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Abstract

Den offentliga sektorn i Sverige har under de senaste decennierna påverkats av 
stora reformvågor. De bakomliggande idéströmningarna har kommit att gå under 
samlingsnamnet New Public Management där ekonomiska värden starkt betonas. 
Man menar att det inte bör göras någon skillnad mellan privata företag och 
offentliga organisationer i valet av organisationsstruktur och förspråkar att den 
offentliga sektorn närmar sig den privata sektorns organisationsstrukturer. 
Samtidigt har röster höjts kring att den offentligt-rättsliga public service-
televisionen, SVT, kommit under starkt inflytande av dessa ekonomiska värden på 
bekostnad av de demokratiska och att detta är problematiskt.

Studien tar utgångspunkt i dessa fenomen och undersöker med hjälp av 
diskursteoretiska utgångspunkter huruvida SVTs ledning agerar med 
utgångspunkt i en New Public Management-diskurs. 

Våra resultat visar att kritiken är befogad i det avseendet att det finns en tydlig 
NPM-prägel på den diskurs som ledningen brukar. Även när hänsyn tas till 
omkringliggande relevanta förändringar ter sig de förändringar som ägt rum inom 
SVT som utmärkande då man istället för att fokusera på sitt ursprungliga uppdrag 
och söka problematisera sitt förhållande till demokratin har kommit att prioritera 
dessa ekonomiska värden. 

Nyckelord: New Public Management, Public Service, reform, Sveriges television, 
offentlig förvaltning
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1 Inledning

1.1 Televisionen i reformernas tidevarv

Ett intresse för demokrati medför därmed ett naturligt intresse för TV (Svensson 2001: 27) 

I en modern representativ demokrati som Sverige skapas stora avstånd mellan 
folket och dess politiska representanter. För att makten fortfarande ska ligga i 
folkets hand har massmedier kommit att bli den primära kanalen för information 
och kommunikation mellan aktörerna. Televisionen har, på grund av sin 
tillgänglighet och sina relativa tekniska fördelar som medium, en mycket central 
plats i detta. Televisionen fyller alltså en funktion som demokratibärande och 
främjande institution vilket föranleder att dess utformning och utveckling bör 
ligga i allas intresse (Larsson 2005:19; Dahlgren 1995: 2).

Att en tv-aktör står oberoende från externa politiska och ekonomiska intressen 
ter sig som ett starkt kriterium för att på ett fulländat sätt kunna hantera uppdraget 
som demokratiskt medium i allmänhetens tjänst. Ett medium som kan upprätthålla 
kommunikation och bidra med information samt utbildning med enbart folket som 
yttersta ansvarsutkrävare. I dagsläget finns i Sverige bara SVT som stämmer in på 
detta kriterium, den enda medieaktören (förutom SR) som har ett uttalat 
demokratimål.  Demokratifrågorna är av stor vikt för Public Service1-televisionen 
och i uppdraget som å medborgarnas vägnar formuleras av riksdagen ingår att 
demokratin ska vara av hög prioritet och att man därmed ska kunna möjliggöra 
allas deltagande.

Som en i alla väsentligheter offentlig organisation måste också SVT ta hänsyn 
till det relaterade offentliga etoset, det vill säga behandla värden som ingår i det 
demokratiska registret och sätta folkets väl främst. 

Den offentliga sektorn har som helhet under framförallt det senaste decenniet 
varit föremål för stora reformvågor med ursprung i de idéströmningar som samlats 
under begreppet New Public Management. Förändringarna har föranletts av kritik 
kring att de offentliga verksamheterna varit ineffektiva och inte i tillräcklig mån 
försökt spara pengar och sätta kunden i centrum. Kritik har inte heller undsluppit 
SVT, då dess kritiker menat att SVT bör efterlikna privata tv-kanaler och i vissa 
fall efterfrågat dess avskaffande.  Man menar att SVT inte har någon given plats 
på den nu avreglerade tv-marknaden.

                                                                                                                                                        

1 Public service kommer i fortsättningen av arbetet att benämnas/förkortas PS
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Trots detta finns fortfarande ett starkt stöd för PS-tvn, från såväl allmänheten 
som forskarhåll. Man menar att SVT fyller en nödvändig roll och att det är 
problematiskt om man negligerar sitt uppdrag för att anpassa sig till en 
privatiserad marknad. Oro finns för att denna omsvängning i riktning mot NPM, 
med en annan värdegrund än den traditionellt byråkratiska, skapar en motsättning 
med de demokratiska hänsynstaganden på grund av den framskjutna plats som 
ekonomivärden ges. Internt har många och starka röster höjts i protest mot att 
ledningen kommit att agera likt en privat aktör och att man snarare bör ta hänsyn 
till sitt uppdrag. Även publiken reagerar på den upplevda likriktningen och 
marknadsanpassningen, och menar att det ligger i allas intresse att SVT ändrar sin 
riktning till att ta hänsyn till de premisser som man ursprungligen är satt att agera 
ifrån. Att vara en tv i allmänhetens tjänst ( Clarén 2006; Alfredius m.fl. 2006).  

1.2 Syfte och problemformulering

Utgångspunkten för studien blir denna, att offentliga organisationer kommit under 
inflytande av stora reformvågor under benämningen NPM samt att SVT får intern 
och extern kritik som menar att man överger sitt uppdrag för att fokusera på 
ekonomisk överlevnad. Den utveckling som SVT har tagit förklaras traditionellt
mestadels utifrån externa faktorer, att det är en av nöden tvungen anpassning till 
en förändrad mediemarknad. Vi vill istället undersöka om företagets förändringar 
helt eller delvis går att härleda till organisationsinterna val och strategier. Finns 
det, som ledningskritiska röster menar, ett medvetet val av ledningen att utforma 
och styra organisationen i enighet med NPM och därmed åsidosätta PS-uppdraget 
för att kunna konkurrera med privata aktörer?

Studien försöker utreda om den teori som menar att NPM får fäste och 
påverkar hela den offentliga sektorn är gångbar också inom SVT som offentligt-
rättsligt företag. Detta görs genom att undersöka ledningens diskurs efter ett 
språkbruk och agerande som tangerar managementdiskursen och dess nya 
begreppsvärld. Med utgångspunkt i syftet med studien konkretiserar vi vårt 
övergripande problemområde till en specifik övergripande frågeställning som 
inkluderar två delfrågor. Den övergripande frågan formulerar vi som:

 Har SVTs ledning kommit att acceptera, införliva och reproducera 
en NPM- diskurs?

För att klargöra relationen mellan SVT, NPM och diskursteorin preciserar vi ett 
antal frågor som vi arbetar igenom för att kunna svara på vår övergripande fråga:

 Vilka former kan NPM ta sig inom en Public Service-kontext?
 Är de eventuella inslag som finns så pass framträdande och knutna 

till NPM:s kärnvärden och SVTs förhållningssätt till uppdraget att 
man kan tala om en diskursförändring?

Avslutningsvis kommer vi att kort resonera kring vilka effekter en eventuell 
NPM-diskurs skulle kunna ha på SVTs förmåga att efterfölja PS-uppdraget och 
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vara en tv i allmänhetens tjänst. Denna fråga är dock av underordnad betydelse i 
arbetet då vi primärt avser klarlägga om en managementdiskurs föreligger. 

1.3 Metodpresentation – teoriutvecklande fallstudie

Varje frågeställning och problemområde kan analyseras och besvaras utifrån ett
antal olika metodologiska tillvägagångssätt. Beroende på hur en fråga formuleras 
kommer dock vissa metoder att te sig som lämpligare än andra i besvarandet av 
den, även om alla har sina för- och nackdelar (Lundquist 1993: 103-105). 
Frågeställningen som guidar det här arbetet kommer att helt exklusivt behandlas 
utifrån kvalitativa metodverktyg, då vi genomför en fallstudie av SVT. Att vi ser 
fallstudien som den metod som bäst besvarar vår frågeställning baseras främst i 
vår teoretiska ram, och att den föranleder ett visst mått utforskning och förståelse i 
studien. Vi menar också att vårt problemområde är alltför komplext för att utifrån 
vårt syfte helt kunna förklaras kvantitativt (jmf Lundquist 1993: 129; Esaiasson 
m.fl. 2004: 210). Istället väljer vi att lyfta fram indikationer på att en viss diskurs 
föreligger. Eventuellt kan vår studie öppna upp för möjligheter att skapa vidare 
jämförelser med andra organisationer, men vi menar att fallet SVT är ett 
tillräckligt intressant och komplext fenomen i sig. Christensen m.fl. menar att 
offentliga organisationer inte kan ses som ett ”entydigt fenomen” och att 
kontexten därför betyder mycket för resultaten (2005: 198). En kvantitativ studie 
mellan offentliga organisationer skulle enligt detta resonemang enligt oss missa 
flera relevanta faktorer i de enskilda organisationerna. 

När man genomför en fallstudie finns dock andra begränsningar som måste tas 
hänsyn till, framförallt riskerna med att få en a-teoretisk beskrivning. För att 
undvika detta måste en tydlig teorianknytning finnas, som empirin kan 
generaliseras till. Esaissson m.fl. menar på att man måste sätta sitt studieobjekt 
som ett fall av något, och generalisera till teorin (2004: 31). I vårt fall innebär det 
att se studiet av SVT som ett fall av New Public Management-inflytande inom 
offentliga organisationer. Som sagt är det just teorin om detta och inte de 
offentliga organisationerna i sig som vi generaliserar till.

1.3.1 Diskursanalys som metod

En diskurs är ett bestämt sätt att se världen, och forskning knuten till diskurser 
försöker upptäcka, klargöra och analysera dessa synsätt (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000: 7). Beroende på forskare kan diskursanalysen ses som en 
textanalytisk metod eller som en hel tolkningsram inkluderande teori, metod och 
analysram. Det är inte ett specificerad och tydligt avgränsat område med klara 
regler. Dock utgår de alla ifrån samma socialkonstruktivistiska utgångspunkt, att 
”våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och 
sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem” 
(Winther Jørgensen & Phillips 2007: 7) . Av detta följer att språket står i självklart 
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fokus, liksom hur det genom användning bidrar till att forma vår verklighet 
(Bergström & Boréus 2005: 305; Winther Jørgensen & Phillips 2000: 5, 9).

Den textanalytiska metodens grundidé går ut på att tolka helheten i de texter 
man behandlar och att se helheten som mer än de delar som utgör den samt att se 
såväl klart uttryckta som underliggande budskap. Utifrån ett statsvetenskapligt 
perspektiv kan metoden användas för att arbeta med texter med målet att upptäcka 
förhållanden inom samhället och få en uppfattning om sakernas tillstånd i ett 
vidare sammanhang (2004: 235). En viktig del inom diskursanalysen är att den 
alltid kan knytas till maktförhållanden och vad Bergström & Boréus refererar till 
som utestängning, dvs. att en diskurs intåg alltid innebär att någonting annat 
exkluderas (2000:13, 225, 312).

Diskursteorins nämnda utgångspunkt i socialkonstruktivismen förutsätter 
också att en viss uppsättning ontologiska och epistemologiska premisser följs. 
Främst innebär det att de teorier som kompletterar diskursanalysen måste vara 
kompatibla med dessa och bidra till en sammansatt och sammanhängande 
teoretisk ram (Winther Jørgensen & Phillips 2000:10). 

Den kritiska diskursanalysen som vi utgår från är främst en utvidgning av 
diskursen från dess ursprungliga rent lingvistiska utgångspunkt till att inkludera 
kontexten i studien. Denna omgivning benämns av Fairclough som social praktik
och inkluderar såväl andra diskurser som icke-diskursiva praktiker. Således 
bestäms diskursens bredd av vilka diskurser och sociala praktiker som är relevanta 
för en given undersökning (Bergström & Boréus 2005: 308). 

Ett närliggande inslag i diskursmetodologin är vad Fairclough benämner 
intertextualitet. Detta innebär att söka efter andra genrer och diskurser i texten 
samt att ta hänsyn till de ursprungliga intentioner som fanns när texten skapandes. 
Man kan tala om kedjor där element från en viss diskurs överlever och följer med 
från text till text och länkar dem samman (1995: 61).

1.3.2 Urval, avgränsning och genomförande

Vi bär med oss den kritiska diskursanalysen främst i form av textanalys, men även 
med dess utgångspunkt i socialkonstruktivismen och användandet av sociala 
praktiker och intertextualitet som grund för att kunna tolka NPM som diskurs. Att 
diskursanalysen behandlar maktmedlet utestängning blir intressant för oss, då vi 
därmed kan lyfta fram varför det är problematiskt om NPM-diskursen tar plats 
inom SVT. Att den kritiskt diskursiva skolan är mer komplex än så är vi medvetna 
om men vi använder denna begränsade metodanvändning för att tydligt kunna 
ställa NPM-teorierna i centrum. Vi menar att vår studie inte kräver en alltför 
djupgående materialtolkning för att se en diskurs eftersom NPM kommer med 
väldigt tydliga kriterier och en begreppsflora som tydligt märker ut sig från en 
traditionell byråkratisk diskurs. En eventuell kedja av inslag torde därmed vara 
relativt lätt att följa. 
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Inom diskursfältet råder varierande krav på redogörandet av hur tolkningen 
gått till väga, vilka om de negligeras kan leda till kritik mot bristande 
intersubjektivitet2. För att tydliggöra vårt tillvägagångssätt och skapa transparens i 
tolkningsprocessen redogör vi för vilka artiklar som ligger till grund för våra 
tolkningar. Dessutom inkluderar vi citat vilket kan ses som ett metodologiskt
verktyg för att bättra på läsarens möjlighet att bedöma giltigheten i våra tolkningar 
(Bergström & Boréus 2005: 37; Esaiasson m.fl. 2004: 23).

Med hänsyn till vårt materialurval för diskursanalysen menar Esaiasson m.fl. 
att det optimala urvalet inkluderar att analysera allt relevant material med hänsyn 
till praktiska begränsningar (2004: 244). Detta kan ses som en något vag riktlinje 
men är ändå vägledande för hur vi resonerat kring materialinsamlandet. Vi har 
samlat in alla tillgängliga nummer av interntidningen Vi på TV från 2003-2006 (se 
bilaga 1). Att vi väljer en fyraårsperiod baseras på att vi vill utgå från det år som 
väckt vårt intresse, 2006, med diskussioner av allehanda slag kring effektivisering 
och resursomfördelning. För att kunna uttala sig om situationen idag ter det sig 
också självklart att det är i dagsläget utgångspunkten bör ligga. Att vi går bakåt tre
år bottnar i att vi då får nästan 100 tidningar att studera. Om vi inte kan få mättnad 
i diskursen på denna mängd tidningar så kan man anta att vår hypotes får ses som 
falsifierad eller att vårt val av material inte har förmågan att svara på hypotesen 
(jmf Esaiasson m.fl. 2005:187, 288). För att med viss tyngd kunna påvisa att en 
viss diskurs förekommer inom ett material behövs också många texter som pekar 
åt samma håll, det räcker inte med enstaka meningsutbyten (Bergström & Boréus 
2000: 11). 

Utifrån detta material avser vi lyfta ut de interna reformer som skett och där 
ledningen figurerar ur materialet med särskild fokus på de större förändringarna 
och symptomatiska mindre händelser. Dessa presenteras och analyseras med hjälp 
av NPM och PS-idealet som tolkningsmall. För att vår analys, och i förlängningen 
vår studie, ska få något vetenskapligt värde krävs det att någon typ av prioritering, 
problematisering och operationalisering görs kring NPM-inslagen och dess 
relevans samt bedömning av i vilken utsträckning de förekommer. Faktorer som 
styr relevansbedömningen måste ses från två håll i vår kontext, dels hur nära 
inslagen är till NPM:s kärnvärden och dels hur starkt de skiljer sig från en 
traditionell PS-beskrivning i relation till demokratin. Alltså måste utifrån detta 
t.ex. inslag av konkurrensförespråkande och fullskalig efterapning av privata 
aktörer ses som betydligt starkare indikatorer på en NPM-diskurs än diskussioner 
kring längd på anställningskontrakt (även om alla sådana resonemang fortfarande 
bör, och kommer, beaktas i materialet). Specifika tolkningsmallar avser vi dock 
inte framställa, då vi menar att de inte kommer vara oss till så pass stor gagn i 
diskursanalysen att de är motiverade att genomföra i relation till den tid och 
resursmängd en sådan operationalisering skulle kräva. Istället kommer vi att 
diskutera faktorernas vikt efter materialinsamlingen till hur sambandet mellan 
NPM och PS-tv diskuteras i andra sammanhang och till den kontext som SVT 
agerar inom.

                                                                                                                                                        

2 Genomskinlighet eller återupprepningsbarhet av studien.
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1.4 Uppsatsens disposition

Efter att här ha redogjort för vår frågeställning, vår förförståelse kring densamma 
och för hur vi vill besvara den metodologiskt går vi vidare till våra teoretiska 
ingångspunkter i kapitel två och tre. Först redogör vi för vår syn på offentliga 
organisationers och PS-tvs vikt för demokratin. Vi klargör också de förhållanden 
som SVT verkar under som PS-företag. Med denna utgångspunkt fortsätter vi in i 
de förändringar som kommit att ske inom offentliga organisationer, vad de 
innebär för organisationerna och vad de har för slutmål. Vi skapar här också en 
operationaliserad tolkningsmall för New Public Management som diskurs inom
SVT. I kapitel fyra och fem, redovisar vi våra resultat och analyserar dem. Först 
lyfter vi fram tre större och ett antal mindre reformer som genomförts under vår 
studerade tidsperiod. Vi utreder om det därifrån går att dra slutsatser kring en 
NPM-diskurs och relaterar detta till den kontext som SVT verkar inom.
Avslutningsvis lyfts ett antal inslag fram, som kan ses som särskilt symptomatiska 
i den diskurs som SVTs ledning brukar.
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2 Sveriges Television – en Public 
Service-television i allmänhetens tjänst

2.1 SVT som offentlig organisation och Public 
Service-företag

SVT är utan att vara en formell offentlig organisation ett företag i allmänhetens 
och offentlighetens tjänst. Istället är SVT ett fristående företag med ekonomiskt 
oberoende och frikoppling från de statliga finanserna. Boman sammanfattar denna 
komplicerade relation som SVT har till sin omgivning när han beskriver SVT som 
ett så kallat offentligt-rättsligt företag i allmänhetens tjänst (1998: 7). Det faktum 
att uppdraget kommer ifrån riksdagen och att företaget är ansvarigt inför folket i 
motsats till privata företags, som ansvarar inför aktieägarna, gör att vi avser 
behandla SVT som en i alla väsentligheter offentlig organisation (Edin 2002: 20).

Att denna distinktion mellan privat och offentligt är av stor vikt baseras i att 
den offentliga förvaltningen anses behöva ta hänsyn till en uppsättning 
värderingar som Lundquist benämner som det offentliga etoset (1998: 64). Den 
offentliga sektorn är skyldig att ta hänsyn till en bredare flora av mål och 
värderingar som dessutom ska också avvägas mot varandra (Christensen m.fl
2005: 14) Demokratisk hänsyn, rättssäkerhet och beaktande av det gemensamma 
är exempel på viktiga faktorer i det offentliga etoset men komponenter som inte 
alls är lika relevanta i den privata sfären. Christensen hävdar fortsättningsvis att 
den offentliga sektorns organisationer är multifunktionella i den meningen att de 
måste ta hänsyn till flertalet, ibland kolliderande, faktorer såsom exempelvis 
kontroll, representation samt deltagande, neutralitet och yrkesmässigt oberoende 
(ibid.).

2.1.1 SVTs grundidé och vägen från monopol till marknad

SVT grundades för 50 år sedan, år 1956. Ursprungligen rörde sig uppdraget och 
visionerna uteslutande om tre nyckelord, man skulle utbilda, informera och 
underhålla (det bör dock påpekas att underhållningen initialt var av underordnad 
betydelse). SVT skulle också fylla en funktion som en sammanhållande kraft i 
samhället då allmän TV ansågs ha incitament att skapa samhörighet mellan 
landets medborgare. Samtidigt krävdes det då som nu att ett utbud med uppgift att
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informera, utbilda och underhålla når såväl majoritet som minoritet för att fylla 
sin funktion (Dahlgren & Höijer 1997: 12; Boman 1998: 8). 

Utvecklingen av det svenska PS-mediet utvecklades mångt och mycket efter 
PS-tvns hemland, Storbritanniens, utvecklingslinje där BBC var av stor betydelse. 
I Sverige lade man dock tyngre fokus på folkbildning i samma anda som i den 
sedan länge etablerade PS-radion (Boman 1998: 9f). I rundradion prioriterades 
”folkupplysning och folkbildningsarbete” och mot bakgrund av detta utvecklades 
televisionen och blev ett komplement till rundradion. Ett centralt drag i 
utformningen av SVT var redan från början dess starka oberoende gentemot 
statsmakten och dess avståndstagande från benämningen statstelevision. Än idag 
värjer man inom SVT sig mot begreppet. Boman konstaterar att SVT sedan 
starten har levt under premissen att företaget ska bedrivas ”utan inblandning från 
statens sida, dock under samhällets kontroll” (ibid., vår kursivering).

Har detta ideal då någonsin funnits, att folkbildning och demokratiutveckling 
stått högst på agendan? Visst stöd går att finna för att det funnits en tid där social 
kommunikation till medborgarna för demokratins bästa stod högst på 
dagordningen och ekonomiska mål enbart fanns i andra hand för att stödja detta 
arbete. Jakubowicz skriver att detta nådde sin höjdpunkt inom västliga 
demokratier under 1970-talet då “The Ultimate Goal was protection of the public 
interest and enhancement of democracy” (2006: 46f).

I Sverige liksom i flera andra länder kom dock PS-tvns monopol att upplösas 
under början av 1990-talet. Förhoppningarna var många på att de nya privata 
aktörer som trädde in på den svenska arenan skulle skapa en mångfald av program 
och ytterligare bidra till att utbilda och informera tittarna som medborgare. 
Kritiker menade att SVT spelat ut sin roll och att dess uppdrag naturligt skulle tas 
över av privata aktörer. Liksom övriga PS-företag i framför allt Europa tvingades 
SVT välja väg för att kunna fortsätta existera i denna konkurrensutsatta situation. 
Tre övergripande handlingsalternativ har formulerats av Dahlgren (2000:30):

Flera forskare menar att det efter avregleringen uppstod ett så kallat market 
failure3-fenomen bland de privata aktörerna. Det visade det sig att dess utbud inte 
fångade in PS-uppdraget och inte kunde uppfylla någon form av offentligt etos. 
De kommersiella aktörerna fokuserade på att fylla funktioner som var ekonomiskt 
gångbara och överlät de resterande aktiviteterna till det offentliga vars verksamhet 
inte är förbunden att inbringa vinst till företaget (Dahlgren 2000:27). 
Antalet kanaler har ökat men själva programutbudet tenderar att likformats till att 
bemöta de tittare som har pengar och är konsumtionsbenägna med uteslutande 

                                                                                                                                                        

3 Market failure eller marknadsmisslyckande är en situation där marknadskrafterna inte tjänar det allmänna 
intresset (som offentliga organisationer gör). I ekonomiska termer innebär det att marknaden inte på ett effektivt 
sätt producerar och allokerar varor och tjänster (i detta fall TV-program) som gynnar konsumenten/brukaren.
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lättsam underhållning (Tjernström 1999: 51; Edin & Widestedt 2002: 14). Således 
kvarstår SVT som den enda aktör på den svenska tv-marknaden med ett 
uttryckligt uppdrag att arbeta för demokratins bästa.

2.1.2 Public Service och demokratin – i allmänhetens tjänst

Utgångspunkten för den svenska representativa demokratin är att all makt ska 
utgå från folket och för att de ska ha möjlighet att utöva makt och få kontakt med 
sina representanter behövs ett medium där de kan få detta. Allt större andel av 
kontakterna med politiska representanter och informationsintagande sker via 
indirekta kanaler. Televisionen är sedan sitt etablerande dominerande som 
informationsbärare, kommunikationsarena och socialisationsagent och som vi 
fastslagit ser vi PS som det tv-företag som oberoende av externa intressen kan ta 
dessa roller (Dahlgren 1995: 2). PS-tvn måste som offentlig verksamhet beakta 
det offentliga etoset (Lundquist 1998: 62-63) i sin verksamhet vilket gör dem 
viktiga för demokratin, precis som andra offentliga organisationer. 

En av de fyra dimensioner som Dahlgren menar har direkt inflytande över 
demokratins förutsättningar är mediainstitutioner. Dahlgren menar att de 
demokratiska syftena i samhället kan främjas om mediainstitutionerna konstrueras 
demokratiskt (Boman 1998: 17, Dahlgren 1995: 31). Televisionen ska organiseras 
på ett sätt som kommer alla medborgare till del, dessutom bör alla medborgare 
erbjudas chans att deltaga i den offentliga debatten via de gemensamma kanalerna 
(ibid.). ”I allmänhetens tjänst” är ett uttryck som ofta används om PS-tvn, man ska 
vara allmänhetens television och som tidigare beskrivet stå till tjänst med 
huvudsakligen information, utbildning och underhållning. Också Keane 
understryker vikten av PS när han hävdar att kanalernas primära uppgift är att 
fördjupa demokratin mot bakgrund av att de, till skillnad från de kommersiella 
kanalerna, inte kan prioritera bort vissa tittargrupper utan måste behandla alla 
frågor. Därmed kan PS inte se vissa tittargrupper som ”waste”4 utan måste nå alla 
grupper för att kunna betraktas som en demokratifrämjande institution (Bolin 
2004: 283; Boman 2002: 18).

                                                                                                                                                        

4 Grupper som ligger utanför eftersökta målgrupper för annonser då de inte ses som ekonomiskt intressanta eller 
på andra sätt saknar attraktionskraft ur en annonssynpunkt
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2.1.3 Intern och extern struktur

SVT är på grund av sin unika relation till det offentliga omgiven av tydliga 
strukturer gällande framförallt ekonomi och uppdragsgivande. De direktiv som 
idag reglerar SVTs verksamhet formuleras och antas av parlamentariska 
församlingar, antingen i form av riksdag eller regering och är tidsbestämda 
(SOU:2005:1 s.149). Det man vill ha och förväntar sig av SVT samt de 
övergripande målen fastställs i det sändningstillstånd där riksdagen inför varje ny 
sändningsperiod formulerar villkor för verksamheten mot bakgrund av en 
proposition lagd av regeringen (SOU:2005:2 s.86). Dessutom regleras 
verksamheten av de anslagsvillkor som upprättats. Här anges riktlinjer för vilken 
organisatorisk inriktning företaget ska ha och vilka former redovisning och 
revision ska genomföras i (SOU:2005:1 s.347). Utöver detta lyder SVT som alla 
andra kanaler under yttrandefrihetsgrundlagen och radio- och TV-lagen. Den
oberoende instans som är satt att granska SVT är Granskningsnämnden som 
hittills inte har haft någon direkt formaliserad makt (Edin 2002: 56) utan endast 
möjlighet att utfärda rekommendationer som såväl SVT som regering och riksdag 
kan ta del av.

Den interna strukturen inom SVT står i större utsträckning under företagets 
egna kontroll. I dagsläget består Sveriges Televisions organisationsledning av en 
verkställande direktör (VD) samt en programdirektör (PD) vilka tillsammans 
utgör den verkställande ledningen inom företaget. VL har det övergripande 
ekonomiska ansvaret och beslutar i frågor som rör företagets verksamhet och 
styrning av denne. Själva programverksamheten sköts i en ”uppdragsstyrning i en 
organisation med produktionsenheter som operativ bas” (Reimer, Larsson, 
Nilsson 2004: 18), de enheter som refereras till är sju till antalet varav tre befinner 
sig i Stockholm, nämligen SVT Nyheter & Samhälle, SVT Sport och SVT 
Fiktion. Enheterna får sina uppdrag från PD:n och det är på basis av dessa som 
budgeten fastställs. Respektive genrechef ansvarar tillsammans med PD:n för 
styrningen, uppdragsbeskrivningen samt kvalitetsuppföljningen. Enheterna 
ansvarar själva för de konkreta programförslagen och mot bakgrund av dessa 
fattar sedan PD, planeringschef samt genrechefer beslut om vilka projekt som ska 
realiseras och bli till program. Förutom de olika enheterna är SVT uppdelat i olika 
lokalredaktioner, produktionsorter samt huvudproduktionsorter med olika 
ansvarsområden. 
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3 New Public Management

3.1 Ett konkurrerande ideal växer fram i Sverige

Under de senaste decennierna har en reformvåg dragit fram i den offentliga 
sektorn genom hela den anglosaxiska världen. Den har fått stort genomslag och 
lämnat avtryck också i svenska offentliga förvaltningen och administrationen. 
Förändringarna som ägt rum kan sammanfattas med en ökad inriktning mot 
ekonomivärden. Ringqvist menar att förändringarna förespråkar en förändring av 
den offentliga förvaltningen med ökat fokus på effektivisering, besparingar, 
avbyråkratisering, decentralisering och resultatstyrning (Ringquist 1996: 83-89).

I Sverige beskrivs reformvågen som delvis ursprungen i den kursändring som 
ägde rum inom socialdemokratin där man fann det nödvändigt att ändra den 
allmänna uppfattningen om partiet och man nu inte var lika främmande inför 
avregleringar och dessutom prioriterade att göra statsapparaten mer tillgänglig för 
medborgarna. Processen inleddes i och med den ekonomiska krisen på 1990-talet
då man akut behövde rationalisera inom den offentliga sektorn vilket resulterade i 
en fokusering på ekonomivärden, en fokusering som intensifierades när 
Bildtregeringen tillträdde (Pollitt & Bouckaert 2004: 288). Socialdemokratin 
återtog makten men förändringarna upphörde inte, man införde resultatorienterade 
budgetar och från 1988 var också resultatorienterat ledarskap mallen utifrån 
vilken man arbetade. Att begränsa de statliga utgifterna stod alltjämt på agendan, 
något som Ringqvist kopplar till budgetunderskotten, när finanserna går dåligt 
växer kraven på förändringar och nytänkande (Ringqvist 1996: 81). När de 
offentliga finanserna åter kom på fötter visade det sig att reformerna hunnit bli en 
del i normen och normalläget för den offentliga förvaltningen. Pollitt & Bouckaert 
understryker dessutom att utvärderingssystem blivit en central punkt inom den 
svenska förvaltningen där olika organ vars primära uppgift är att utvärdera 
verksamheten inrättats (2004: 288).

3.2 New Public Management som teori och praktik

Den reformvåg som ovan beskrivit utifrån en svensk kontext och som under de 
två senaste deceniernna successivt vandrat genom offentliga sektorer världen över 
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har i efterhand kommit att från framförallt forskarhåll kallas New Public 
Management. Således är det inte en enhetlig medveten förändring utan en rad 
olika reformer som retroaktivt kommit att placeras under ett samlingsnamn 
(Christensen & Lægreid 2002: 268). Likt innebörden är detta samlingsnamn 
omdiskuterat, även om ofta inga eller enbart få skillnader ligger i de olika 
benämningarnas innebörd. Exempel på dessa begrepp är ekonomism, 
management, managementorientering, managerialism,  marknadisering och
”economic imperialism” (Premfors 2003:204; Lundquist 1998:137; Box m.fl. 
2001: 611; Winther Jørgensen & Phillips 2000: 91; Coppens & Saeys 2006: 270). 
I studien kommer dock för tydlighetens skull NPM, New Public Management eller 
bara management stå som representanter för denna begreppssamling.

I och med att begreppet är mångfacetterat finns också vissa skillnader i vad 
som anses hemmahörande under NPM-paraplyet. De huvuddrag och vidare 
specifikationer som här kommer att redogöras för och diskuteras kring återfinns 
dock i någon form hos alla studerade författare som behandlar ämnet. Det över allt 
dominerande såväl implicita som mer explicita kärnvärdet i NPM är det oerhört 
starka fokus som ligger på den ekonomiska dimensionen. Det anmärkningsvärda 
är alltså inte att ekonomi och ekonomisk effektivitet lyfts fram, utan att det görs 
med den oerhörda kraft och prioriteras före alla andra mål och uppdrag som den 
offentliga organisationen kan ha (Box m.fl. 2001: 609 ). Flera forskare menar att 
ett sådant fokus automatiskt leder till en underordning av andra mer traditionella
byråkratiska mål, samt att detta är problematiskt (Lundquist 1998: 135).

Fokuseringen på ekonomi baseras i ekonomi- och managementbaserade 
teorier kring hur offentliga organisationer ska bli effektivare genom att anamma 
företagsnormer från den privata sektorn (Christensen & Lægreid 2002: 268).  Det 
skapar fokus på företagsöverlevnad som inte traditionellt varit en ekonomisk utan 
en politisk angelägenhet inom offentlig verksamhet. Alltså hamnar 
organisationens demokratiska uppdrag i andra hand (Box m.fl. 2001: 609 ). 
Lundquist talar om värden, och hur de prioriteras olika i traditionell byråkrati och 
i den nya så kallade ekonomistiska byråkratin (som kan ses som hans benämning 
på NPM). Han ställer upp två värden, demokrativärden och ekonomivärden, och 
menar att NPM gör att förvaltningen går från en jämvikt mellan dessa till ett 
ensidigt fokus och prioriterande av ekonomivärden. Detta ställer alltså 
demokrativärdena i bakgrunden som oviktiga, givna eller oproblematiska 
(Lundquist 1998: 136).

Christensen & Lægreid gör en liknande värdedistinktion utifrån individen 
mellan två förhållningssätt till demokratin och den offentliga förvaltningen. Den 
första, som de benämner kollektivt och socialt centrerade baseras i en syn på 
folkets suveränitet. Här fokuseras på den socialiseringsprocess där medborgare 
tillgodogör sig samhällets och demokratins normer, värden och förväntningar. 
Individens ideala agerande inom denna syn utgår ifrån vad som är det fastställt 
önskvärda, goda och sanna. Den andra, rivaliserande synen, är den 
individbaserade demokratitolkningen, som istället talar om individens suveränitet. 
Här står individen själv fri att forma sin verklighet och de normer som ska styra 
dennes agerande. Den sociala omgivningen förändras här ständigt i ett försök att 
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anpassa sig till den egocentriske individens rationella nyttokalkyler (Christensen 
& Lægreid 2002: 283f).

NPM förespråkar en ökning av denna individsyn där kollektivt beslutsfattande 
ersätts av individens val och där medborgarens bredare samhällsroll ersätts av ett 
smalare kundperspektiv och där den demokratiska processen för individen består 
av konsumentval (Box m.fl. 2001: 613).

En presentation av det ”idealsamhälle” man enligt Box m.fl hoppas nå med 
detta NPM-perspektiv kan ge en tydligare bild av vad som är målet med de 
reformer som managementvågen försöker åstadkomma (och i vissa länder har 
åstadkommit i stor skala). 

Christensen & Lægreid ger med utgångspunkt i Olsen denna framtidsvision om 
statens funktion och individens roll i samhället namnet the supermarket model. 
Här är samhällshierarkin upp-och-ner där staten som styr samhällen via 
demokratiskt mandat ersatts av ett samhälle där individer styr staten genom 
marknadsmekanismer. Om myndigheter inte producerar tillfredsställande 
produkter till låga priser bör de antingen ersättas eller nedrustas (2002: 280).

I vårt användande av NPM kommer vi särskilt belysa den starka 
perspektivskillnad som Box m.fl och Christensen & Lægreid lyfter fram rörande 
individen, mellan kund och medborgare, individfokus och socialt fokus. Vad 
denna grundläggande värdesyn inom NPM innebär kan ytterligare preciseras, och 
har så också gjort ifrån flera forskare och praktiker. I boken Demokrati & 
Byråkrati lyfts Bostsons välanvända tiopunktslista fram över de grundläggande 
egenskaper som kan tillskrivas NPM och som vi kommer ge en central plats i vår 
fortsatta teoridiskussion och analys (Premfors m.fl. 2003: 325). 
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Ett för oss viktigt (och allmänt accepterat) NPM-inslag som inte explicit står 
uttryckt i ovanstående lista, är den förskjutningen som sker från medborgarsyn till 
kundsyn som naturligt följer adaptionen efter privata aktörers konsument-
relationer. Man får alltså ett förhållningssätt där man ”säljer” sina tjänster likt ett 
företag (även om det inte är tal om en försäljning i ordets fulla betydelse). Att vi 
vill tydliggöra detta NPM-inslag beror på den relevans som detta har för vår
diskussion kring bemötandet och behandlandet av tittaren (jmf Hastings 2004: 
301).

3.3 Diskursteori – Marketization of Discourse

NPM för som fenomen med sig ett helt språkbruk, med nya sätt att beskriva och 
argumentera kring offentliga organisationer. Begrepp som kund, marknad, 
utvärdering, ledarskap och management får en helt ny plats och innebörd inom 
den nya managementdiskursen. Lundquist menar att ”[e]konomismen tvingar på 
aktörerna ett språk som är annorlunda än den offentliga förvaltningens 
traditionella språk” (Lundquist 1998: 144f). 

En förutsättning för vårt sätt att tolka NPM och den språkliga diskurs som 
följer i dess spår är vår tidigare nämnda utgångspunkt i den kritiska diskursteorin 
och socialkonstruktivismen. Ett språkbruk och en lingvistisk diskurs speglar alltså 
inte endast faktiskt social praktik utan är något som också konstant formar och 
omformar den (Winther Jørgensen & Phillips 1999: 68). En förändring i diskursen 
innebär en förändring i den omgivande sociala praktiken, alltså innebär ett ökat 
användande av management-begrepp och resonemang ett ökat inslag av 
managementpraktiker.

Vad Lundquist kallar den offentliga förvaltningens traditionella språk (baserat 
på ett offentligt etos), kan ses som en diskursordning. En diskursordning är en 
form av system som reproduceras och förändras via användning, dvs.
kommunikation. Genom att använda ett traditionellt förvaltningsspråk bekräftar
man det och bidrar därmed till dess diskursiva konsolidering (1998: 144). Enligt 
Winther Jørgensen & Phillips går dock diskursordningar trots sin fasthet att 
förändra. Särskilt öppna för förändring är dessa ordningar om den som försöker 
förändra utnyttjar genrer och begrepp som ursprungligen tillhör en annan 
diskursordning (1999: 76f).

En ekonomisk diskursordning kan med utgångspunkt i detta ses som särskilt 
effektiv i sin möjlighet att påverka och ta plats inom en traditionell 
förvaltningsdiskursordning (ibid: 77). Att så också skett i stor utsträckning 
understöds av att fenomenet fått en egen teoribildning. Fairclough har med 
utgångspunkt i den kritiska diskursteorin döpt fenomenet till marketization of 
discourse. Han menar att det uppstått en spänning mellan det offentliga och det 
privata samt att det offentliga samtalet kommit att gå i riktning mot underhållning 
och att bli mer marknadsinriktat. Denna utveckling har fått effekter på såväl 
massmedieutbud som synen på offentliga organisationer och skapat ett offentligt 
språkbruk hämtat från den privata sektorn (Fairclough 1995: 10ff). 



15

Noterbart är att NPM här måste ses som något mer än en marknadisering av 
det offentliga. Reformen inkluderar en tydligare och mer komplex färdplan för 
den offentliga sektorn än enbart ett planlöst närmande till det privata. Grunden i 
resonemanget äger dock fortfarande giltighet och vi menar att marketization of 
discourse visat sig vara gångbart även i denna bredare mening (se t.ex. Born 
2006). På så sätt förändras diskurser, genom att ett inslag från en annan diskurs 
återkommer i allt fler texter (Fairclough 1995: 61).
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4 Diskursanalys - ”Framgångsrika 
företag måste ständigt förändra sig”

4.1 Den nya linjeorganisationen

4.1.1 Lanseringen av en ny organisation

2005 antog ledningen en ny organisationsmodell för de interna besluts-
processerna. Förändringen innebar en annan organisation än den mer traditionella 
hierarkiska organisationen där enheterna erbjuder program utifrån fasta resurser. 
Istället skapas en ny struktur under benämningen ”linjeorganisation”5, där 
organisationen tydligt splittras i två delar med frikopplade ”beställar- och
utförarroller”. Man skapar tre programenheter, Nyheter & Samhälle, Fiktion och 
Sport. Sex stycken ”genrechefer” med vad som beskrivs som ”långtgående 
ansvar och befogenheter” tillsätts för att styra dessa enheter. Deras uppdrag är att 
fördela programuppdragen och har övergripande ansvar för detta. Den nya 
organisationen som också går under benämningen ”genreorganisationen”
redovisar ett manifest där man stolpar upp genrechefernas uppdrag samt visioner, 
bland annat anges det att man ska ”ha en tydlig beställarroll”, ”formulera 
publikmål och kvalitetsmål för programmen i uppdragskonktrakten”, ”göra 
utvärderingar och prioriteringar” samt ”stödja, coacha och inspirera 
programcheferna i enlighet med företagets visioner”.

Programdirektören konkretiserar rollerna genom att hävda att ”de nya 
genrecheferna inte [har] operativt produktionsuppdrag utan uttryckligen ett 
beställaruppdrag”. I linjeorganisationen är de olika enheterna utförare och 
genrecheferna och ledningen är deras beställare. Genrechefernas primära uppgift 
blir alltså att leda arbetet med produktionen i den numera uppdragsstyrda 
organisationen. Linjeorganisationen lanserades internt 2003 och implementerades 
2005. Den verkställande ledningen motiverade förslaget med att man ville öka 
kreativiteten och den interna dynamiken i programskapandet genom konkurrens 
samt att man tydligare sökte påvisa ansvarsfördelningen vid programproduktion. 

                                                                                                                                                        

5 Alla kursiverade citat med citattecken i kapitel 4 är direkt hämtade ifrån tidningen Vi på TV. Detta gäller även 
kapitelrubriken. Se bilaga 1 för materialförteckning och övrig information.
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Enheter och produktionsorter ska tävla om programuppdrag och få interna 
kontrakt, så kallade uppdragskontrakt, som gäller för varje programprojekt och 
vars uppgift är att vara till hjälp när man ska kvalitetssäkra programmen och 
utvärdera dem.

I samband med lanseringen av den nya linjeorganisationen passade man också 
på att introducera ett nytt ”ekonomistyrningssystem” som gick ut på att man 
tydligare skulle kunna utröna de faktiskt kostnaderna för varje enskilt program 
och därmed öka effektiviteten och incitamenten för själva enheten att växa och 
slippa besparingskrav. Styrningen har själva programverksamheten som 
utgångspunkt vilket innebär att varje projekt ska följas av en 
totalkostnadskalkylering som syftar till att förenkla jämförelser mellan olika 
projekt för att kunna se inom vilka områden man kan spara pengar. De olika 
stegen i produktionen och deras kostnader ska kartläggas och redovisas så att man 
kostnadsutvecklingen tydligare kan följas. Enheterna som levererar bra resultat 
ska kunna växa och ta på sig fler uppdrag. Det som ska ligga till grund för 
enheternas budgetar är hur väl man presterat föregående år samt jämförelser med 
andra enheter.

4.1.2 Analys - Effektiv användning av begränsade resurser

De förändringar som infördes i samband med den nya linjeorganisationen är 
omdanande. Beställar och utförar-modellen som nu även tillämpas inom SVT 
skapar en kvasimarknad6 och beskrivs av Born som en organisationsform som 
leder till ökad konkurrens. Den har tydliga kopplingar till NPM som explicit 
menar att konkurrens per definition höjer kvaliteten då tävlan framkallar
effektivitet, kreativitet och kvalitet (2006: 67). Detta är också SVT-ledningens 
motivation till förändringen. Uppfattningen om att tävlan är oumbärlig för att få 
personal och medarbetare att prestera sitt bästa hör ihop med ett (av NPM 
frammanat) ökat misstroende mot de tjänstemän som finns i organisationen och 
det ökade inslaget av kontrollerande instanser och organ. I mål och 
resultatstyrningen finns ett betydande inslag av kontroll och utvärdering där man 
fokuserar på de mätbara målen och utvärdering av dessa. 

Vidare innebär övergången till beställar-utförar-modellen en ökad betoning av 
ledarskapet då man tydligt definierar ledare, i detta fall verkställande ledning, 
alltså PD och VD samt genrechefer, som den beställande delen av organisationen. 
Utförare är de olika separata enheterna men det är alltså ledarsegmenten som 
avgör vad som ska produceras och ger enheterna direktiv, beställningar, om vad 
de vill se producerat, utfört. Ledningen styr, enheterna ror. Att på detta sätt betona 
ledarnas roll är ett inslag som tydligt går att härleda till NPM.

 Också i diskussionen kring allokering tittar konkurrensen fram och det gäller 
för de olika enheterna att prestera bra resultat vad det gäller ekonomi och att 

                                                                                                                                                        

6 Kvasimarknad är ett fenomen där aktörer konkurrerar mot varandra utan att någon riktig marknadssituation 
egentligen föreligger. Har ofta skett inom offentlig sektor där offentliga enheter får konkurrera om uppdrag. 
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effektivt utnyttja resurser. Att jämföra har också blivit ett centralt medel för att 
fördela resurser och fatta beslut om vilka medel som ska tillsättas, de olika 
enheterna jämförs med varandra och mot bakgrund av detta avgörs enheternas 
framtid. Också här kan en avstämning mot NPM:s karakteristika (som redogjorts 
för i teorikapitlet) göras, då man betonar de ekonomiska värdena i form av bland 
annat kostnadskontroll och effektivitet men också genom besparingskrav. Man 
fäster inom ledningen oerhört stor vikt vid kontroll och utvärderingar. Införandet 
av ekonomistyrningssystemet bekräftar att man slagit in på en väg där siffror och 
mätredskap samt intern konkurrens ska bereda väg för organisationens 
överlevnad.

4.2 Styrkorten visar vägen för 2006

4.2.1 Att styra med styrkort

I början av 2006 formulerade ledningen ett så kallat styrkort som ska ligga till 
grund för alla aktiviteter under året. Styrkorten är nya och innebär bland annat att 
”SVT har infört målstyrning för att sätta full kraft bakom arbetet att uppnå de 
strategiska målen”. Man menar att man vill att det ska vara lätt att se vilka mål 
SVT har, hur man prioriterar samt hur företaget uppfyller dem. Utifrån det 
övergripande styrkortet ska genrecheferna sedan formulera egna kort utifrån sina 
områden och i nästa steg ska program- och avdelningschefer göra egna 
detaljerade kort för hur huvudmålen ska genomföras i deras kontext.

Utifrån målen ska regelbundna mätningar och utvärderingar göras. Ledningen 
menar själva att de lägger stor vikt vid resultatmätningarna, att det är viktigt att 
visa att man har lyckats med sina föresatser. Mätningarna ska främst göras via 
MMS (tittarsifferundersökning), opinionsunder-sökningar och egna översikter. 
PD skriver i relation till detta hur mätbarheten via bl.a. internationella mått kan 
möjliggöra en ökad ”benchmarking” och jämförelse med PS i länder som 
Australien, Kanada och Nya Zeeland.

Strategierna, som SVT kallar dem, är formulerade i fyra kategorier – publik, 
utbud, resurser och utveckling. De består var och en av ett huvudmål och ett antal
underliggande övriga mål.
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Ledningen har sänt ut sina två ”spjutspetsar” (läs: konsulter) i organisationen för 
att ge målstyrningen allmängiltig legitimitet. Kravet på mätbarhet medför att 
enheterna måste arbeta med att utforma mål och aktiviteter som ska leda till 
önskad effekt. Det medför åtgärder som är klarare och tydligare och minskar 
fokuseringen på och innehållet av de allmänt hållna framtidsplanerna.
VD:n menar i en efterföljande krönika att styrkorten och framtids-strategierna är 
till för att SVT ska kunna vara ett företag i ständig förändring, då ”framgångsrika 
företag måste jobba så”. Hon menar att företaget måste anpassa sig efter 
publikens preferenser och hur individer beter sig i sina medieval. Hon menar 
också att ”Vi [SVT] ska erbjuda det publiken söker”, då PS-tv är hotat om unga 
inte fås med i större utsträckning.

4.2.2 Analys – Målstyrning, mätning och benchmarking

Styrkortens (eng. Balanced Scorecard eller BSC) intåg i organisationen har i 
tidningen tett sig som en tämligen oemotsagd och oproblematiserad förändring av 
organisationen. Vi tolkar det däremot som en stor reform som förts in med avsikt 
att med målstyrning ytterligare kunna precisera, mäta och utvärdera 
organisationen i kvantitativa termer (vilket också framgår av ledningens 
motivering). Såväl styrkortens intåg i sig som de åtgärder som naturligt kommer 
tolkar vi som reformer med mycket stark NPM-prägel. Born menar att styrkorten 
är en ”discursive displacement”7 inom PS och ett tydligt inslag i en 
managementdiskurs (2006:72). 

De fyra punkterna talar också sitt tydliga språk. Vad tittaren kan tänkas vilja 
ha ses som det enda gångbara måttet på kvalitet, vad tittaren däremot kan tänkas 
behöva berörs inte alls. Tittaren bemöts således i enighet med den kundsyn som 
man inom NPM förespråkar. Dominansen av kvantitativa mål följer en syn där 
mätbarhet prioriteras före innehåll och mening för tittaren som medborgare. 
Tittarna styr alltså likt kunder och konsumenter helt och hållet utbudet genom att 
välja bort sådant som inte tilltalar dem, någon djupare medborgerlig dialog finns 
inte inbyggd i målen. 

Detta förstärks av att administrationen i resursområdet får stå tillbaka (och har 
varit under stor besparing under lång tid), det handlar istället om att satsa på 
enkla, billiga och lockande program (vilket framgår i såväl resurshuvudmålet som
ett av utvecklingsmålen). Prioritering görs av enkla mätningar på bekostnad av 
diskussioner kring utbudets djupare kvalitativa innebörd och påverkan på 
medborgarna. Man talar om att arbeta för att kunna konkurrera med ”de andra
medieföretagen” och ser alltså sig själv som en aktör vars främsta mål är att vara 
framstående ”jämfört med konkurrenterna” snarare än att vara framstående i 
relation till sitt uppdrag som PS-television. Denna typ av jämförelse stämmer väl
överens med PD:s tal om benchmarkingens förträfflighet och vilka lärdomar som 

                                                                                                                                                        

7 Discursive displacement (på svenska ung. diskursiv felplacering), innebär att använda en diskurs på ett sådant 
sätt att den inte passar, i en kontext där den inte är naturligt hemmhörande.
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kan dras av andra aktörer på marknaden. Från forskarhåll ser man detta, att
fokusera på mätbara mål, söka förebilder på den privata marknaden och bortse
från det unikum som ligger i offentliga organisationers uppdrag, som tydliga
NPM-inslag (Christensen m.fl 2005: 185).

4.3 Tuff prövning väntar nyheterna

4.3.1 Minskade tittarsiffror föranleder utredning

Under 2006 påbörjades den mest omfattande nyhetsutredningen någonsin i SVTs 
historia. Hela verksamheten sågs över efter beslut av VD och PD. Utredningen
motiveras av dalande tittarsiffror i målgruppen 20-44, VD menar att ”publiken 
ställer andra krav på tillgänglighet och innehåll”. Målet med översynen är att den 
ska ”leda till en genomförbar handlingsplan som ger publiken ett attraktivare och 
mera konkurrenskraftigt utbud – på relevanta plattformar, i en effektivare 
organisation”.

Till 2012 ska strategier kring hur kostnaderna kan sänkas och handlings-
beredskapen (förändringsbenägenheten) ökas läggas fram. Man menar att nyhets-
organisationen idag är historisk och inte anpassad till dagens föränderliga värld. 
De fyra perspektiven publik, utbud, resurs och utveckling som nämnts i samband 
med styrkorten ska vara vägledande även här. Man menar att ingenting är hugget i 
sten och allt i hela verksamheten ska utredas, ingenting ska betraktas som heligt. 
Nyhetsverksamheten måste erbjuda något annat än alla andra – varför ska folk 
annars betala licensen?

Utredningen började med en intern workshop där ”allt var tillåtet”, ”den enda 
begränsningen är att vi ska sänka kostnaderna och vässa utbudet”. Ledningen 
förklarade en framtidsvision i ett fiktivt vykort från 2012 där man såg tillbaka på 
ett förlopp där Rapport under 2007 lades ner. 

I samband med utredningen analyserar man det faktum att publiken ”sviker” 
SVTs längre nyhetssändningar i vad man kallar ”publikkriget”. Den stora 
publiken föredrar korta nyhetssändningar. En rad kvantitativa undersökningar 
(MMS) har alltså fått stå som mall för hur SVT ska komma att utreda och 
förändra sina nyheter. 

4.3.2 Analys – Vem är tittaren?

Omfattningen i denna förändring kommer inte bara från det stora maskineri som 
knutits till den och de stora diskussioner som förts i media utan även i att nyheter 
är en så grundläggande del i SVTs PS-uppdrag rörande information och 
utbildning. Själva grunden till PS ligger som tidigare nämnts i de lika tungt 
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vägande delarna information, utbildning och underhållning. När själva kärnan i 
informationsverksamheten och i viss mån utbildningen ska göras om från grunden 
sker det inte helt obemärkt.

Hur man från ledningshåll argumenterar kring en sådan tung förändring är 
därmed av stor vikt i studiet av NPM inom ledningens diskurs. Att det går att 
klargöra tydliga inslag av kundsyn och oförmåga att se informationsuppdragets 
vikt framgår tydligt redan i det inledande citatet i presentationen. Man gör 
förändringen baserat på att få ett mer ”attraktivt och konkurrenskraftigt utbud”. 
Uppdraget att förmedla saklig information till medborgare är inte längre heligt, då 
alla vägar kan prövas för att tittare likt konsumenter ska välja SVTs ”produkt” på 
tv-marknaden. Att så egentligen skulle vara fallet (att uppdraget helt kan 
åsidosättas) är högst osannolikt, men sättet att formulera sig på indikerar att 
tittarsiffror står högt på dagordningen. Tal om publikkrig i konkurrens med andra 
aktörer tyder också på att det viktiga är att vinna över tittarna från konkurrenterna. 

4.4 En tydlig begreppsvärld framträder

Utifrån en återgång till vår teoretiska NPM-operationalisering i kapitel tre 
framstår en klar majoritet av Bostons tio punkter för förekomsten av NPM vara 
helt eller delvis uppfyllda inom vårt studerade material. De fyra större reformerna 
som vi presenterats har inte stått i ett diskursiv vakuum utan kan ses som 
representanter för den begreppsvärld och argumentation som ledningen numera 
brukar. Hur inslagen kommit att få fäste är ofta direkt och tydligt som i fallet med 
styrkorten men ibland också av mer fragmentarisk art och anpassade för en 
praktisk användning inom SVT. Eftersom en ensam utstickande mening inte ger 
en diskurs har vi lagt stor vikt vid att söka efter återkommande och symptomatiska 
inslag.

Flera av de element som diskuterats i våra tre artikelserier är av just den typen 
som i en eller annat form går likt en röd tråd genom hela materialet. Detta kan 
också ses i den intertextualitet som syns mellan våra tre artikelserier. Som vi 
noterat i såväl nyhetsutvärderingen som styrkortsinförandet finns det en tydlig 
tendens att jämföra sig med privata aktörer på en marknad, tala om konkurrens 
och publikkrig med dessa aktörer. Man ser sig själv som en strategisk organisation 
med företagshemligheter, varumärken och image. Ett tydligt exempel är den 
diskussion kring en ny logotyp som förts i Vi på TV där man bland annat menar 
”att konsekvent och tydligt vårda varumärket är idag mycket viktigt, inte minst 
med tanke på den ständigt ökande konkurrensen från andra kanaler och 
plattformar”. Även internt ses konkurrens mellan enheter som kvalitetshöjande, 
snarare än en tillit på att medarbetarna utan press skulle vilja göra sitt bästa. 
Förtroende ersätts av en misstroendekultur inom företaget där man måste utveckla 
tydliga incitamentsstrukturer för att motivera medarbetarna (Coppens & Saeys 
2006: 270).

Förändringar för att stärka ledningen, särkoppla styrande och producerande 
delar till autonoma enheter och utveckla målstyrning med hjälp av 
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resultatutvärdering och kortsiktiga mätbara (kvantitativa) mål syns också i våra tre 
artiklar såväl som i materialet i sin helhet. Betoningen på just starka 
managementegenskaper framgår av att chefer frekvent skickas på ledarskaps-
utbildning och även i den platsannons för VD-posten som utlystes i tidningen.
Man efterfrågar där en erfaren företagsledare med publicistiska erfarenheter av att 
leda stora organisationer. Även om publicistiska egenskaper värderas högt, är den 
interna karriärtrappan inte nödvändig. Goda ledaregenskaper prioriteras före en 
naturlig inskolning i PS-tvs unika uppdrag, och företagsledare från det privata 
näringslivet är således varmt välkomna.

I kapitel tre har vi teoretiserat kring att ekonomiska värdens dominans är en 
grundbult inom NPM. Vilka kriterier som fastställer att det skulle vara dominant 
och ´allt annat överskuggande´ menar vi i stor grad är en kontextuell och subjektiv 
bedömning. Vad vi kan konstatera att vi i alla reformer ser spar- och effektivitets-
krav få en tydlig närvaro. I nyhetsutvärderingen, styrkortet och i den ekonomi-
styrning som följde med linjeorganisationen är sparkravet ett av huvudsyftena. Att 
man i styrkortet anger att man årligen ska sänka timkostnaden med två procent 
kan tyckas som ett anmärkningsvärt huvudmål för en organisation som inte 
arbetar för profit och ska styras av politiska drivkrafter snarare än ekonomiska.

En slutlig intressant notering, som måhända inte uttryckligen går igenom alla 
beslut, är hur man talar om den åldersbaserade målgrupp man försöker nå. Ett av 
projekten som skapats inom denna ram är Peak 25, där man menar att den ideala 
individen man ska rikta sig till om man vill nå hela intervallet 20-44 är en 25-
åring. Istället för att se målgruppen som en diversierad grupp som har väldigt 
olika förhållningssätt till SVT och tv-mediet försöker man bemöta dem som det vi 
tolkar som rationella nyttomaximerare. Man talar om 25-åringen likt en konform 
enhet och har en endimensionell förklaring på varför målgruppen försvinner 
liksom ett endimensionellt recept på hur man ska få den tillbaks. ”Får man 25-
åringarna att fastna för ett program, då fångar man tittare i alla åldrar från 14 
till 40 år”, ”Realityns berättarstil fungerar väldigt bra i målgruppen, även när 
den används på områden som drama”, ”När det gäller kommande program tittar 
gruppen främst på områdena komedier, reality, och drama”, ”Jaget är viktigt för 
den här målgruppen, kollektivt orienterade värden inte lika viktigt som för 
tidigare generationer”. Denna förenkling av publiken kan härledas direkt till de 
ekonomiska teorier om rationella nyttomaximerare som NPM bygger på (Box 
m.fl. 2001 :611). 

Att förenklingen av den oerhörda mångfald och diversitet som finns i 
medieanvändandet bland publiken är problematisk för en tv i allmänhetens tjänst
syns inte minst i och med den namninsamling med 15 000 namn som startade i 
protest mot nedskärningen av nyheterna. Detta trots att åtgärden gjordes just för 
att nå denna målgrupp genom omprioritering av resurser (Sydsvenskan 2006-10-
14).
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5 En förändrad diskurs

5.1 SVT och omgivningen - för Sverige i tiden?

Efter att i flera avseenden konstaterat inslag av New public management kan det 
vara dags att ställa sig frågan om vi nu har fastlagt en diskurs. Vi menar att 
materialet talar för detta med utgångspunkt i vår socialkonstruktivistiska tes, att 
vad ledningen säger påverkar det ledningen gör. Och ledningen talar i vårt 
studerade material i huvudsak efter en NPM-diskurs, att påstå annat vore att 
ignorera våra resultat. Dock menar vi som tidigare sagts att det inte är fruktbart att 
nöja sig med konstaterandet att det finns inslag (även om inslagen är 
dominerande). Att en diskurs förekommer behöver inte automatiskt betyda att den 
helt styr de sociala praktikerna, d.v.s. uppfyllandet av PS-uppdraget. Att vi funnit 
starka skäl att hävda att en NPM-diskurs föreligger öppnar alltså istället för vidare 
frågor kring diskursens innebörd, djup, och påverkan på SVT som PS-
organisation. Det är först genom att ta hänsyn till dessa faktorer som man fullt ut 
kan börja klargöra diskursens plats, hur en NPM-diskurs tagit plats och kommit 
att påverka SVT.

Är den nya diskursen en fasad som visas upp för att få legitimitet ifrån en 
granskande omgivning som prioriterar mätbara mål? Är SVT ett passivt flöte som 
styrs av den ökande andel aktörer som vill kontrollera organisationen i allt större 
utsträckning eller påverkar man sin egen plats som medieföretag i allmänhetens 
tjänst? Att fullt utreda dessa frågor blir i mångt och mycket en annan 
undersökning som kräver betydligt större undersökning och annorlunda 
frågeställning. Vi menar dock att det är relevant att i viss utsträckning analysera 
dessa faktorer och studera den nationella och internationella kontext som SVT 
verkar i.

5.1.1 Fler aktörer ställer fler krav

Att omgivningen har genomgått direkta förändringar under de senaste årtiondena 
kan vi tydligt se tecken på, dels i kapitel tre som visar framväxten av ett NPM-
ideal i Sverige och Europa och dels i hur SVT och PS-tv i flera länder kommit att 
ses ur ett helt nytt perspektiv. Coppens & Saeys talar om att förändringarna för 
PS-tvs omgivning blivit så omfattande att man måste börja tala om ett helt nytt 
administrativt system (2006: 261) Detta påstående bottnar sig i en rad faktorer, 
bland annat att man från Europeiska kommissionen har framfört rekommenda-



24

tioner kring att en tydligare redovisning och genomskinlighet ska införas gällande 
allokeringen av publika resurser inom PS-tv. Kommissionen har också vid 
flertalet tillfällen försökt att designa instrument för att ”objektivt” kunna bedöma 
hur stora resurser en PS-verksamhet behöver för att kunna genomföra sitt 
uppdrag, vilket har visat sig vara svårt då dess uppgifter är komplicerade (Coppen 
& Saeys 2006: 266). 

Hultén menar att denna kombinerade kommersiella, politiska och ideologiska 
attack på PS främst bottnar i kritik från privata medieaktörer som genom 
framgångsrikt lobbyarbete hörsammats av EU (2006: 98). Europeiska 
kommissionen menar att ”public financing distorts free trade in the broadcasting 
market, so that it is permissible only if a number of conditions are met” (ibid. 
267). Detta har i sin tur påverkat medlemsländerna att skärpa kontrollen och 
utvärderingen av de nationella PS-företagen samt ställa upp tydliga kontrakt som 
grund för allt mer omfattande utvärdering. Sverige tillhör dock inte de länder där 
kontrollreformerna gått längst, även om åtskilliga element går att finna och fler 
tillkommer successivt. Just kontraktet är framstående, där man gått från generella 
principer kring det ursprungliga trefaldiga uppdraget till allt fler och mer specifika 
uppgifter som ska utvärderas i fasta tidsintervall. I Sverige har detta fått form av 
sändningstillståndet (Hultén 2006: 98; Hastings 2004: 302). Generellt för PS-tv
över Europa är också ett tydligare krav på prestationsmätning vilket kommer 
naturligt med mer specificerade kontrakt.  Dessa kan vara bindande eller icke 
bindande, självvalda eller påtvingade, kvalitativa eller kvantitativa, ekonomiskt 
inriktade eller traditionella (t.ex. social och kulturell roll). För SVT finns än så 
länge ingen bindning, även om diskussioner förs kring att förstärka 
granskningsnämndens roll att ställa SVT ansvarigt för sitt utbud. Sedan 1997 
genomför SVT en lagstadgad årlig självutvärdering kallad SVTs Public Service-
redovisning. Då den genomförs i egen regi ligger operationaliseringsmakten inom 
SVT kring hur man resonerar om sitt årliga bemötande av sändningstillståndet 
(Coppens & Saeys 2006: 273).

För SVT finns heller ingen prestationsbaserad ekonomistyrning, vilket 
förekommer i ett flertal länder. Detta skulle innebära att resultat avgör anslag, 
vilket binder företaget till att prioritera de kortsiktiga mätbara mål som utvärderas.
För SVT finns inga externa regleringar kring formella publikmål i de regler som 
styr företaget, rörande publikuppskattning eller tittartid. Sändningstillståndet har 
dock förändrats till en tydligare styrning. Man har under det senaste decenniet gått 
från två till sjutton kvantitativa mål (främst rörande utbudsfrågor, t.ex. för
minoriteter) samt successivt förkortat tillståndet från tio år till tre (Hultén 2006: 
98; Vi på TV 2005 nr 2: 9). 

Detta innebär ökade möjligheter för externa aktörer att påverka SVT då 
tillståndet och förutsättningarna kan ändras med kortare intervall. Alltså har vi fått 
ökade krav på SVT som PS organisation från såväl överstatlig, statlig och 
inomstatlig nivå. Alla har sina utvärderingar som måste fyllas ut. SVT befinner 
sig i en förändrad omvärld, i såväl mediedimension som offentlig 
företagsdimension. Med hänsyn till den kontext som SVT och andra PS-företag 
kommit att hamna finns det goda förklaringar till varför reformer är så nära
förestående. Som vi har sett är dock inte förändringarna i omgivningens krav inte 
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lika stora i Sverige som i andra länder, vi saknar ekonomistyrning och än så länge 
externa granskare med makt att styra. Mycket av operationaliseringsansvaret 
ligger alltså hos SVT, man styr själv den väg man ska gå (Edin 2002: 66). 

5.1.2 Förebilden BBC – en framtidsvision?

Det brittiska PS-företaget BBC har sedan starten varit en av de mest 
framåtsträvande och framgångsrika PS-aktörerna och ses som förebild av andra 
europeiska länders PS-företag. Eva Hamilton, tillträdande VD för SVT, menar att 
de alltid sett BBC som en förebild och så även idag (Arai 2006). 

En kontrasterande bild är att Storbritannien är ett av de länder som gått längst 
när det gäller att anamma NPM inom offentlig verksamhet i och med 
Thatcherismen under nittiotalet. Detta har också kommit att förändra PS-tv i 
landet. Georgina Born har gjort en studie om diskursförändringar i BBC med 
hänsyn till New Public Management. Hon lyfter fram en rad förändringar som 
implementerats under nittiotalet och framåt.

När man läser vad Born skrivit om BBC ter det sig i våra ögon som att SVT 
ligger nästan exakt tio år efter i NPM-reformerna inom organisationen. 1996 
gjordes BBC-organisationen om till att särkoppla BBC Broadcast och BBC 
Production till en beställare och en utförare. En kvasimarknad skapades mellan 
dem. År 2005 infördes samma organisationssplit inom SVT.

En annan tydlig likhet är att man under 1996-1997 införde så kallade 
”balanced scorecard” inkluderande fyra övergripande målstyrningspunkter för 
BBC. Dessa var kund/publik-relationer, organisationseffektivitet, lärande och 
växande samt finans. Likheten är slående med vad som under 2006 införs i SVT 
under parollen styrkort som inkluderar punkterna publik, utbud, ekonomi och 
utveckling. 

Att studera BBC för att se hur SVT kan komma att utvecklas under de 
närmaste åren ter sig alltså inte helt olämpligt, eftersom Sverige ligger några år 
efter Storbritannien på NPM-processernas tåg genom den offentliga administra-
tionen. I England lever idag BBC i en kontext där PS-värde inte ses som en 
helhetsbild i utbudet utan värderas program för program. Denna förenklade bild 
av PS-uppdraget har skapat en mediemarknad där såväl kommersiella som PS-
kanaler kan söka bidrag för att göra program. Eva Hamilton har i sin 
programförklaring menat på att det är nyttigt att SVT gör en värdering av sina 
program utifrån ett PS-värde. Vissa program kan komma att försvinna om de inte 
tydligt uppfyller ett starkt värde i sig själv, vilket kan ses som ett steg mot det 
brittiska systemet.

Utifrån detta menar vi att det går att dra ett antal slutsatser. Dels söker SVT 
förebilder hos länder som hamnat under betydligt striktare styrning och som för 
sig själva i en riktning som förminskar deras demokratin roll och dels att vissa 
delar av diskursen går att partiellt förklara i och med en förändrad omgivning 
medan andra kommit att förändras i SVTs egen regi och interna agerande. Vi ska 
titta närmare på den typen av förändringar som vi menar i huvudsak står i SVTs 
regi samt vilka innebörder detta agerande kan ha.



26

5.2 Managementdiskursens effekter – från 
allmänintresse till egenintresse

Med hänsyn till vad som skrivits om omgivande faktorer och en kontext som 
ställer ökade krav på genomskinlighet, utvärdering och möjlighet och styra är 
förändringar också att vänta, då ledningen måste lyssna på den del av 
omgivningen som är satt att vaka över den. Men vi menar att den omgivningen än 
så länge lämnar SVT i en sådan position där mycket ansvar för uppdraget 
fortfarande ligger inom SVT-ledningens ramar att hantera. Två övergripande 
trender går igenom hela organisationen och har så vitt vi kan se inte framkallats av 
en granskande omgivning utan snarare av ett otvunget närmande till ett 
konkurrensstyrt tänkande och agerande. 

5.2.1 Tittarsiffrornas betydelse

Vi ser alltså att man, i utformningen av verksamheten, lägger allt större vikt kring 
tittaren och att tittarens önskemål har blivit ett ändamål av central vikt inom SVT. 
Lyssnandet på tittare prioriteras och höga tittarsiffror har blivit ett allmängiltigt 
mål. Det primära är att få höga tittarsiffror då man verkar anse att tittarsiffrorna 
utgör själva grunden för organisationens fortsatta överlevnad, vilket tenderar att 
bli en typ av självändamål. Att ha höga tittarsiffror ses som det som ger hela 
organisationen legitimitet och utgör grundvalen för dess själva existens. Man för 
också regelbundna diskussioner kring licensen och analyserar genomförda 
mätningar där man studerat (framförallt unga) människors sjunkande betalnings-
vilja. Att då fokusera på programverksamhet som genererar höga tittarsiffror 
bland just den åldersgruppen tycks vara en strategi för att öka betalningsviljan och 
därmed säkra företagets överlevnad. 

Man verkar se sig själv som en aktör som vilken som helst på medie-
marknaden, där en av de starkaste drivkrafterna är att ha höga tittarsiffror. Bland 
de privata aktörerna handlar tittarsiffrorna om att göra kanalen attraktiv för 
annonsörer, en finansieringform som ligger långt ifrån det SVT tillämpar då SVT 
har en given finansieringsform i form av de obligatoriska licensavgifterna 
(Tjernström, 1999 s. 52). Att inflödet av ekonomiska resurser är relativt konstant 
gör att ledningen i större utsträckning bör kunna koncentrera sig på verksamheten 
istället för att leta finansiärer. Att följa sitt uppdrag istället för att söka satisfiering 
av licens-betalande kunder (Grey, 1998 i Tjernström, 1999 s. 52). Inom SVT finns 
således tendenser till att se sig själv som en part på den mediemarknad som 
präglas av konkurrens och man måste legitimera sig själv med hjälp av 
ekonomiska faktorer snarare än demokratiska. Jakten på att öka tittarsiffrorna som 
en del i att säkra organisationens överlevnad innebär inskränkningar då man 
prioriterar betalningsvilja istället för demokratiarbete.

Därmed inte sagt att tittarsiffror inte är en viktig del av uppdraget då det finns 
argument för att eftersträva en bred tittarbas. Man kan som vi tidigare anfört 
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argumentera för att en bred tittarkrets är stommen i strävandet mot en nationell 
gemenskap. Dessutom gäller att om man ska nå de ambitioner som finns 
fastställda, nämligen de om att informera, utbilda samt underhålla befolkningen är 
det viktigt att söka bred uppslutning kring kanalerna och programmen (Picard i 
Coppens & Saeys 2006:275).

Således kan tittarsifferambitionen som har haft den unga tittarens gunst för 
ögonen tolkas på två sätt. Dels att man söker attrahera en stor publik
(företrädelsevis en ung sådan) för att säkerställa att SVT blir ett återkommande 
inslag i deras tittande. Detta perspektiv blir det av kundsynens där man betraktar 
tittarna som kunder, kunder som måste attraheras och bibehållas. SVT blir likt ett 
företag som måste attrahera kunder med attraktiva produkter, som de betalar 
genom sitt licensbetalande. Det andra perspektivet härleds från synsättet som 
snarare sätter demokratin i fokus och hävdar att den breda tittarbasen är ett mål för 
att kunna utbilda och informera samt bidra till sammanhållningen med hjälp av 
den gemenskap som skapas av den bredden. 

Vilken utav dessa motiveringar är den som ligger bakom ledningens agerande
framgår inte explicit. Det är dock tydligt att man har en oproblematiserade attityd 
där man inte för några resonemang kring varför det är viktigt med en bred tittarbas 
utan att det relevanta är att man når den. Detta korrelerar med kundsynens 
perspektiv på att det väsentliga är att nå tittare. Kosta vad det kosta vill.

5.2.2 En oproblematiserande diskurs

Det faktum att vi inte någonstans i vårt material återfinner ledningsdiskussioner 
kring hur demokratiuppdraget ska hanteras, operationaliseras och uppfyllas menar 
vi också har grund i en från ledningshåll förenklad syn på SVTs roll i demokratin. 
Förhållningssättet pekar på att ledningen anser att SVT enkom genom sin existens 
främjar demokratin oavsett agerande och innehåll. Man behöver inte närmare 
operationalisera det i det faktiska utbudsarbetet. Att demokratin tillfästs stort 
värde och är en viktig del i PS-uppdraget återspeglas inte det material vi tittat på 
och föranleder oss att tro att man saknar utförliga resonemang om hur man ska 
fylla sin funktion som PS-medium. 

I externa ledningsdokument återfinns visserligen ofta försäkran om SVTs 
otvivelaktiga vikt för demokratins fortsatta välmående. Då diskursen förflyttar sig 
neråt på abstraktionsstegen, från pamfletter och högtidliga tal till det konkreta 
arbetet får man dock snarare intrycket att demokrati är ett begrepp som det varken 
behövs teoretiseras, operationaliseras eller diskuteras kring. 

SVT tillmäter alltså inte vikt till diskussioner om demokrati och hur man ska 
förverkliga de krav, möjligen oftast av abstrakt karaktär, som ställs på företaget. 
Denna exkluderande diskurs fokuserar istället på kortsiktiga mätbara mål som 
snabbt kan visa resultat för en utvärderande omgivning, till exempel hur många 
procent av programmen som ska textas. Genomgående i vårt material är frånvaron 
av problematiseringar av de mer långsiktiga abstrakta målen som anges som 
riktlinjer för verksamheten. 
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5.2.3 Överlevnad viktigast av allt

Dessa processer, att söka legitimitet för verksamheten genom att visa resultat 
snarare än att arbeta för långsiktiga uppfyllelse av riktlinjer för demokratin, menar 
vi är steg i en process där man successivt ändrat fokus från uppdrag till 
överlevnad. En process i vilken man använder sig av flertalet metoder för att 
påvisa sitt existensberättigande och där kortsiktiga enkla mål prioriteras för att 
kunna visa resultat för omgivningen.

Man väljer att fokusera på överlevnaden istället för att koncentrera sig på det 
ursprungliga uppdraget med inneboende värden som demokrati och bejakande av 
mångfald. Edin beskriver denna förskjutning från det som hon kallar 
allmänintresse till egenintresse där man gått från att stå för kritisk granskning, 
allmänhetens insyn till att nu själva vara en del av att legitimera PS-tvns 
självskrivna roll (Edin 2002: 58). 

Att kombinera de olika begreppsapparaterna med NPM och ökade krav på 
ekonomisk effektivitet som högsta prioritet å ena sidan med det demokratiska 
etoset med demokratin som överordnad faktor å andra sidan är alltså svårt. 
Marknadens principer kan inte friktionsfritt inordnas i de mer traditionella 
principerna för PS (Steemer 2003: 123) Därmed har det alltså blivit en 
motsättning vilken har lett till en underordning av allmänintresset till förmån för 
egenintresset som ett resultat av NPM-diskursens exkluderande verkan.
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6 Avslutande reflektioner

Vi har inledningsvis belyst vikten av en tv i allmänhetens tjänst. Arbetets 
huvudsakliga mål har inte varit att försöka klargöra effekterna av NPM i SVT-
ledningens diskurs. Detta, är vi medvetna om, kan för somliga te sig underligt, då 
all teoretisering kring NPM automatiskt resulterar i diskussioner om effekter på 
demokratin. Skälen till att vi valt att avstå från teoretiserande kring detta kan grovt 
delas in i två kategorier; för det första finns det redan väldigt mycket litteratur
kring vilka effekter NPM-förändringar har på demokratin. Vidare har vi avsett 
lägga fokus på att försöka precisera de teorier om NPM-intåget som lagts fram av 
forskare som Lundquist, Premfors, Christensen och Laegrid med empirisk 
utvärdering snarare än att skapa helt nya sådana. Det andra och tyngre skälet är att 
vi, med de ingångar vi valt, svårligen kan vi avgöra vilka, om några, direkta 
förändringar på demokratin som går att finna. Lika svårt som det är att via 
kvantitativa verktyg mäta resultat rörande demokratiskt arbete, är det att direkt 
kunna redogöra för relationen mellan ledningens agerande och det demokratiska 
samhället. Att på ett tillfredställande sätt redogöra för det är ett helt annat, och 
förmodligen betydligt mer omfattande arbete.

I arbetet har vi utgått från ledningen och dess diskurs, deras sätt att se på, 
motivera samt genomföra förändringar i organisationen. Att inte studera hela 
organisationen kan i viss mån ses som begränsande för våra möjligheter att uttala 
oss, men som vi tidigare sagt är SVT en hierarkisk organisation samtidigt som 
ledningens uttalanden enligt socialkonstruktivismen bör styra ledningens 
handlande.

Att vi fastlagt en NPM-diskurs som utmynnat i att organisationen numer ser 
sig själv som en aktör som måste konkurrera med privata bolag på deras villkor är 
nog så intressant. Vi har dock inte i någon större utsträckning behandlat vilka 
följder detta har för SVTs framtid som PS-organisation, annat än att det är 
problematiskt. Inte heller vad detta i förlängningen eventuellt kan ha för effekter 
på demokratin. Företagets strävan mot överlevnad likt en aktör på en marknad kan 
mycket väl vara det som de facto försvårar möjligheterna att kunna fortsätta finnas 
som medieaktör då vi sett röster höjas för att ledningen glömmer bort varför det 
finns en ps-kanal. 

Trots vårt relativt digra material kan vi inte göra anspråk på att hävda att 
resultaten är allmängiltiga för varken SVTs tidigare agerande eller kommande 
sådant. Detta är helt enkelt eftersom SVT, ironiskt nog, är ett företag i ständig 
förändring. Kritiker mot PS menar att det ideal som det skapats till att sträva efter 
är ouppnåeligt och att organisationen styrs av omätbara abstrakta mål, man 
ifrågasätter varför man ska sträva efter till synes ouppnåeligt mål. Trots att 
mången hävdar att de normativa mål som omger PS-tvn kanske aldrig varit till 
fullo aktivt inom företaget menar vi att strävan och riktningen, själva processen att 
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försöka nå dit kan vara minst lika viktig som huruvida man befinner sig nära 
själva målet. Det centrala är inte nödvändigtvis var man befinner sig utan vart 
man är på väg.

Vår övertygelse, trots den utveckling som vi sett inom SVT, är att vi inte kan
se någon annan aktör på TV-marknaden som är bättre lämpad för att hantera det 
PS-uppdrag som tilldelats till SVT. Vi efterfrågar därför forskning kring vilka 
effekter denna utveckling mot NPM har på SVTs möjligheter till ett 
tillfredsställande uppfyllande av uppdraget i ett mer långsiktigt perspektiv 
gällande demokratiska hänsynstaganden. Slutligen sänder vi en uppmaning till 
SVTs ledning och dess omgivning att börja problematisera vad det egentligen 
innebär att vara en television i allmänhetens tjänst.
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Bilaga 1 – Vi på TV

Vi på TV är Sveriges Televisions interntidning. Tidningen tar upp aktuella ämnen, 
har veckans fråga samt krönikor och från och med år 2005 innehåller tidningen 
också en ledare. I varje nummer ges också utrymme för anställdas åsikter.

Denna interntidning finns inte normalt tillgänglig för externt bruk. Genom 
Universitetsbiblioteket i Lund, UB, fanns de dock att tillgå i de pliktexemplar som 
enligt lag måste distribueras för arkivering. Därmed kunde vi tillgodogöra oss 
materialet efter att det beställts fram.

2003: Tidningen utkommer med 40 nummer
2004: Tidningen ändrar struktur, numren blir mer omfattande men färre 

utkommer per år. Utkommer med 20 nummer varav 11 är tillgängliga
(övriga saknas i arkiven).

2005: Tidningen utkommer med 20 nummer
2006: Tidningen utkommer med 20 nummer, varav 14 fanns tillgängliga vid 

tidpunkten för vår materialgenomgång (viss fördröjning råder mellan att 
Vi på TV kommer ut internt och pliktexemplaren kommer till UB)

Hela materialet ingår som grund i studien. De tre större reformer som tas upp i 
studien figurerar dock under en bestämd rymd och i ett antal närliggande nummer. 
Dessa avsnitt är huvudsakligen baserat på material från dessa nummer.

Den nya linjeorganisationen: Nr 7, Nr 8, Nr 11 från 2003

Styrkorten visar vägen för 2006: Nr 1, Nr 4, Nr 5 från 2006

Tuff prövning väntar nyheterna Nr 19 från 2005 samt Nr 10, Nr 11 från 2006 


