 – mars 2017, används genomgående samma 

argument inom den kommersiella marknadens diskursordning. Argumenten omformuleras 

och utvecklas något men kärnfrågorna som diskuteras är desamma. Det gäller främst public 

service uppdrag, finansieringen av public service samt konkurrenssituationen i 

medielandskapet i Sverige.  
  

Över tid har debatten trappats upp, både tonaliteten och språket har hårdnat. Detta syns 

genom att artiklarna som tar ställning mot public service har gått från att innehålla 

resonemang och funderingar till att bestå av påståenden om public service roll och uppdrag 

samt direkta krav på politiska ageranden. Två exempel som speglar hur debatten förändrats 

under perioden är följande citat: 
  

Jag hyser farhågor för att public service, som ska vara en garant för en 

allsidig nyhetsförmedling med kvalitet och fördjupning, i själva verket 

bidrar till en snedvriden konkurrens med lokala tidningar vars ekonomi 

redan är hårt ansträngd för att annonsörers pengar i allt högre grad går till 

globala aktörer som Google och Facebook. 

(Ahlqvist 2015) 

  

Det är direkt anmärkningsvärt att PS-bolagen – i en tid när andra 

mediebolag slåss för sin överlevnad – utnyttjar sin statssubventionerade 

position för att snedvrida konkurrensen. [...] De allmänfinansierade PS-

bolagen kan inte ohämmat driva verksamheter som direkt konkurrerar med 

kommersiella företag – och i synnerhet inte med licenspengar dessutom 

gynna andra företag som Google och Facebook med data och innehåll. 

(TU 2017) 

  

Förutom att citaten visar på en förskjutning i debatten, där funderingar blivit till sanningar, 

finns en annan parameter som visar på en förändring i argumentationsteknik. Ahlqvist 

(2015) beskriver Facebook och Google som den bov som hotar tidningars annonsering 

medan public service genom nya digitala tjänster anses snedvrida konkurrensen. 

Tidningsutgivarna (2017) utmålar däremot public service som en hotfull medbrottsling.  
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Artiklarna som tar ställning för public service är repliker till debattartiklar som tar ställning 

för kommersiella aktörer och innehåller främst försvarsargument mot dessa. Således är 

argumenten genomgående desamma. Dock utvecklas argumenten över tid då debatten 

fortlöper. Exempel på ett argument som utvecklats och hårdnat i tonalitet är Hanna Stjärnes 

uttalande 2015: 
  

Vårt mål är att producera ett relevant utbud […] och självklart ska publiken 

lätt kunna ta del av det. 

(Stjärne 2015) 

 

År 2017 håller samma kärnargument en högre grad av modalitet och har hårdare tonalitet: 
 

Att hävda att public service ska få mindre utrymme/begränsat uppdrag är inte 

att ta ett samhällsansvar, det är att blunda för utvecklingen och att sätta det 

demokratiska samtalet på spel.  

(Benkö, Stjärne & Willers 2017) 

5.6.1 Ideologi, politik och ekonomi 

Då majoriteten av artikelförfattarna för den kommersiella sidan är verkställande direktörer 

för kommersiella bolag eller chefredaktörer för vinstdrivande tidningar, kan en ekonomisk 

faktor tänkas ligga bakom delar av det som skrivs. Detta är heller ingenting som 

artikelförfattarna försöker dölja – tvärtom. I hög utsträckning används den ekonomiska 

aspekten i den kommersiella sidans argumentation. Då medielandskapet förändras och gör 

det svårare för kommersiella aktörer att skapa inkomster, önskar de mindre konkurrens från 

public service och mer ekonomiskt stöd från staten. Det kan tolkas som att de med texterna 

vill sätta hela public service uppdrag och verksamhet på agendan hos makthavare och 

politiker.  
  

Trots att public service finansieras med licenspengar, kan ekonomiska bakomliggande 

faktorer även tänkas ligga bakom de argument som återfinns i de artiklar som försvarar 

public service. Detta då debattörerna framhåller att public service måste vara relevanta och 

nå ut till en bred publik för att uppfylla sitt uppdrag och därmed fortsätta erhålla sin 

finansiering.   
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En av artiklarna kan anses ha en ideologisk drivkraft, då författaren som ställer sig kritisk 

mot public service är riksdagsledamot för Moderaterna och också undertecknar artikeln med 

detta. Då Moderaterna är ett liberalt parti som förespråkar minskad statlig påverkan på 

marknaden och värnar om privata aktörer kan den ideologiska drivkraften i detta fall ses som 

liberal.  
  

Ska det finnas en legitimitet för public service måste det också finnas en 

insikt om att SVT, SR och UR har en särställning till de övriga medierna 

men också ett ansvar att inte allt för hårt kan ta marknadsandelar från de 

som inte på lika sätt har samma ekonomiska möjligheter via statens plånbok. 

(Riedl 2017) 

  

Majoriteten av artiklarna som argumenterar kritiskt mot public service uppmanar direkt eller 

indirekt till politiska åtgärder. Flera artiklar är direkt adresserade till kulturministern och 

regeringen med argumentation för att begränsa public service och utökat finansiellt stöd till 

press i allmänhet. Riedl (2017) skriver exempelvis att han lämnat sex interpellationer till 

kulturministern gällande vilken roll SVT och public service har och ska ha samt ifrågasätter 

konkurrensen med andra aktörer på marknaden. Artikeln och interpellationerna kan ses som 

en direkt politisk konsekvens då författaren är riksdagsman för Moderaterna. 
  

De ideologiska och politiska konsekvenserna som artiklarna skrivna av public service 

debattörer kan tänkas ge är att de förändringar och begränsningar som den kommersiella 

sidan yrkar på inte införlivas. Att diskussionen i det politiska rummet bromsas, och att 

public service i Sverige får ha ett starkt uppdrag och får agera på det vis de redan gör på 

digitala och sociala plattformar. Vidare kan det medföra, som många debattörer för public 

service kräver, att uppdragsbeskrivningen som omfattar verksamhet online utökas och 

förtydligas. 

5.6.2 Relationer 

De genomgående teman som argumenteras kring inom den kommersiella marknadens 

diskursordning berör public service uppdrag, finansieringen av public service och 

konkurrens. Artiklarna behandlar i hög grad public service verksamhet och agerande samt 

huruvida detta inkräktar på den kommersiella marknadens arena. Detta kan tyda på att 

gränsen mellan diskursordningarna är på väg att suddas ut.  
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 De två diskursordningarna har historiskt sett verkat var för sig på en mediemarknad som 

haft en tydlig uppdelning – traditionella tidningar samt traditionell radio och tv. Men i takt 

med att medierna konvergerar och medielandskapet utvecklas synliggör studien att 

förändringen luckrar upp gränserna för diskursordningarna och därmed uppstår en debatt, se 

Figur 8.  

 
Figur 8: Förändringarna inom medielandskapet tvingar respektive diskursordning  

  att närma sig varandra och gränserna suddas ut. 
  

Medielandskapets digitala utveckling kan ha tvingat fram en transformering av relationerna 

både inom respektive diskursordning och relationen mellan dem. Inom marknadens 

diskursordning framkommer det att digitaliseringen drabbat de kommersiella aktörerna på 

ett ekonomiskt plan. Exempelvis kan man se att Facebook och Google framställs som ett hot 

i texterna, inte minst gällande annonsintäkter. Detta kan vara en direkt konsekvens av att 

relationen mellan medierna och läsarna inte längre är bunden till traditionella 

papperstidningar.  
  

Transformationer av relationerna mellan aktörerna inom den kommersiella marknadens 

diskursordning kan också identifieras i debatten då stora marknadsledande bolag debatterar 

till förmån för lokala tidningar. Trots att de större bolagen i praktiken är ett stort hot mot 
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lokalpress uttrycker texterna att de nu ser sig själva som en enad grupp i kampen mot public 

service konkurrens. Ett slags vi och dem har uppstått mellan diskursordningarna trots att alla 

aktörer på den kommersiella marknaden också i högsta grad konkurrerar med varandra.  
  

Inom public service diskursordning syns att relationen mellan SVT och publiken är under 

transformering. Precis som de kommersiella aktörerna måste hitta nya betalningsvägar till 

följd av den digitala utvecklingen, tyder texterna på att SVT ser svårigheter i att behålla 

relationen till tittarna bara genom att använda tv-rutan. Ett citat som visar på 

transformeringen av relationen till publiken är följande: 
  

Det vore absurt om inte public service skulle få använda nätet och sociala 

medier för att nå sin publik. Modern digital distribution är ett måste för 

public service. [...] Att stänga den distributionsformen för public service är 

att strypa uppdraget. 

(Fichtelius 2015) 

  

Däremot sker en etablering av relationen mellan de tre public service-bolagen. Samtliga 

artiklar som försvarar public service argumenterar för public service som en helhet. De 

försvarar alltså inte bara de public service-bolag de själva representerar. 
  

Studien indikerar att gränserna för de båda diskursordningarna har luckrats upp, möjligen till 

följd av den digitala medieutvecklingen och båda sidor står inför förändrade relationer till 

sin publik inom respektive diskurs. Dessutom kan förändringen av medielandskapet ses som 

en kraft som trycker dessa diskursordningar närmare varandra och suddar ut gränserna 

mellan dem. Relationen mellan kommersiella medier och public service är med andra ord 

också under ständig utveckling. 

5.6.3 Agenda-setting  

Det som kan uttydas mellan raderna hos debattörerna för den kommersiella sidan är att det 

finns en oro bland de kommersiella aktörerna för att tappa marknadsandelar och gå med 

ekonomisk förlust, och att public service agerande digitalt formuleras som en faktor som 

förvärrar konkurrenssituationen. Texterna tyder på att den kommersiella sidans agenda är att 

minska public service befogenheter att befinna sig på den kommersiella marknadens arena. 
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När public service finansiering diskuteras i artiklarna som ställer sig kritiska mot public 

service agerande är argumenten kopplade och riktade till allmänheten. Exempel återfinns i 

följande citat: 
 

Det är orimligt att SVT och public service använder sociala medier för att 

konkurrera ut de icke offentliga medierna på internet. Inte minst eftersom 

alla i Sverige i praktiken är skyldiga att betala dessa licenspengar på ett sätt 

som är jämförbart med skatt. 

(Riedl 2017) 

  

Att texten är riktad till allmänheten tyder på att avsändaren vill sätta frågan på agendan för 

en bredare publik. Syftet kan vara att läsaren ska känna sig delaktig, berörd och därmed 

också manad att engagera sig i frågan. Detta i sin tur tyder på att det är just finansieringen 

som är en av de största frågorna för de kommersiella debattörerna, till skillnad från 

argument som berör de negativa konsekvenserna av att SVT ger bort innehåll till aktörer 

som Facebook och Google. I den diskussionen riktas inte texten till en bredare massa utan 

utformas möjligen i hopp om att väcka intresse hos makthavare. Det indikerar att den 

kommersiella sidans debattörer inte anser detta vara ett lika stort problem som att 

finansieringen är orättvis.  
  

Dock utspelar sig debatten som helhet i de största svenska tidningarna där läsarna utgörs av 

långt fler grupper än de verksamma inom branschen, vilket tyder på en vilja att sätta 

diskussionen på hela allmänhetens agenda. Det som anses viktigt av allmänheten, blir också 

viktigt för politiker och makthavare och därmed finns motiv för aktörer inom den 

kommersiella marknadens diskurs att i största möjliga mån kommunicera ut sina intressen 

till den breda massan. 
  

Då de artiklar som skrivits från public service sida är repliker till debattartiklar från 

kommersiella debattörer finns ingen stark agendasättande koppling. Det är snarare de 

kommersiella debattörerna som driver sin agenda och public service som försvarar sig. Det 

som kan utläsas från public service sida är dock ett försvar av public service kärnvärden, 

exempelvis att vara den svenska befolkningens oberoende alternativ som bidrar med sakligt 

och opartiskt utbud. Detta i sig kan ses som agendasättande då majoriteten av debattörerna 

kompletterar försvarsargument med diskussioner och påståenden om varför public service är 
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viktigt och behövs. De vill, med andra ord, sätta sig själva på agendan för att behålla sin 

relevans i publikens ögon. Public service och SVT är trots allt beroende av sin publik, vilket 

genomgående syns i texterna. 

5.6.4 Maktförhållanden 

Maktförhållandet mellan vinstdrivande bolag och public service kan ses etableras och 

transformeras under debattens gång. Det finns formuleringar som tyder på att de 

kommersiella bolagen ser sig själva i underläge i förhållande till public service-bolagen:  
  

[…] Frågorna är dock känsliga, och inte alla ledande företrädare i 

mediebranschen vågar ta ställning offentligt. 

(Mattsson 2017) 
 

Det faktum att sju vd:ar för stora mediebolag tillsammans skickat in en skrivelse till 

regeringen med konkreta förslag på hur public service uppdrag bör utredas pekar dock mot 

att maktrelationen förändrats och blivit mer jämlik. Ämnet sattes på branschens agenda 

genom blogginlägg av utgivare och krönikor av redaktörer, och diskursen har nu utvecklats 

till att bestå av debattartiklar av politiker och en vd-allians. Maktbalansen kan också anses 

ha jämnats ut genom att flera kommersiella aktörer som i praktiken är varandras 

konkurrenter, har samlats till en enad front mot public service närmande av den 

kommersiella marknadens diskursordning.  
  

Texterna som tar ställning för public service tyder på att de inte ser sig själva i någon 

ledande maktposition i relation till kommersiella medier. De pekar snarare på att de globala 

jättarna Google och Facebook är de verkliga hoten och att public service inte spelar någon 

större roll i den konkurrenssituationen. Vidare speglar artiklarna under hela den analyserade 

perioden att public service företrädare menar att aktörer inom den kommersiella 

diskursordningen bör lägga större fokus på de globala företagen och inte public service. 

Benkö, Stjärne och Willers (2017) menar även att public service och de svenska 

kommersiella aktörerna bör ha en enad front gentemot de globala aktörerna. 
  

Det är inte PS som hotar pressens affärsmodeller utan giganter som Google. 

(Fichtelius 2015) 
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De globala jättarna som Google, Facebook och Netflix kommer sopa mattan 

med de svenska kommersiella aktörerna om de inte riktar fokus ditåt istället 

för på public service.  

(Ahlstrand 2016) 

  

Låt oss istället ytterligare utveckla vårt samarbete. Vi behövs alla, och har 

ett viktigt jobb att göra framöver för att stärka journalistiken och vårt 

demokratiska samhälle. 

(Benkö, Stjärne & Willers 2017) 

  

Citaten nedan tyder på att public service ser sig själva som minoritet i maktrelationen 

jämfört med kommersiella bolag och globala aktörer, snarare än tvärtom.  
  

Skälet till att public service-kommissionen ifrågasätter public service, är att vi 

är en enklare slagpåse än de globala konkurrenterna. 

(Ahlstrand 2016) 

  

Om tidningsdirektörerna i sitt sökande efter en livskraftig digital affärsmodell 

skulle bortse från detta kausalsamband och fortsätta att hävda att public 

service är krisens orsak, då möter de sin branschs djupaste kris någonsin med 

förbundna ögon. 

(Joanson 2015) 
 

6. Diskussion och kritisk reflektion 

Precis som tidigare forskning slagit fast, styrker analysen av artiklarna det faktum att 

medielandskapet är under ständig och stor förändring. Analysen visar också på en förvirring 

hos de parter som verkar i medielandskapet. Då de traditionella medierna – tv, radio och 

tidningar – försvinner till förmån för onlinemedier, tvingas mediehusen att skapa nytt 

material och därmed förändras också spelreglerna på marknaden. Och det är dessa spelregler 

som nu förhandlas om i den pågående debatten.  

  

Att debatten om SVT:s närvaro digitalt får stort utrymme i Sveriges ledande dags- och 

kvällstidningar, kan tyda på att det finns en önskan från tidningarna själva – som också är 

kommersiella medieaktörer – att sätta ämnet på allmänhetens agenda. Detta trots att det är en 
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relativt smal fråga som troligtvis engagerar mediebranschen snarare än gemene man. Att 

tidningarna låtit frågan ta plats i krönikor samt på debatt- och ledarsidor tyder på att det 

finns en förhoppning om att den ska bli viktig för allmänheten och på så vis också för 

politiker, som också adresseras i flera av artiklarna skrivna av de kommersiella aktörerna. 

Det faktum att Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén och flera vd:ar för olika 

medieföretag, som också äger de flesta av tidningarna, själva är avsändare till flera av 

artiklarna styrker detta resonemang.   
  

Beroende på vilken sida som argumenterar i debatten syns en skillnad i huvudsakligt fokus. 

Kommersiella aktörers argument kretsar kring finansiering, marknadsposition och 

konkurrens. Public service argument handlar snarare om informationsflödet – att public 

service bidrar med en annan form av journalistik än de kommersiella aktörerna, där public 

service i högre grad kan leverera saklig, oberoende journalistik. Detta tydliggörs också av 

den modalitet analysen redovisar för respektive sida. Kommersiella debattörer använder 

främst branschkännedom, erfarenheter och åsikter för att stärka sina påståenden medan 

public service i högre grad bygger upp sina texter med forskning och utredningsresultat.  
  

Att public service väljer att inte lägga fokus på finansieringsfrågan, i samma utsträckning 

som de kommersiella debattörerna gör, kan däremot visa på en rädsla för att sätta frågan på 

allmänhetens agenda. Att man väljer att skifta fokus från finansieringsmodellen, och snarare 

betona fördelarna med ett starkt public service, tyder på att man är nöjd med 

finansieringsmodellen som den ser ut idag. Kanske finns det en oro att ett utökat statligt stöd 

till de kommersiella aktörerna skulle innebära minskad finansiering till public service, och 

att man därför väljer att undvika att ämnet. 
  

Gällande frågan om public service närvaro på digitala och sociala plattformar visar vår 

analys att debatten förändrats över tid. Idag är det vedertaget att sociala medier är en viktig 

marknadsföringskanal som alla typer av organisationer bör använda och dra nytta av, vilket 

också styrks av tidigare forskning. Debatten har gått från att år 2015 kretsa kring om public 

service ska finnas på sociala medier överhuvudtaget, medan det år 2017 snarare handlar om 

hur de ska agera på digitala plattformar. Att SVT använder sociala medier som 

marknadsföring av programverksamheten är ett argument från public service som 

återkommer över tid i de artiklar som analyserats. Detta medan de kommersiella aktörerna i 

debattens slutskede snarare kritiserar hur och i vilken grad de bör använda sociala medier, 



45 
 

för att inte göda globala aktörer och riskera att kommersiella svenska medieföretag 

konkurreras ut. Detta visar på att diskursen förändrats och att debatten anpassats till en mer 

digital tid, där sociala medier är en allt mer självklar del av vår vardag. Något som också 

stämmer bra överens med detta är det faktum att användningen av just sociala medier såsom 

Facebook de senaste åren ökat. 
  

Att konsumenters användning av sociala medier ökar, kan sannolikt befästa en syn på att det 

också blir en mer självklar plattform för företag att verka på, vilket kan ligga till grund för 

att diskursen ändrat riktning. Uppfattningarna mellan diskursordningarna skiljer sig åt 

angående i vilken grad och hur public service ska agera på sociala plattformar. Detta tyder 

på att de nuvarande anslagsvillkoren och sändningstillståndet inte är tillräckligt tydliga i hur 

public service bör agera på sociala plattformar, då det finns utrymme för tolkning. Att 

debatten uppstått gör att det finns fog att anta att de reglerande dokumenten inte hunnit 

anpassats till en digital tid. Detta tyder i sin tur på att det finns ett behov av att regelverket 

antingen uppdateras, eller att ett kompletterande regelverk utformas. Något som ligger i linje 

med vad forskning visat i andra europeiska länder – i både Storbritannien och Holland har 

professionella riktlinjer och praxis för användandet av sociala medier för public service 

tagits fram. Detta just för att säkerställa att public service värden inte kompromissas genom 

användning av sociala plattformar.  
  

I debatten mellan public service och svenska kommersiella medieaktörer visar analysen att 

det finns en tredje part som båda sidor adresserar i sina texter – de globala jättarna, som 

främst syftar till Facebook och Google. Detta indikerar ytterligare att spelreglerna på 

mediemarknaden förändrats och att de diskursordningar som verkar inom den transformeras.  
  

Ett ämne som upptar stort utrymme i debatten är public service som institution, i synnerhet 

SVT:s uppdrag och villkor. Båda parters debattörer är överens om att SVT har ett viktigt 

uppdrag, men konflikten och förvirringen som syns i analysen av texterna ligger i vad 

uppdraget faktiskt är och hur regelverken ska tolkas. Då det finns utrymme för aktörer att 

tolka sändningstillståndet och anslagsvillkoren på olika sätt blir det för de kommersiella 

debattörerna en naturlig följd att argumentera kring huruvida public service följer 

regelverken och fullgör sitt uppdrag eller inte. På samma sätt blir det för public service 

naturligt att peka på transformeringen av de kommersiella mediernas innehåll, det vill säga 

att tidningarna numer kan producera rörlig bild. Något som SVT tidigare var ensamma om. 
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Public service pekar också på behovet av saklig och opartisk journalistik i en tid då snabba 

nyheter, desinformation och underhållningsvärde ökar i den kommersiella världen. 
  

För att sätta detta i kontexten av diskursordningar pekar studien på att de båda 

diskursordningarna, kommersiella marknaden samt public service tvingats mot varandra till 

följd av digitaliseringen. Ytterligare en faktor som visar på en uppluckring av gränserna 

mellan dem är viljan att tillfredsställa den breda massan genom att utveckla sitt innehåll. 

Public service å ena sidan vill utöka sin verksamhet och bredd genom att gå online och verka 

på sociala medier. Medan de kommersiella aktörerna å andra sidan vill bidra med mer saklig 

journalistik, men begränsas av ekonomiska skäl.  
 

Analysen av debatten tyder på att diskussionen om public service också handlar om 

någonting mer än bara användningen av sociala medier. Till exempel hur digitaliseringen 

påverkat kommersiella medier och att finansieringen av public service kontra kommersiella 

medieföretag är orättvis. Vad som tycks gemensamt för båda sidor är en oro inför framtiden, 

att inte kunna anpassa sig tillräckligt snabbt till publikens nya medievanor, att inte vara 

relevanta och kunna nå ut med sitt innehåll. Den kommersiella sidan framhåller en oro att 

inte kunna leverera granskande och saklig journalistik, och vill därför ha ett utökat statligt 

stöd, medan public service och SVT:s agerande tyder på en oro att inte nå ut till en yngre 

publik genom att inte finnas digitalt på samma vis som kommersiella aktörer.  

Sammanfattningsvis kan frågan om SVT:s närvaro i sociala medier sägas handla om en 

större fråga – frågan om den sakliga och opartiska journalistikens överlevnad i en digital 

tidsålder.  
  

Uppsatsens resultat tyder på att det finns behov av ett utökat regelverk för public service 

digitala närvaro i stort, och i synnerhet för dess närvaro på sociala plattformar. Då public 

service finansieras av licenspengar som gemensamt betalas av de i Sveriges som har en tv-

mottagare, är det viktigt att ett regelverk finns för att säkerställa att pengarna och resurser 

används på rätt sätt. Det är också en viktig fråga för allmänheten att public service agerande, 

som den kommersiella sidan påstår, inte riskerar att konkurrera med andra medieaktörer på 

ett otillbörligt sätt och därmed begränsa den journalistiska mångfalden.  
  

Uppsatsens bidrag understryker behovet av att konkretisera vilken roll respektive part ska ha 

i medielandskapet för att värna Sveriges journalistiska mångfald och svenska medieaktörers 
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överlevnad i konkurrensen mot de globala jättarna. På så sätt är kunskapsbidraget även 

viktigt ur ett samhällsperspektiv. 

7. Konklusion         
Diskursen gällande SVT:s närvaro på digitala plattformar har visat sig handla om fler och 

större frågor än en närvaro på sociala medier. Debatten kretsar idag kring samma frågor och 

argument 2017, som vid analysperiodens början år 2015, men medielandskapet förändras i 

snabbare takt än argumenten utvecklas och därmed blir diskursen allt mer splittrad. 

Diskursordningarna luckras upp och konvergerar både till följd av det digitaliserade 

medielandskapet som tvingar dem från sina skilda traditionella arenor, tv och tidningar, och 

upp på gemensamma digitala plattformar. Konvergering av diskursordningarna kan också 

ses ske till följd av de nya möjligheter digitaliseringen av mediemarknaden medför. 

Exempelvis möjliggör sociala och digitala plattformar för public service ett helt nytt sätt att 

marknadsföra sig och distribuera sitt innehåll och därmed närma sig den kommersiella 

marknaden. Och de kommersiella medierna eftersträvar ett större ekonomiskt stöd för att 

kunna ägna sig åt starkare journalistik. Att de båda sidorna nu enklare kan röra sig mot 

varandras kärnområden kan göra att aktörerna och dess verksamheter krockar.  
  

Sammanfattningsvis visar studien att diskursen kring SVT:s verksamhet på digitala 

plattformar kretsar kring flera större frågor: verksamheten online i stort; hotet från tredje 

part – globala jättar; ekonomiska förutsättningar samt att medielandskapet förändrat 

konkurrensen både inbördes och mellan diskursordningarna. Diskursen pekar även på att det 

finns ett behov av att reglerande dokument, såsom anslagsvillkoren och sändningstillståndet, 

bör tydliggöras för att utesluta tolkningsmöjligheter, i synnerhet när det kommer till 

verksamhet i sociala medier. Alternativt att ett kompletterande regelverk gällande public 

service digitala närvaro upprättas. 
  

Utifrån studiens resultat, har flera intressanta aspekter framkommit och frågor väckts. Dels 

hur stor relevans och grad av validitet respektive sidas argument faktiskt har – konkurrerar 

public service användning av sociala medier faktiskt ut svenska tidningar? Och skulle det 

vara möjligt att utforma en modell för hur public service och kommersiella aktörer kan 

befinna sig på gemensamma digitala plattformar utan att konkurrera ut varandra? Hur 

påverkar public service användning av sociala medier dess trovärdighet bland publiken, och 
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inte minst dess opartiskhet i förhållande till de externa plattformar som de verkar på? 

Ytterligare ett ämne för framtida forskning som vore intressant att undersöka är hur det 

svenska medielandskapet påverkas av de globala aktörerna Facebook och Google ur ett 

konkurrensperspektiv. 

8. Studiens brister och begränsningar 
För transparensen i studien är det värt att nämna att författarna för närvarande arbetar på 

SVT:s kommunikationsavdelning med sociala medier. En medvetenhet finns genom arbetet 

om att detta kan komma att påverka studiens trovärdighet i form av subjektiva uppfattningar 

och tolkningar. Dock har erfarenheten bidragit till en god förkunskap om ämnet i stort och 

författarna har genomgående haft objektiviteten i åtanke under arbetets gång och varit noga 

med att följa de etiska riktlinjer som finns för vetenskaplig forskning.    

  

Tidsaspekten är en begränsning av studien. Hade en större tidsram funnits till förfogande 

hade ett större material kunnat analyseras och därmed möjligen bidragit till ett tyngre 

forskningsbidrag. Urvalet av artiklar i studien var relativt litet, vilket hade kunnat utökas 

genom att dels titta på artiklar skrivna längre bak i tiden, dels genom att titta på fler tidningar 

– exempelvis lokaltidningar. Detta hade kunnat medföra en bredare analys med starkare 

slutsatser.  
  

Materialet består av debatterande texter med ställningstaganden för en part och motstånd 

mot en annan. Detta innebär med stor sannolikhet att, precis som resultatet slår fast, 

transitiviteten är hög i samtliga artiklar. En utökad studie hade kunnat genomföras med ett 

annat analysverktyg än transitivitet för att undersöka ytterligare en parameter i debatten och 

på så sätt kunna göra en bredare analys.  
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