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Sammanfattning 

I  mitten  av  1990‐talet  introducerades  det  globala  datornätverket  internet  i 

Sverige.  I  den här  studien  fokuserar  vi  på  de  svenska public  service‐företagens 

(Sveriges Radio, SR, och Sveriges Television, SVT) intåg på nätet. 

 

SR  publicerade  sin  första  webbsida  1994  och  sidan  innehöll  en  grafisk 

presentation av resultatet från det årets riksdagsval. SVT:s första webbsida kom 

1995 och kom till när företaget letade efter möjliga sätt att utveckla text‐tv. 

 

Anledningen  till  att  vi  studerar  SR  och  SVT  är  att  vi  vill  få  reda  på  varför  två 

företag  som  finansieras  av  medborgarna  valde  att  ta  steget  ut  på  det  nya  och 

okända  internet  när  endast  ett  fåtal  av  svenskarna  hade  internettillgång  i 

hemmet. 

 

Vi har intervjuat personer som arbetade på SR respektive SVT under 1990‐talet, 

både  tekniker  och  styrelsemedlemmar.  Vi  har  också  tagit  del  av  olika  skrivna 

dokument från företagen. 

 

Studien  visar  att  SR  och  SVT  syntes  ganska  tidigt  på  internet,  men  utan  att 

företagen gjorde några  egentliga  satsningar.  Företagens  styrelser  var osäkra på 

nyttan med  den  nya  plattformen  och  teknikerna  arbetade  utan  att,  enligt  dem 

själva,  få  tillräckligt med  resurser.  Situationen  ändrades  i  början  av  2000‐talet, 

efter tidsramen för vår studie.
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Abstract 

In  the  mid‐1990’s,  the  global  computer  network  known  as  the  Internet  was 

introduced in Sweden. With this study, we are shining a light on the entrance of 

Swedish  Public  Service  media  on  the  Internet.  The  two  major  Swedish  Public 

Service  companies  Sveriges  Television  (“Swedish  Television”,  also  called  SVT) 

and Sveriges Radio (“Swedish Radio”, also called SR) are included in this study. 

 

SR published its first website in 1994 and the site featured a presentation of the 

results from the Swedish parliament elections of that year. SVT published its first 

website in 1995, when the company wanted to find a way to develop the classic 

teletext. 

 

The reason why we are studying these companies is that we wanted to find out 

why  two  publically  funded  companies  decided  to  enter  the  new  and  relatively 

unknown  Internet  platform  at  a  time  when  only  three  percent  of  the  Swedish 

population had Internet access at home. 

 

We have  interviewed  technicians and board members working  for  either  SR or 

SVT  at  the  time  surrounding  their  entry  on  the  Internet  and  we  have  also 

accessed board documents and other written information from the companies. 

 

The study shows that both SR and SVT had an early presence on the Internet but 

without really investing. The respective boards were unsure about the usefulness 

of the new platform and the technicians were working without getting, according 

to themselves, enough time and money. The situation changed at the beginning of 

the 21st century, after the timeframe of our study. 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1. Inledning 

I slutet av 60‐talet  lades grunden  för det som i dag är närmast en självklarhet  i 

svenska  hem1  då  forskare  inom  den  amerikanska  försvarsindustrin  skapade 

nätverket  ARPAnet.  Allt  eftersom  tiden  gick  anslöts  fler  och  fler  nätverk  till 

ARPAnet  och  ett  internet  (d.v.s.  ett  nätverk  av  nätverk)  skapades,  som  så 

småningom utvecklades till det vi i dag kallar internet.2 

 

I dag sköter vi våra bankärenden på internet, vi kommunicerar med varandra på 

elektronisk väg, vi bloggar och bildar opinion på nätet. Internet har till och med 

besjungits i Melodifestivalen när Nick Borgen tog ton i bidraget World Wide Web 

1997. Vi tittar till och med på tv och lyssnar på radio via internet och det är detta 

vi kommer ägna den här studien åt. Vi kommer att gå femton år bakåt i tiden, till 

mitten  av  1990‐talet,  och  ta  reda  på  vad  som  gjorde  att  de  svenska  public 

service‐företagen Sveriges Radio och Sveriges Television  (i  studien hänvisat  till 

SR respektive SVT) tog klivet ut i det nya och okända internet. 

 

1.1 Begreppet ”internet” 

För  att  undvika  förvirring  angående  vad  som  avses  när  vi  använder  ordet 

”internet”  i  studien  är  en  förklaring  på  sin  plats.  Det  som  i  dagligt  tal  kallas 

Internet består  av  flera nätverk  som är  sammankopplade och består  alltså  rent 

tekniskt sett av flera olika internet (nätverk av nätverk). 

 

Svenska  datatermgruppen  rekommenderar  att  Internet  skrivs  med  versal 

begynnelsebokstav  när man  hänvisar  till  det  globala  datornätet.3  Tidningarnas 

Telegrambyrå  (TT)  avviker  från  rekommendationen  och  skriver  internet  med 

gemen  begynnelsebokstav.  Detta  motiveras  med  att  ordet  inte  längre  har 

karaktären  av  ett  egennamn och  att  de  anpassar  sig  till  ett  etablerat  skrivsätt.4 

Av samma skäl kommer vi, när vi i studien nämner ordet ”internet”, att syfta på 

det globala datornätverket och alltså inte ett enskilt nätverk av nätverk. 

                                                 
1 Enligt Nordicoms Internetbarometer hade 84 procent av befolkningen i åldern 9-79 år tillgång till 

internet i hemmet år 2008. 
2 Borg, Tage (1999) Internet @ Sverige, sid 13 
3 http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html, hämtad 2009-12-14 
4 http://tt.se/ttsprak/, hämtad 2009-12-14 
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1.2 Företagspresentationer 

Kort historik och information om företagen som ingår i studien. 

 

1.2.1 Sveriges Radio 

Det  företag  som  i  dag  går  under  namnet  Sveriges  Radio AB  är  resultatet  av  en 

sammanslagning mellan Sveriges Lokalradio (LRAB) och Sveriges Riksradio (RR) 

och  har  funnits  sedan  1993.  Mellan  1978  och  1992  var  SR  namnet  på 

moderbolaget för svensk public service‐radio och tv. Det tidigare namnet var AB 

Radiotjänst. Radiotjänst bildades 1924. 

 

SR bedriver sändningar i fyra kanaler, P1, P2, P3 och P4. Det mesta av innehållet i 

P4 utgörs av  lokala sändningar  från de 25 stationer som finns runt om i  landet. 

Ungefär  två  tredjedelar  av  innehållet  är  lokalproducerat.  Dessutom  sänder  SR 

webbradio  i ett  flertal kanaler.5  Företaget har drygt 1 600 anställda  fördelat på 

redaktionell personal, tekniker, musiker, administratörer och arbetsledare.6 

 

SR har i uppgift av staten att ”bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst”, 

som  det  står  i  det  sändningstillstånd  som  gällde  i  skrivande  stund  (december 

2009).7 

 

I  Medieakademins  förtroendeundersökning  år  2009,  där  svenska  folkets 

förtroende  för  institutioner,  partier,  massmedier  och  företag  undersöks,  kom 

Sveriges Radio högst upp av alla 33 undersökta organisationer.8 

 

1.2.2 Sveriges Television 

Sveriges tv-historia tog sin början år 1956, då Sveriges Radio började med reguljära 

tv-sändningar. Få ägde en teve vid den tiden, men tretton år senare hade mediet blivit 

så populärt att man utökade utbudet med ytterligare en kanal. 1979 fick Sveriges 

Television slutligen, genom en uppdelning av Sveriges Radio, sitt nuvarande namn. 
                                                 
5 http://www.ne.se/lang/sveriges-radio-ab, hämtad 2009-12-06 
6 http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971522, hämtad 2009-12-06 
7 http://www.sr.se/Diverse/AppData/Isidor/files/3113/4575.pdf, hämtad 2009-12-06 
8 http://www.medieakademin.welcom.se/Fortroendebarometer2009.pdf, hämtad 2009-12-09 
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Idag, ytterligare 30 år senare, har SVT:s kanalutbud ökat till sex vanliga tevekanaler 

plus ett flertal andra publiceringsformer: text-tv, en HD-kanal, web-tv-tjänsten SVT 

Play och en mobiltjänst. Företaget har idag cirka 2 300 anställda på 28 orter över hela 

landet.9 

 

I Medieakademins förtroendeundersökning år 2009 kom SVT på tredje plats av 33 

möjliga. Endast Sveriges Radio (etta) och Ikea (tvåa) rönte större förtroende bland 

svenskarna. 

 

1.2 Problembakgrund 

Public  service‐företagen  SR  och  SVT  finansieras  av  medborgarna  genom 

licensavgifter,  så  det  är  alltså  svenska  folket  som  betalat  företagens 

internetsatsningar. Det kan tyckas som att själva satsningen inte är någon större 

kostnad för licensbetalarna, men faktum är att det inom SR och SVT förekommit 

kritik när det gäller finansieringen.10 

 

Kritiken  grundar  sig  främst  på  att  företagen  under  1990‐talet  inte  tilldelades 

särskilda  medel  för  internet  i  någon  större  utsträckning  och  att  de  alltså  fått 

finansiera satsningen genom omfördelningar av befintliga resurser. Det har alltså 

lett till att pengar tagits från själva kärnverksamheten (radio‐ och tv‐produktion) 

och  lagts  på  något  som  långt  ifrån  varje  svensk  hade  tillgång  till  under  tidigt 

90‐tal. Kritiker inom SR och SVT ansåg att internetsatsningen var dyr, onödig och 

tog pengar som hade kunnats lägga på utveckling av programinnehållet. 

 

Företagens webbsidor kom ut  i  en  tid när  en  internetuppkoppling  inte  var den 

självklarhet det är  i dag. 1995 hade endast  tre procent av befolkningen 9‐79 år 

tillgång till internet i hemmet.11 

 

Dessutom  har  SR  och  SVT  som  huvuduppgift  enligt  sändningsavtalet  att 

                                                 
9 http://svt.se/2.60395/1.704445/tv-historia_i_artal, hämtad 2009-12-09 
10 Enligt en intervju med Jan Engdahl, tidigare vice vd på SR, läs mer i resultatkapitlet. 
11 http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/289_internetbarometer2008.pdf, hämtad 2009-12-02 
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producera  ”TV  och  radio  i  allmänhetens  tjänst”  och  då  kan  frågan  ställas  om 

varför företagen dessutom skulle synas på internet. För vissa kan frågan framstå 

som ointressant. Allt finns ju på internet i dag och det är inget märkligt med det. 

Nej, inte i dagens samhälle. Teve och radio har så gott som flyttat in i datorn och 

de  flesta medieföretag har en egen webbsida. Men man behöver  inte gå särskilt 

många  år  bakåt  i  tiden  för  att  höra  röster  som  var  starkt  kritiska  till  internet. 

Fenomenet  internet  har  till  och  med  ifrågasatts  på  ministernivå  i  Sverige  när 

dåvarande  kommunikationsminister  (tillika  ansvarig  för  IT‐frågor  i  regeringen) 

Ines Uusmann yttrade följande i en tidningsartikel 1996: 

 

”Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning men jag tror inte 

att folk i  längden kommer att vilja ägna så mycket tid som det faktiskt 

tar åt att surfa på nätet.”  12 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att, med hjälp av samtalsintervjuer med väsentliga personer 

inom respektive företag, ta reda på varför SR och SVT valde att publicera sina 

webbsidor när de gjorde (1994-1995) och vilka tankar och beslut som låg bakom 

internetsatsningen. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att besvara vår studie utgår vi från följande frågeställningar: 

1. Hur gick arbetet med SR:s och SVT:s webbsidor till, från idé till färdig sida? 
2. Hur  såg  kommunikationen  ut  mellan  personer  i  ledande  ställning  inom 

företagen och de som arbetade med webbsidorna? 

3. Hur  resonerade  företagens  ledningar  och  de  som  arbetade  med 
webbsidorna kring public service‐uppdraget? 

4. Vilka resurser fanns till hands för internetsatsningen inom företagen? 

                                                 
12 Citerad i en artikel i Svenska Dagbladet, 12 maj 1996 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter studien är baserad på. Vi 

inleder med  en  sammanfattning  av  svensk  internethistoria,  från  de  första  åren 

och  fram  till  slutet  av  1990‐talet.  På  det  följer  en  presentation  av  så  kallad 

diffusionsteori,  som beskriver hur  innovationer vinner acceptans  i olika  takt av 

olika  typer  av  individer.  Till  sist  definierar  vi  begreppet  public  service  och 

beskriver politiska riktlinjer för public service i Sverige. 

 

2.1 Svensk internethistoria 

Den 7 april 1983 klockan 14.02 tog Björn Eriksen (av många ansedd som Sveriges 

främsta  internetpionjär)  emot  det  första  e‐postmeddelandet  i  Sverige.  Det 

skickades från Amsterdam och såg ut så här: 

 
SWE_Mail 
Return‐Path: <mcvax!jim> 
Date: Thu, 7 Apr 83 14:02:08 MET DST 
From: mcvax!jim (Jim McKie) 
To: enea!ber 
Subject: Hello 
 
You are now hooked to the mcvax. This is just a test. 
Reply, we will be calling you again soon! 
 
Ignore any references to a machine called ”yoorp”, it 
is just a test. Mail should go to ”mcvax!....”. 
 
Regards, Jim McKie. (mcvax!jim).13 

 

Förutom att vara den första person i Sverige som tog emot ett e‐postmeddelande 

var  det  också  Björn  Eriksen  som  registrerade  domännamn  i  landet.  1986 

registrerade Björn Eriksen landskoden .se och den första adressen med en sådan 

toppdomän var enea.se.14 

                                                 
13 Hamngren, Inga, Odhnoff, Jan och Wolfers, Jeroen (2009) De byggde Internet i Sverige, sid 20 
14 ibid, sid 22 
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Figur 2.1 Antal datorer anslutna till Sunet 1988‐2000. Siffrorna är avrundade. Källa: Sunet   

 

Det var främst högskolor och universitet  i Sverige som låg bakom införandet av 

internet i landet. Forskare från Göteborg, Stockholm och Uppsala hade ansökt om 

pengar från staten 1980 för att skapa ett svenskt högskolenät. Men utvecklingen 

av nätet tog tid och det var inte förrän 1988 som den svenska delen av internet 

skapades och fick namnet Sunet (Swedish University Computer Network).15 

 

1988 var ungefär 2 000 datorer anslutna  till  Sunet och  tio år  senare var  siffran 

uppe i knappt 140 000 datorer (se figur 2.1). 

 

Allt eftersom internet ökade i popularitet så steg intresset från näringslivet för ett 

kommersiellt nät. Eftersom Sunet och KTH inte ansågs vara lämpliga att driva ett 

sådant  så  togs  1990  ett  initiativ  för  ett  kommersiellt  nät.  Företaget  som  fick 

uppdraget  att  starta nätet  var Comvik,  som  senare blev Tele2. Nätet  kom 1991 

och fick namnet Swipnet (The Swedish Internet Protocol Network).16 

                                                 
15 Hamngren, I, Odhnoff, J och Wolfers, J (2009), sid 23-24 
16 SOU 1997:18, sid 145 
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Figur 2.2 Antal registrerade .se‐domäner per år 1986‐2000. Källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

 

Björn Eriksen var den som avgjorde vilka som kunde få ett domännamn under .se. 

Han  satt  på  KTH  och  hade  arbetet  som  en  bisyssla.  Det  var  mycket  svårt  att 

överklaga  ett  beslut  av  Björn  Eriksen  utan  han  fick  istället  ta  emot 

stämningsansökningar när folk inte fick sin vilja igenom. Han säger själv att han 

på grund av detta kallades ”Internets diktator i Sverige”.17 

 

Internet i Sverige fick sitt stora genombrott 1994, då Carl Bildt skickade e‐post till 

Bill  Clinton. Meddelandet  var  en  gratulation  från Bildt  om att  handelsembargot 

mot  Vietnam  hade  lyfts.  Carl  Bildts  e‐postmeddelande  blev  mycket 

uppmärksammat i Sverige, men det hade kanske inte blivit det i USA om inte Vita 

Huset  hade  förvarnats  om  det.  Clinton  fick  nämligen  ta  emot  mängder  med 

e‐post.18 

 

Under  riksdagsvalet  1994  blev  internet  åter  uppmärksammat  i  Sverige,  då 

Riksskatteverket  (RSV)  använde  sig  av  e‐post  för  att  förmedla  valresultatet  till 

journalister. Tidigare hade de skrivit ut listor som journalister fick titta på och vid 

valet  1991  faxade  man  ut  resultaten,  men  ingen  av  lösningarna  var  riktigt 

tillfredsställande.  Olle Wallner  och  Per‐Olof  Josefsson  arbetade  på  Swipnet  och 

kom  med  lösningen  om  e‐postdistribution.  Det  var  inte  bara  ett  sätt  att  lösa 

                                                 
17 Hamngren, I, Odhnoff, J och Wolfers, J (2009), sid 34 
18 ibid, sid 62 
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problemen för RSV, utan man fick också medieföretag att skaffa e‐post.19 

 

Den  första  svenska  tidningen med  nätupplaga  var  Aftonbladet.  Deras  sida  kom 

1994  och  i  början  var  det  kultursidorna  som  publicerades.  Public 

service‐företagen SR och SVT hade också tidigt registrerat domännamn och kom 

ut på nätet under 1994‐1995.20  Som en  jämförelse kan nämnas att norska NRK 

kom ut på nätet 1995 och danska DR året efter.  21,  22 

 

Under  senare  halvan  av  1990‐talet  började  Björn  Eriksens  arbete  med  att 

registrera  domäner  ta  allt mer  tid  i  och med  att  fler  började  intressera  sig  för 

internet.  Till  slut  behövdes  en  mer  formell  organisation.  1997  grundades 

Stiftelsen  för  Internetinfrastruktur,  som  i  dag  har  ansvaret  för  registrering  av 

.se‐domäner.23 
 

I  september  1996  fick  Statskontoret  i  uppdrag  av  regeringen  att  utreda  den 

svenska delen av  internet och resultatet presenterades  i SOU 1997:18, som fick 

det  fantasifulla  namnet  ”Svenska  delen  av  Internet”.  Men  redan  tre  år  tidigare 

hade  IT‐kommissionen,  med  dåvarande  statsminister  Carl  Bildt  i  spetsen, 

presenterat  en  utredning  med  framtidsutsikter  för  den  nya  teknologin.  SOU 

1994:118  var  full  av  optimistiska  idéer  för  framtiden  och  utredningens  namn 

”Vingar åt människans förmåga” visade på tron IT‐kommissionen hade. 

 

SOU 1994:118  innehöll många  förhoppningar om vad man ville uppnå med den 

nya informationsteknologin och det var tydligt att man ville nå sina mål inom en 

inte allt för avlägsen framtid. Mycket av det som då var närmast en utopi är i dag 

vår vardag. Till exempel närde IT‐kommissionen en önskan om att skolungdomar 

en dag skulle kunna få ”direktkontakt med all världens kunskap”.24 

                                                 
19 Hamngren, I, Odhnoff, J och Wolfers, J (2009), sid 63 
20 ibid, sid 64 
21 http://www.nrk.no/informasjon/fakta/1.6607849, hämtad 2009-12-09 
22 http://www.dr.dk/OmDR/Fakta+om+DR/Historie/20060504132544.htm, 2009-12-09 
23 Hamngren, I, Odhnoff, J och Wolfers, J (2009), sid 65 och http://www.iis.se/om-se/, hämtad 

2009-12-01 
24 SOU 1994:118, sid 6 
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Figur  2.3  Andel  svenskar  i  åldern  9‐79  år  med  tillgång  till  internet  i  hemmet  1995‐2008.  Källa: 

Nordicoms Internetbarometer 2008 

 

Dessutom innehöll utredningen en rad planer på vad man skulle kunna använda 

IT  till  inom  en  rad  områden,  bland  andra  utbildning,  rättsväsen,  hälso‐  och 

sjukvård och näringsliv. 

 

Statskontorets  utredning  gav  en  kartläggning  av  hur  den  svenska 

internetverkligheten  såg  ut  under  andra  halvan  av  1990‐talet.  Bland  annat 

presenterades en undersökning som berättade att ungefär var tredje svensk hade 

tillgång  till  internet  på  ett  eller  annat  sätt  (via  arbetet,  skolan,  hemmet  eller 

vänner  och  bekanta)  i  oktober  1996.  I  april  1997  hade  andelen  stigit  till  46 

procent.25 

 

Nordicoms  Internetbarometer  från  2008  visar  att  tre  procent  av  befolkningen 

9‐79 år hade tillgång till internet i hemmet 1995. Som jämförelse kan nämnas att 

2008 var siffran uppe i 84 procent (se figur 2.3).26 

 

Handelns Utredningsinstitut (HUI) har utsett Årets julklapp varje år sedan 1988 

och 1996 var det en internetuppkoppling som fick utmärkelsen. För att något ska 

kunna bli Årets julklapp ska minst ett av följande kriterier uppfyllas enligt HUI: 

                                                 
25 SOU 1997:18, sid 23 
26 http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/289_internetbarometer2008.pdf, hämtad 2009-12-02 
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1. Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse för året. 
2. Produkten  ska  svara  för  ett  högt  försäljningsvärde  eller  säljas  i  ett  stort 

antal enheter. 

3. Produkten ska representera den tid vi lever i.27 
 

Som  framgår  av  figur  2.3  skedde  den  största  ökningen  av  svenskarnas 

internettillgång i hemmet under åren kring 1996. 

 

Vidare pekade utredningen från Statskontoret på vikten av att säkra svenskarnas 

tillgång till internet, då man inte såg något annat alternativ till internetteknik när 

det  gällde  elektronisk  kommunikation.  Därför  ville  man  lägga  lika  stor  vikt  på 

internetinfrastruktur som man hade lagt på telefonnätet.28   

 

Sammanfattningsvis kan man säga att internet i Sverige gick från att beröra några 

lekfulla  entusiaster  på  högskolor  runt  om  i  landet  till  att  bli  hela  folkets 

angelägenhet.  I  mitten  av  1990‐talet,  när  vår  studie  tar  sin  början,  var  alltså 

internetanvändningen  inte  lika  utbredd  i  landet  så  som  den  är  i  dag.  Få  hade 

tillgång  till  en  internetuppkoppling  och  ännu  färre  hade  tillgång  till  internet  i 

hemmet. 

 

2.2 Diffusionsteori 

Kommunikations‐  och  journalistikprofessorn  Everett  Rogers  har  forskat  i  så 

kallad  diffusion,  eller  hur,  varför  och  hur  lång  tid  det  tar  för  olika  typer  av 

innovationer att vinna acceptans i en population. Han konstaterar att det ofta tar 

tid innan en innovation är accepterad, oavsett hur många och uppenbara fördelar 

den har. 

 
I  boken  Diffusion  of  Innovations  skriver  han  bland  annat  att  olika  typer  av 

människor tar till sig en innovation olika snabbt (se figur 2.4). 

                                                 
27 http://www.hui.se/web/Arets_Julklapp.aspx, hämtad 2009-12-17 
28 SOU 1997:18, sid 31 
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Figur  2.4  Acceptans  av  innovationer  i  en  bestämd  population  över  tid.  Källa:  Rogers,  Everett  M, 

Diffusion of innovations 

 

Som framgår av figur 2.4 är det föga förvånande innovatörerna själva som är de 

första användarna. Innovatörerna beskrivs av Rogers som närmast besatta av att 

driva  den  tekniska  utvecklingen  framåt.  Därför  har  de  en  högre  tolerans 

beträffande så kallade barnsjukdomar i innovationen än andra har. 

 

När dessa barnsjukdomar blivit färre, börjar de tekniska pragmatikerna ta till sig 

innovationen,  men  fortfarande  är  den  inte  tillräckligt  utvecklad  för  att 

majoriteten ska vilja ta till sig den. 

 

Den  stora  explosionen  i  användande  kommer  när  innovationen  är  så  pass 

utvecklad  och  lättanvänd  att  en  ”tidig  majoritet”  –  en  stor  grupp  av  tekniskt 

liberala  och  intresserade  människor,  som  dock  inte  nödvändigtvis  är  insatta  i 

innovationens uppbyggnad och  tidiga utveckling  –  tar  till  sig  innovationen. När 

sedan  även  en  senare  majoritet,  som  är  mer  skeptisk,  tar  till  sig  den  nya 

innovationen, kan man betrakta den som accepterad i samhället. 

 

Därefter kommer ”eftersläntrarna” – de innovationskonservativa – som tar till sig 

innovationen  först  efter mycket  övertalning,  eller  när  det  av  olika  anledningar 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inte går att stå utanför längre. Eller kanske inte ens då.29 

 

Rogers tar också upp fem olika steg i vilka man tar till sig en innovation: 

1. Kunskap  –  uppstår  när  en  individ,  eller  annan beslutsfattande  enhet,  blir 

medveten  om  en  innovations  existens  och  får  förståelse  för  hur  den 

fungerar. 

2. Övertygelse  –  uppstår  när  en  individ,  eller  annan  beslutsfattande  enhet, 

formar en positiv eller negativ attityd gentemot innovationen 

3. Beslut – sker när en individ, eller annan beslutsfattande enhet, engagerar 

sig i aktiviteter som leder till beslutet att antingen ta till sig, eller inte ta till 

sig innovationen. 

4. Genomförande – uppstår när en individ, eller annan beslutsfattande enhet, 

börjar använda sig av den nya innovationen. 

5. Bekräftelse  –  äger  rum  när  en  individ  söker  uppbackning  för  ett  redan 

fattat  beslut,  men  kan  ändra  beslutet  om  han  eller  hon  utsätts  för 

motargument om innovationen.30 

 

2.3 Public service 

Till  att  börja  med  kommer  vi  att  titta  närmare  på  forskarvärldens  olika 

definitioner  av  public  service.  För  att  sedan  få  grepp  om  vad  SVT  och  SR 

egentligen fick göra enligt public service‐uppdraget, använder vi oss av tre olika 

public  service‐propositioner  samt  en  intervju  med  en  av  medlemmarna  i 

regeringens IT‐råd, Patrik Fältström.   

 

2.3.1 Vad är public service? 

Nationalencyklopedins definition av public service är följande: 

 

”Public  service  innebär  att  ett  etermedieföretag,  på  uppdrag  av 

statsmakterna,  inom vissa ramar svarar  för radio och TVverksamhet. 

Licensfinansiering  och  offentlig  reglering  av  programpolitiken  är 

typiska  inslag.  Motpolen  till  public  service  är  ett  kommersiellt 

                                                 
29  Rogers, Everett M (2003) Diffusion of innovations, sid 283-284 
30  ibid, sid 169 
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etermediesystem  finansierat  och  styrt  av marknaden.  Public  service  är 

också  en massmedieideologi  som  innebär  att  etermedierna  bör  ha  ett 

bestämt  samhällsansvar.  Både  strukturella  och  innehållsliga  kriterier 

förekommer, t.ex. rikstäckande sändningar, oberoende av både politiska 

och  kommersiella  intressen  samt  ett  varierat  programutbud  av  hög 

kvalitet.” 31 

 

I boken Massmedier – en bok om press, radio och TV definieras inte public service i 

sig,  men  förklaras  med  begreppet  reglerat  oberoende.  Anledningen  till  att 

begreppet och fenomenet uppstod är enligt författarna Stig Hadenius och Lennart 

Weibull  att  staten  en  gång  i  tiden  bedömde  det  önskvärt  att 

programverksamheten  bedrivs  självständigt  och  inte  påverkas  av  statliga  eller 

kommersiella intressen.32 

 

2.3.2 Perioden 1993‐1996 

Proposition  1991/92:140  reglerar  vad  de  båda  företagen  fick  göra  under 

tidsperioden  1993‐1996.  Den  lades  fram  innan  de  båda  företagen  fanns  ute  på 

internet,  men  deras  internetsidor  uppstod  under  den  period  då  propositionen 

gällde. 

 

För att  förstå sammanhanget fullt ut,  får vi dock gå tillbaka ytterligare några år, 

till  den  public  service‐proposition  som  dåvarande  statsminister  Olof  Palme 

undertecknade den 27 februari 1986, för övrigt dagen innan han blev mördad.33 

Avtalsperioden för Sveriges Television och Sveriges Radio  löpte då mellan 1986 

och 1992.34 

 

I  den  efterföljande  propositionen,  skriven  av  Carl  Bildt  och Birgit  Friggebo  och 

som det här avsnittet alltså handlar om, såg man ett medielandskap i förändring. 

Dels genom tekniska landvinningar och dels genom att public service‐företagens 

                                                 
31 http://www.ne.se/public-service, hämtad 2009-12-17 
32 Hadenius, S och Weibull, L (2005) Massmedier – En bok om press, radio och TV, sid 215 
33 SOU 1999:88 
34 Proposition 1985/86:99 
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etermediemonopol antingen hade brutits eller var på väg att brytas.35 

 

”Mot bakgrund av att utvecklingen inom radio och TVområdet nu går 

mycket  snabbt  i  riktning  mot  större  etableringsfrihet  och  förbättrade 

valmöjligheter för lyssnare och tittare föreslås att avtalstiden begränsas 

till  fyra  år.  Avtalsperioden  bör  alltså  inledas  den  1  januari  1993  och 

upphöra den 31 december 1996.”  36 

 

SVT:s  monopol  hade  brutits  av  satellitkanalen  TV3  på  nyårsafton  1987  mot 

198837  och bröts sedermera även i marknätet i och med TV4:s intåg den 2 mars 

1992.38  SR:s monopol hade  i praktiken varit brutet  för närradiostationer sedan 

1979.  Riksradiomonopolet  skulle  komma  att  brytas  199339,  alltså  i  princip 

samtidigt som public service‐avtalet trädde i kraft. Därför beslöt man att det bara 

skulle gälla i fyra år. 

 

Propositionen  säger  att  SVT  skall  sända  i  två  rikstäckande  kanaler  inklusive 

text‐tv, medan SR skall sända i fyra rikstäckande kanaler, varav en också skall ha 

länsvis täckning. Propositionen öppnar dock för viss sidoverksamhet, till exempel 

automatiserade  trafikmeddelanden  i  radio  i  den  utsträckning  som  behövs  för 

programverksamheten. 

 

Internet  finns  dock  inte  nämnt  någonstans  i  propositionen,  inte  heller  under 

benämningen  kompletterande  verksamhet,  övrig  verksamhet  eller  dylika 

sökbegrepp.40  I stället verkar digitalradio och digital‐tv ha varit högsta mode vid 

tiden för propositionen: 

 

”Förutsättningarna  för markdistribution  av  radio  och  TV  kommer  att 

förändras radikalt  såväl kvantitativt som kvalitativt  när utnyttjandet 

                                                 
35 Proposition 1991/92:140 
36 ibid, sid 1 
37 http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=1799870, hämtad 2009-12-03 
38 http://www.tv4.se/1.289419/2008/04/15/historik, hämtad 2009-12-09 
39 http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971599, hämtad 2009-12-09 
40 Proposition 1991/92:140 
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av frekvensutrymmet övergår från analog till digital metod.”  41 

 

”På  sikt  kommer  införandet  av  digital  ljudradio  att  avsevärt  förbättra 

möjligheterna  till  radiotidningstjänster  och  liknande  utan  att  det 

behöver inkräkta på sändningstiderna för andra rundradioprogram.”  42 

 

”Det  finns  anledning  att  förvänta  sig  att  den  tekniska  utvecklingen  i 

framtiden kommer att ge ännu bättre  förutsättningar för att  förbättra 

tillgängligheten.  Jag tänker då närmast på vad digital sändningsteknik 

kan  möjliggöra  i  form  av  nya  tjänster  vid  sidan  av  ordinarie 

programutsändning.”  43 

 

”De  digitala  systemen  förväntas  bli  anpassade  till  markbaserade  nät. 

Markbaserade  digitala  nät  förväntas  bli  mycket  ekonomiskt 

konkurrenskraftiga.”  44 

 

2.3.3 Perioden 1997‐2001 

När proposition 1995/96:161,  som  lades  fram av Thage G Peterson och Margot 

Wallström,  skrevs  var  SVT  och  SR  redan  etablerade  på  internet.  Samtidigt  var 

internet på väg att slå igenom på allvar i svenska hem (se figur 2.3). 

 

I propositionen står  fortfarande att SVT:s sändningsrätt omfattar  två  tv‐kanaler 

inklusive  text‐tv,  medan  Sveriges  Radio  alltjämt  har  tillstånd  att  sända  i  fyra 

kanaler, varav en skall ha regional täckning. Precis som förra propositionen, med 

andra ord.   

 

I denna proposition  finns visserligen  inte själva begreppet  internet nämnt, men 

man  tar  ändå  upp  frågan  på  vilket  sätt  Sveriges  Televisions  program  skall 

distribueras. Här är formuleringen dock mer svepande, och talar inte enbart om 

digital‐tv.   
                                                 
41 Proposition 1991/92:140 sid 37-38 
42 ibid, sid 48 
43 ibid, sid 57 
44 ibid, sid 116 
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Det tolkar vi som en öppning för att  lägga ut programmen på internet, även om 

det  främst  torde  vara  digital‐tv  som  avses,  då  det  diskuteras  flitigt  i  resten  av 

propositionen. 

 

”Frågan  om  på  vilket  sätt  Sveriges  Televisions  program  skall 

distribueras  har  emellertid  ett  nära  samband  med  frågan  om  vilken 

teknik  för  TVsändningar  som  skall  användas  i  framtiden.  Inför  de 

viktiga avgöranden som kommer att behöva träffas är det angeläget att 

programföretagen  agerar  i  enlighet  med  den  strategi  för  tekniska 

förändringar som statsmakterna kan komma att fatta beslut om.”  45 

 

Man betonar samtidigt vikten av att den främsta tekniken är tillgänglig för public 

service‐medierna.46 

 

2.3.4 Perioden 2002‐2005 

När  proposition  2000/01:94  skrevs  var  både  SR  och  SVT  ute  på  nätet  sedan 

länge, men för första gången finns verksamheten på internet reglerad i en public 

service‐proposition.  Författarna  Lena  Hjelm‐Wallén  och  Marita  Ulvskog  vill  ge 

programföretagen möjlighet att utveckla sitt uppdrag, dels i digitala sändningar, 

men också på internet.   

 

”Företagen bör också aktivt använda såväl radio och TVsändningarna 

som  nya  kommunikationsformer  som  t.ex.  Internet  i  syfte  att 

kommunicera  med  och  informera  allmänheten  om  hur 

programverksamheten  utvecklas  och  hur  resurserna  inom  företagen 

används.”  47 

 

”Även  verksamhet  som kompletterar  radio  och TVsändningarna,  t.ex. 

                                                 
45 Proposition 1995/96:161, sid 86 
46 ibid 
47 Proposition 2000/01:94 
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Internetverksamhet, skall finansieras med TVavgiftsmedel.”  48 

 

”Vid  sidan  av  produktion  och  sändning  av  radio  och  TV  kan 

programföretagen  bedriva  kompletterande  verksamhet,  t.ex.  använda 

andra  medier  för  att  komplettera  och  stärka  kärnverksamheten.  Ett 

exempel  är  Internet  som  har  blivit  en  allt  viktigare 

kommunikationsform. Internet kan skapa ett mervärde i förhållande till 

radio  och  TVverksamheten  och  möjliggör  interaktivitet  mellan 

publiken och programföretagen.  Internet  kan  t.ex.  användas  för att  ge 

publiken möjlighet  att  ta  del  av  redan  sända  program  och  för  allmän 

programinformation eller för att fortsätta diskussioner som har inletts i 

programmen.”  49 

 

”Mot bakgrund av nuvarande public serviceuppdrag samt de beslut som 

riksdag  och  regering  fattat  de  senaste  åren  kan  jag  konstatera  att 

följande  verksamheter  bör  betraktas  som  verksamheter  som  ingår  i 

uppdraget och som därmed bör kunna   

finansieras med avgiftsmedel:   

• Produktion och inköp av radio och TVprogram 

• Utsändning av radio och TVprogram via marksändningar   

• Utveckling  av  nya  programformer  och  programkanaler  i  samband med 

övergången  till  digital  sändningsteknik,  t.ex.  interaktiva  tjänster 

kopplade till radio och TVprogrammen   

• Direkt  programrelaterad  verksamhet  på  Internet,  t.ex.  företagens 

webbplatser med möjlighet att ta del av information och fördjupning och 

att se och lyssna på radio och TVprogram.”  50 

 

2.3.5 Kritik mot public service‐företag på internet 

Patrik Fältström är en av medlemmarna i regeringens IT‐råd och en av få som har 

arbetat  med  internet  i  Sverige  ända  sedan  mitten  av  1980‐talet.  Han  har  stor 

                                                 
48 Proposition 2000/01:94 
49 ibid 
50 ibid 
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erfarenhet  av hur det  gick  till  när  landets medier  lanserade  sina hemsidor,  och 

diskussionen som uppstod när public service‐medierna gjorde det. 

 

Han berättar att kritiken mot SVT:s och SR:s verksamhet på internet kom först på 

2000‐talet, cirka tio år efter att de lanserade sig på webben. Han berättar vidare 

att kritiken inte främst gällde huruvida de skulle ha rätt att existera på nätet, utan 

snarare  att  de  själva  fattade  beslut  om vad deras  licenspengar  skulle  användas 

till. 

 

Kritikerna menade att Sveriges Radio, när de beslutade att publicera nyhetstexter 

i  textform,  i  och  med  det  började  konkurrera  med  andra  nyhetsförmedlare,  i 

synnerhet  dagspressen.  På  andra  sidan  fanns  de  som  hävdade  att  exempelvis 

Ekoredaktionen alltid har konkurrerat med dagstidningarna, och att det  inte är 

något problem att de också distribuerar sina nyheter i textform. 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3. Metod 

I  detta  kapitel  presenteras  och  diskuteras  den  metod  och  de  avgränsningar  vi 

använt för studien. 

 

3.1 Metodval 

Vi  har  valt  att  använda  oss  av  kvalitativ  metod  för  denna  studie.  Efter  att  ha 

jämfört  möjliga  metoder  kom  vi  fram  till  att  djupintervjuer  (även  kallat 

samtalsintervjuer) med personer som på ett eller annat sätt, antingen genom att 

vara med  i  företagsledningen  eller  genom  att  arbeta med  internet,  varit med  i 

skapande‐  och  beslutsprocessen  kring  företagens  webbsidor  skulle  vara 

passande.  Intervjuerna  har  varit  semi‐strukturerade,  vilket  innebär  att  vi  har 

utgått från en intervjumall (se bilaga) men ändå lämnat utrymme för följdfrågor. 

 

Så  långt  det  har  varit  möjligt  har  vi  träffat  respondenterna  personligen  och 

genomfört  intervjuerna på platser som de själva  fått välja och där vi  förutsätter 

att  de  känt  sig  bekväma  nog  att  svara  så  sanningsenligt  som  möjligt  på  våra 

frågor. Dessa intervjuer har uteslutande genomförts i Stockholm. 

 

Tre  intervjuer  har  genomförts  på  telefon.  Det  gäller  en  intervju  av 

informantkaraktär  och  två  fall  där  det  varit  logistiskt  omöjligt  att  träffa 

respondenterna. I de senare fallen har vi efter noga övervägande ansett det vara 

tillräckligt att genomföra intervjuerna på telefon. 

 

Intervjuerna har tagit från 30 minuter upp till två timmar att genomföra och fem 

intervjuer  av  totalt  sju  har  spelats  in  och  transkriberats  i  efterhand.  De  två 

återstående intervjuerna genomfördes på telefon och där det inte var möjligt att 

spela in dem. De transkriberades därför direkt. 

 

Dessutom har vi tagit del av skriftlig dokumentation från företagen och den har 

främst  använts  till  att  bekräfta  faktauppgifter  vi  fått  av  respondenterna.  Detta 

beskrivs mer utförligt under punkt 3.4. 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3.2 Avgränsning 

Studien  behandlar  de  svenska  public  service‐företagen  Sveriges  Television  och 

Sveriges  Radio.  Anledningen  till  detta  är  att  de  finansieras  direkt  av  Sveriges 

teveinnehavare,  till  skillnad  från  de  kommersiella  kanalerna  som  antingen  får 

sina intäkter från reklam eller i form av avgifter från sina tittare. De kommersiella 

kanalernas avgifter är dock frivilliga, då tittarna kan välja bort kanalen i fråga och 

därmed också slippa att betala – något som inte är fallet med SR och SVT, som alla 

är med och finansierar. 

 

Vi upplever därför att de båda public  service‐företagen har ett  större moraliskt 

ansvar för vad de gör med sina pengar än de kommersiella kanalerna. 

 

Det  tredje  företaget  inom  svensk  public  service,  Utbildningsradion,  har  vi  valt 

bort  från  studien av  flera  skäl. Det ena är att UR  inte  får  lika  stora  licensmedel 

som  SR  och  SVT.51  Dessutom  konkurrerar  inte  Utbildningsradion  med  andra 

nyhetsmedier på samma sätt som de andra två bolagen gör med sina webbsidor. 

 

Tidsmässigt är studien avgränsad  till en period  från att  idén  föddes och  folk på 

företagen  började  experimentera  med  internet  till  vi  har  sett  en  naturlig 

brytpunkt  i  utvecklingen  och  webbsidan  blev  en  naturlig  del  av  respektive 

företags verksamhet. 

 

3.3 Urval 

När det gäller intervjupersoner har urvalet skett genom att vi talat med personer 

som fanns med  i SVT:s och SR:s respektive  ledningar under  tiden studien avser 

och dessutom talat med de som var med och utformade och tog fram företagens 

webbsidor.  I  resultatkapitlet  framgår  vilka  personer  vi  har  talat  med  inom 

respektive företag. 

 

Jan  Trost  är  professor  emeritus  vid  Uppsala  Universitet  och  skriver  i  sin  bok 

Kvalitativa intervjuer att en kvalitativ studie bör begränsa sig till ett mycket litet 

                                                 
51 Hadenius, S och Weibull, L (2005), sid 232 
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antal  intervjuer.52  Han nämner fyra‐fem stycken som ett bra riktmärke, och allt 

som allt genomförde vi i vår studie sju intervjuer. 

 

Vårt  främsta  riktmärke  var  så  klart  inte  att  tala  med  ett  förutbestämt  antal 

personer, utan att uppnå en punkt då vi upplevde att vi inte fick reda på mer – så 

kallad  teoretisk  mättnad53   –  vilket  vi  upplever  att  vi  uppnådde  med  våra 

intervjuer. 

 

Jan Trost  skriver att man  i  ett kvalitativt urval bör eftersträva så  stor variation 

som  möjligt  bland  intervjupersonerna,  och  försöka  undvika  att  intervjua 

personer i likartade positioner, som därmed förmodligen har ungefär samma sak 

att säga.54  I vårt fall var det så klart också målsättningen: vi ville både tala med 

de anställda som arbetade med sidan och personer ur företagens styrelser. 

 

Till  en  början  använde  vi  oss  av  ett  strategiskt  urval,  där  vi  själva  sökte  upp 

personer  inom SR  och  SVT  som  stämde  in  på  våra  kriterier.55  På  det  följde  ett 

snöbollsurval,  vilket  innebär  att  personerna  vi  talade  med  tipsade  om  andra 

personer  inom  företagen  som  skulle  kunna  berätta  mer  om  det  vi  ville 

undersöka.56  Så  pågick  det  tills  vi  inte  kunde  finna  fler  personer  som  kunde 

berätta något vi inte redan kände till och vi hade då uppnått teoretisk mättnad i 

studien. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

I Peter Esaiassons, Mikael Gilljams, Henrik Oscarssons och Lena Wängneruds bok 

Metodpraktikan  definieras  begreppet  validitet  som  ”frånvaro  av  systematiska 

fel”, vilket innebär att man undersöker det man påstår att man undersöker.57 

Som vi tidigare definierat vill vi i vår studie få klarhet i hur situationen såg ut när 

SR  och  SVT  tog  steget  ut  på  internet.  För  att  ta  reda  på  detta  har  vi  talat med 

                                                 
52 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer, sid 123 
53 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena (2007) Metodpraktikan: 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, sid 190-191 
54 Trost, Jan (2005), sid 117 
55 Esaiasson, P; Gilljam, M; Oscarsson, H; Wängnerud, L (2007), sid 260 
56 ibid, sid 216 
57 ibid, sid 63 
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personer som var med i arbetet i respektive företag och vi har också tagit del av 

dokumentation  i ämnet.  I och med detta vill vi påstå att vi nått en god validitet 

och att detta är rätt väg att gå för att ta reda på det vi vill ta reda på. 

 

God  reliabilitet  definieras  som  ”frånvaro  av  osystematiska  och  slumpmässiga 

fel”58  och det är här som problem har kunnat uppstå i vår studie. 

 

När man intervjuar folk om något de varit med om för femton år sedan anser vi 

att  det  är  rimligt  att  anta  att man  inte  kan  komma  ihåg  allt  i  detalj.  Det  har  vi 

också varit väl medvetna om när vi genomfört studien. 

 

Så  i de  fall  våra  respondenter uppgett  årtal och andra detaljer har vi  fått dessa 

bekräftade  genom  skriftlig  dokumentation  vi  tagit  del  av  från  andra  än  de  vi 

intervjuat. I och med detta anser vi oss ha löst det största reliabilitetsproblemet. 

 

I övrigt har vi efterfrågat respondenternas personliga uppfattningar, som såklart 

är svåra att bekräfta. Det är därför viktigt att vi lägger stor vikt vid att lägga deras 

personliga  åsikter  åt  sidan,  och  ur  dem  försöka  utvinna  objektiva,  rena 

faktauppgifter. 

 

Där  finns  så  klart  ett  problem,  men  vi  var  medvetna  om  problemet  redan  vid 

studiens start, vilket gjorde oss extra uppmärksamma. 

 

3.5 Metodproblem 

Jan Trost höjer ett varningens finger för att genomföra en studie med den metod 

vi  valt.  Han  berättar  att  en  intervjuperson,  då  han  eller  hon  ska  svara  på  en 

retrospektiv fråga – en fråga som syftar bakåt i tiden – tenderar att svara på hur 

han  eller  hon  ser  på  sitt  beteende,  vid  tidpunkten  som  frågan  rör,  ur  dagens 

perspektiv, och alltså inte i första hand svarar på vad han eller hon faktiskt gjorde 

vid den tidpunkten.59 

Vi upplever emellertid inte att vi under studiens gång haft anledning att betvivla 

                                                 
58 Esaiasson, P; Gilljam, M; Oscarsson, H; Wängnerud, L (2007), sid 70 
59 Trost, J (2005), sid 80-82 



När internet kom till Gärdet – En studie om public service på internet 
Rickard Björling, Per Fahlén 
 

 27 

respondenternas  svar.  De  flesta  av  våra  respondenter  var  djupt  engagerade  i 

internetfrågan på sina respektive företag, och har i detalj kunnat berätta vad som 

hände vid vilken tidpunkt och i vilket sammanhang. De ger sammantaget ungefär 

samma  bild  av  processen,  och  säger  emot  varandra  på  få  –  om  ens  några  – 

punkter. 

 

Dessutom  är  alla  faktauppgifter,  av  de  som  fortfarande  finns  dokumenterade, 

bekräftade  genom  skriftliga  källor.  Dessa  källor  har  inte  heller  givit  oss  några 

andra svar än de vi fick av våra respondenter (se punkt 3.4). Därför anser vi ändå 

att vi har valt en rimlig metod för studien. 

 

3.6 Källdiskussion 

Studien  är  till  den  största  delen  baserad  på  intervjuer  med  nuvarande  och 

tidigare anställda inom SR och SVT. De som intervjuats har antingen varit med i 

företagens respektive ledningar under tiden för studien eller varit med och aktivt 

arbetat med företagens internetsatsningar. Några av respondenterna har vi sökt 

upp själva och andra har vi blivit tipsade om i intervjuer under studiens gång. 

 

Då det är personer som själva sett satsningen på  internet  inifrån företagen som 

tipsat  om  lämpliga  respondenter  upplever  vi  att  vi  inte  haft  några  skäl  att 

ifrågasätta deras lämplighet. Vi är medvetna om att en person kanske inte tipsar 

om  någon  han  eller  hon  inte  tycker  är  lämplig. Men  då  vi  dessutom  intervjuat 

personer som av andra upplevts som rent internetfientliga anser vi oss ändå fått 

en bra bild av hur situationen såg ut i respektive företag under tiden som studien 

avser. 

Vi  har  också  använt  oss  av  skriftliga  källor  i  form  av  dokument  vi  fått  från 

respektive  företag.  Efter  önskemål  från  uppgiftslämnarna  har  vi  valt  att  inte 

precisera i detalj vilka dokument vi tagit del av. 

 

Dokumenten har främst använts till att styrka datum och andra detaljuppgifter vi 

fått  av  respondenterna  och  då  dessa  stämmer  väl  överens  har  vi  inte  haft 

anledning att ifrågasätta äktheten i uppgifterna. 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Vi vet inte om det finns ytterligare dokumentation i ämnet. Det är inte osannolikt 

att så är fallet, men vi har gjort bedömningen att de dokument vi tagit del av har 

varit tillräckliga för att styrka respondenternas uppgifter. 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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från den information som samlats in genom 

intervjuer och intern dokumentation från SR och SVT. 

 

4.1 Sveriges Radio 

Informationen  i  denna  del  kommer  från  intervjuer  med  Kent  Berggren  (som 

kallar  sig  internetpionjär, nuvarande anställd på SR),  Jan Engdahl  (tidigare vice 

vd), Philip Ruben (webbmaster fram till 2000, tidigare anställd på SR) och Kerstin 

Brunnberg (tidigare vd) samt från artiklar i SR:s personaltidning Radiotidningen 

och annat informationsmaterial från företaget. 

 

4.1.1 Om webbsidans utveckling 

Kent  Berggren  började  arbeta  på  SR  1987.  Två  år  tidigare  började  han, 

tillsammans med några radioamatörer, titta på vad som senare skulle bli internet. 

Han  berättar  att  det  som drev  SR  till  att  titta  på  internetlösningar  var  att man 

genom att kommunicera elektroniskt inom företaget slapp kostnaderna som det 

innebar att skicka fax, telex och liknande. 

 

1990 skapade Kent Berggren ett nät som kopplade ihop 65 000 datorer inom SR. 

Nätet finns kvar än i dag. Han registrerade också domänen sr.se den 9 september 

1990,  trots  att  Sveriges  Radio  inte  bildades  förrän  ett  par  år  senare  när 

Riksradion och Lokalradion gick samman. 

 

Det stora genombrottet för SR på internet kom 1993, då Riksskatteverket (senare 

Valmyndigheten) beslöt att medieföretag skulle skaffa e‐post  för att kunna  få  ta 

del av resultatet av 1994 års val under valnatten. Projektet att skaffa e‐post till de 

anställda  på  SR  pågick  nästan  hela  året  1993  och  de  första  som  fick 

e‐postadresser  var P3. Adressen av modellen namn@p3.sr.se. Målet  var  att  alla 

journalister  i  företaget  skulle  ha  e‐postadresser  för  att  kunna  ta  del  av 

valresultatet på valnatten. 

 

Kent  Berggren  berättar  att  det  i  samband  med  e‐postarbetet  dök  upp  ett 

sidoprojekt då de innovativa krafterna inom SR började titta på det senaste inom 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internet,  nämligen  world  wide  web.  Det  var  från  början  inget  journalistiskt 

projekt, utan teknikerna såg det som en möjlighet för statistiker att få en grafisk 

överblick  av  1994  års  val.  Anledningen  var  att  de  skulle  slippa  läsa  krångliga 

tabeller.  Det  hela  skapas  som  ett  projekt  för  att  demonstrera  hur  webben 

fungerar  och  det  blir  till  slut  det  första  innehållet  på  www.sr.se.  Sidan 

publicerades den 18 september 1994. 

 

Ett problem med sidan, enligt Kent Berggren, var att nästan ingen inom SR kunde 

se den. Det  fanns helt enkelt  inga webbläsare. Annars  fanns  inga begränsningar 

när det gällde sidåtkomst. Det  fanns  inga brandväggar, utan vem som helst som 

hade en webbläsare kunde besöka sidan. När Kent Berggren och Lars Beijar, en 

kollega  som  varit  med  och  installerat  programvaran  för  e‐post,  ordnade  en 

webbläsare  spreds denna  i  stor utsträckning  inom  företaget. Folk började surfa 

och vissa satt dygnet runt med sin dator och upptäckte nya saker på internet. 

 

Senare  började  teknikerna  Per  Smedberg  och  Philip  Ruben  att  titta  på 

möjligheterna att utveckla den tidigare valwebben och göra så att man dessutom 

skulle kunna lyssna på ljud via webbsidan. Det var då grunden lades för det man i 

dag kan se på sr.se. Kent Berggren berättar att det också var då som en konflikt 

uppstod  inom  företaget  då  vissa  ville  satsa på webben och  andra  ville  satsa på 

digital  radio,  så  kallad  DAB  (digital  audio  broadcasting).  Debatten  inom  SR 

dominerades under 1995 annars av den då nytillträdda kulturministern Margot 

Wallströms sparkrav med 11 procent inom public service. 

 

Philip Ruben var webbmaster för sr.se från sidans start fram till 2000 då han och 

Per  Smedberg  lämnade  företaget.  De  arbetade  på  P3,  Per  Smedberg  som 

dataansvarig  och  Philip  Ruben  som  programsekreterare.  Philip  Ruben  byggde 

upp den grafiska delen av sr.se och anpassade sidhuvuden och liknande både för 

den centrala sidan men också för de 25 lokalredaktionerna. 

 

Under senare halvan av 90‐talet började man experimentera med att sända ljud 

på  webben.  Kent  Berggren  började  sända  Radio  Stockholm  via  Sunet. 

Anledningen  till  det  var  att  studenter  i Norrland  ville  höra  om  alla  trafikköer  i 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Stockholm som de skulle slippa. 

 

I  maj  1996  röstade  Internetguiden,  Ny  Teknik  och  Datatekniks  besökare  fram 

sr.se till den näst bästa webbsidan i landet efter Aftonbladet och i juni samma år 

fanns Ekots kortsändningar tillgängliga på webben. I oktober fanns också Dagens 

Eko  kvart  i  fem  på  webben.  Vid  2000‐talets  början  fick  SR:s  webbsida  en 

redaktion  och Katarina Höj  blev  chef  för webben  år  2000.  Tidigare  hade Philip 

Ruben och Per Smedberg skött allt arbete med sidan på egen hand. Kent Berggren 

letade sig då vidare och arbetade med annat inom SR. 

 

4.1.2 Om den interna kommunikationen 

Kent Berggren upplevde att gruppen som jobbade med webben arbetade väldigt 

mycket  i motvind och  att  vissa  inom  företagsledningen var  emot  satsningen på 

internet.  Mest  på  grund  av  att  de  hellre  ville  lägga  pengarna  på  DAB. 

Internetgruppen kunde inte marknadsföra sin idé som de ville eftersom de sågs 

som  konkurrenter  till  satsningen  på  digital  radio.  Konflikterna  inom  företaget 

ledde  också  till  att  vissa  lämnade  SR  när  de  tvingades  välja  om  de  ville  stötta 

internet eller DAB. Det var också när de diskussionerna kom som Per Smedberg 

och  Philip  Ruben  lämnade  SR  eftersom  de  trodde  mycket  på  webben.  Philip 

Ruben  berättar  att  det  förekom många  konflikter med  ledningen  för  företaget. 

”Jag  kämpade  stenhårt  mot  en  betongmur  av  ledning  som  bara  hade  tre 

bokstäver i huvudet.”60 

 

De  tre  bokstäverna  var  DAB  och  Philip  Ruben  säger  att  det  inte  var  särskilt 

populärt att propagera  för  internet under den här  tiden på SR. Det  som hjälpte 

Philip Ruben och Per Stenberg var att deras chef på P3, Mats Åkerlund, trodde så 

mycket på  idén om  internet och hjälpte dem  i kommunikationen med  leningen. 

Philip Ruben upplevde också att internet hölls tillbaka från ledningshåll eftersom 

de hellre ville satsa på DAB. 

 

Det  var  först  i  början  av  2000‐talet,  efter  att  Philip  Ruben  och  Per  Smedberg 

lämnat företaget, som vändningen kom och SR började satsa på webben på allvar.   
                                                 
60 Ruben, Philip, 2009-11-25 
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Först  efter  valet  1994  började  företagsledningen  inom  SR  ställa  krav  på 

internetgruppen, som dittills arbetat tämligen ostört. Kent Berggren berättar att 

de  inte  fick  några  synpunkter  men  att  ledningen  uppskattat  e‐postfunktionen 

eftersom man då slapp fax och telex. Jan Engdahl var vice vd på SR under första 

halvan  av  1990‐talet.  Han  blev  sedan  utvecklingsdirektör  och  satsningen  på 

internet låg på hans bord. Han berättar att man inom ledningen också såg e‐post 

som något mycket positivt. 

 

Området där  ledningen hade starkare åsikter var  inom webben. Ledningen ville 

att webbsidan skulle vara ett komplement till radion och ett ställe där man kunde 

lägga ut tablåer och liknande. Webben skulle inte vara en egen kanal. Jan Engdahl 

berättar  att  man  från  ledningens  sida  i  första  hand  skulle  skaffa  tillgång  till 

internet.  Senare  skulle man  finna  olika  tillämpningsområden  och  bättre  se  hur 

internet skulle användas inom ramen för företagets verksamhet. Internetgruppen 

hade tidigt planer på att någon gång i framtiden kunna lägga ut ljud på sidan, när 

datorer  och  ljudkort  började  bli  billigare,  men  Kent  Berggren  upplevde  att 

ledningen inte lyssnade på dem i det fallet.   

 

Jan  Engdahl  berättar  att  det  förekom  konflikter  inom  företaget  när  det  gällde 

internet. Det var många som tyckte att det var dyrt och onödigt och att det  tog 

pengar från SR:s kärnverksamhet, det vill säga radioproduktion. Det fanns de som 

tyckte att man skulle lägga folk och pengar på att utveckla programverksamheten 

istället för att satsa på något som inte ens var radio. 

 

Konflikterna inom företaget skulle beskrivas på olika sätt beroende på vem man 

frågar, tror Jan Engdahl. Han menar att företagsledningen måste hålla ordning på 

resursanvändning  och  om  det  som  man  arbetar  med  är  förenligt  med 

verksamheten.  Det  kan  upplevas  som  begränsande  av  de  som  arbetar  med 

internet,  samtidigt  som  ledningen  kan  tycka  att  arbetarna  är  olydiga. Men  han 

menar  också  att  dessa  konflikter  är  nödvändiga  för  att  det  ska  bli  någon 

utveckling. 

Kerstin Brunnberg blev informationschef för SR 1996 och senare vd för företaget. 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Hon  berättar  att  hon  själv  såg  internet  som  ett  bra  sätt  för  SR  att  kunna 

marknadsföra  sig  och  hon  såg  ingen  konflikt  mellan  satsningen  på  DAB  och 

satsningen på  internet. Hon ansåg att man  skulle  satsa på båda, medan andra  i 

ledningen  föredrog DAB  framför  internet. Enligt henne  förekom det svårigheter 

när man skulle få andra i  ledningen att förstå vikten av att satsa på att profilera 

SR  på  internet.  Kerstin  Brunnberg  berättar  att  det  fanns  en  intressekollision 

mellan internet och digitalradio och att hon förstår de inom internetgruppen som 

menade att utvecklingen inte gick tillräckligt fort. 

 

Philip Ruben berättar att han upplevde ett aktivt motstånd från ledningshåll mot 

internet,  eftersom de hellre  ville  lägga pengarna på DAB.  Ledningens  argument 

om att SR främst skulle syssla med radio menar Philip Ruben var skäl nog för att 

hålla  tillbaka  internet.  Till  slut  kände  han  och  Per  Smedberg  att  de  inte  kom 

längre  och  att  det  var  ledningens  inställning  till  internet  som  fick  dem  att  så 

småningom lämna SR. 

 

4.1.3 Om public service‐uppdraget 

Webben  sågs  av  företagsledningen  enbart  som  ett  komplement  till  radion  och 

inte  som  något  självständigt.  Kent  Berggren  berättar  att  det  fortfarande  finns 

motstånd mot  att  SR arbetar med att publicera  text. Han berättar också att det 

har förekommit att mediebolag inom tidningsbranschen har motsatt sig detta och 

menat  att  SR  ska  hålla  sig  till  det  ljudmässiga.  Då  väcks  också  frågan  om  vad 

svensk public service egentligen ska ägna sig åt. 

 

Enligt  Jan  Engdahl  var  det  inte  helt  ekonomiskt  motiverat  ur  public 

service‐synpunkt att ha en webbsida under tidigt 1990‐tal. Men han påpekar att 

det  ligger  som  en  central  del  i  uppdraget  att  ligga  i  täten  och  vara  med  och 

påverka utvecklingen och att man genom att  finnas på webben också säkrar att 

man finns med i det framtida medielandskapet. Det skulle vara illa om man inte 

fanns på internet i dag med tanke på den stora användningen av internettjänster, 

menar  Jan  Engdahl.  För  företagets  ledning  var  det  viktigt  att  webben  inte 

hamnade i konflikt med de regler som styr verksamheten och att det inte kostade 

alldeles för mycket. 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Kerstin Brunnberg talar också om vikten för SR som ett public service‐företag att 

vara med  i medieutvecklingen. Hon säger också att om man  inte kommer  igång 

tidigt med en webbsida så kan man inte heller utveckla innehållet så att det når 

publiken på bästa sätt. 

 

När  den  första  webbsidan  publicerades  på  sr.se  1994  såg  internetgruppen  det 

som en möjlighet att underlätta  för  folk att  följa det årets riksdagsval och nästa 

steg de hade tänkt sig var också kopplat till riksdagen. När de började arbeta med 

att  publicera  ljud  på webben  var  nämligen  tanken  att  det  skulle  underlätta  för 

riksdagsmän,  som  ju  kommer  från  hela  landet,  att  kunna  följa  med  i  vad  som 

hände på hemmaplan. Det går ju inte att lyssna på FM‐radio från Malmö när man 

befinner sig  i Stockholm, men det går att  lyssna på Malmöradio  i Stockholm via 

internet.  Internetteknikerna  på  SR  tänkte  sig  att  detta  skulle  innebära  en 

konkurrensfördel för SR, eftersom riksdagspolitikerna var bland de första i landet 

som kopplade upp  sig mot  internet.  Först  efter  det  skulle  en  satsning  göras  på 

den  vanliga  publiken  i  takt  med  att  allt  fler  svenskar  skaffade  internet  och 

webbläsare. 

 

4.1.4 Om ekonomi och resurser 

Kent Berggren menar att satsningen på internet till en början sparade pengar för 

SR. Man kunde skicka e‐post istället för brev och fax. Jan Engdahl berättar också 

att e‐posten sparade pengar för SR, pengar man kunde investera på andra håll för 

att  utveckla  verksamheten.  Brytpunkten  kom  i  slutet  på  1990‐talet  då  internet 

började kosta pengar för företaget. Kostnaden för serverutrymme och liknande är 

däremot  en  kostnad  som  sjunkit  i  takt med  att  datorerna  tar mindre  plats  och 

dessutom blir billigare. 

 

Kostnadsuppräkningen för SR ligger på två procent varje år och det är långt ifrån 

tillräckligt enligt Jan Engdahl. Han berättar att företaget, ”som ett slags plåster på 

såren”61,  har  fått  engångssummor  för  satsningar  på  kultur,  digital  distribution 

och webb. Han säger att de är kul att få, men när de tar slut blir det jobbigt och då 
                                                 
61 Engdahl, Jan, 2009-11-19 
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blir man tvungen att göra omprioriteringar inom företaget. Det är också där som 

det har förekommit konflikter, då de som arbetat med webben varit tvungna att 

göra det med de resurser som redan fanns. 

 

Upphovsrättsliga kostnader har varit en stor utgift när det gäller webben. Många 

upphovsrättsliga organisationer såg sin chans att  få ut mer pengar när det kom 

fram fler publiceringsmöjligheter  för SR.  Jan Engdahl berättar också att  fackliga 

organisationer  ansåg  att  deras  medlemmar  inte  var  anställda  för  att  både 

producera ljud och dessutom skriva text och att de därför skulle ha mer betalt för 

det arbetet. 

 

Internetsatsningen  ventilerades  i  en  hel  del  möten  på  ledningsnivå.  Enligt  Jan 

Engdahl  var  det  både  trevligt  och  en mardröm  att  diskutera  internet  och  göra 

vägval. Han menar att de redaktionella cheferna var väldigt pådrivande så länge 

man såg möjligheter med internet, men att de drog sig tillbaka när det blev dags 

att  betala  för  satsningen.  Det  förekom  också  diskussioner  om 

framtidsbedömningar  som  gjordes  utifrån  tänkta  scenarier  med  olika 

förutsättningar. 

 

Några egentliga resurser till satsningen på internet fanns inte, pengarna togs från 

andra delar i företaget. Till en början var också de mänskliga resurserna få. Kent 

Berggren  arbetade  ensam  med  internetsatsningen  fram  till  sammanslagningen 

mellan  Riksradion  och  Lokalradion,  då  han  fick  en  kollega  med  sig.  Det  fanns 

också dataansvariga på de 25  lokala  redaktionerna. Dessutom var,  som tidigare 

sagt,  Philip  Ruben  och  Per  Smedberg  ensamma  om  att  arbeta  med  webbsidan 

fram  till  att  de  lämnade  företaget.  Deras  löner  betalades  av  P3  eftersom 

dåvarande  P3‐chefen  Mats  Åkerlund  trodde  så  mycket  på  internetidén. 

Webbgruppen  fick  en budget  på 500 000 kronor  till  att  sköta  både det  interna 

och  det  externa  nätverket,  vilket  ledde  till  att  de  var  tvungna  att  hushålla med 

pengarna vid köp av servrar och liknande. 

 

4.2 Sveriges Television 

Informationen  i  denna  del  kommer  från  intervjuer  med  Torbjörn  Jacobsson 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(projektledare  samt  biträdande  chef  för  text‐tv  under  tiden  för  vår  studie, 

fortfarande anställd på SVT) och Hannes Röhl (tidigare projektledare inom SVT) 

samt  från  artiklar  i  SVT:s  personaltidning  Vipåtv  och  intern  dokumentation  i 

ärendet. 

 

4.2.1 Om webbsidans utveckling 

Ända sedan 1979, när SVT  lanserade sin  text‐tv, hade de  letat efter möjligheter 

att förbättra och modernisera tjänsten. I början av 90‐talet startades ett av dessa 

projekt, det  så kallade  Idunprojektet,  som bland annat  jobbade med att  försöka 

göra text‐tv mer interaktiv.   

 

Torbjörn  Jacobsson  berättar  att  internet  inte  fanns  med  i  tankarna  hos 

utvecklingsgruppen  från  början,  eftersom  det  var  väldigt  rudimentärt  och  det 

fanns andra tekniska lösningar att jobba utifrån. 

 

Första  gången  vi med  säkerhet  kan  säga  att  internet  över  huvud  taget  nämns  i 

text är i en dokumenterad frågeställning med en av SVT:s jurister i juni 1994, där 

man  utreder  om man  rent  juridiskt  får  lägga  ut  text‐tv‐sidor  på  nätet.  Termen 

internet  var  dock  så  pass  ny  att man  valde  att  förtydliga  den, med  orden  ”det 

internationella databasnätet”. 

 

Kort därefter följdes Idunprojektet av nästa projekt, som fick namnet SVT Multi. 

Först  då  diskuterades  internet  som  en  framtida  väg  att  gå  i  jakt  på  nästa 

generations  text‐tv.  Men  det  var  ändå  tevemediet  som  stod  främst.  I  ett 

mötesprotokoll från den 9 februari 1995 står det att ”målet för verksamheten är 

hela  tiden  produktion  i  digital  tv.  Nätet  är  ett  laboratorium  –  men  ett  i 

verkligheten; dvs det som produceras måste fungera där men sikta framåt”. 

 

Redan under våren  samma år,  kunde de  få  som hade  tillgång  till  internet  se på 

Rapports 16‐sändning  från den 20 mars på SVT:s hemsida.  Förvisso bara  i  text 

och stillbild, men ändå den första nyhetssändningen på nätet i SVT:s historia. 

 

Även om tittarna kunde se en Rapportsändning, i text och stillbild, på nätet redan 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1995,  fanns det  som sagt också andra  tekniska plattformar som spåddes kunna 

bli alternativ till företagets närvaro på nätet. 

 

En sådan plattform, som också diskuterades i början av 1995, var att arbeta med 

Bulletin  Board  Systems,  så  kallade  BBS‐er.  Det  är  en  typ  av  lokalt  nätverk, 

liknande en community, som är uppbyggt runt en lokal server.   

 

SVT:s  BBS  gick  under  namnet  SVT  Direkt,  och  tjänstgjorde  åt 

ungdomsprogrammet  Bullen.  SVT  Direkt  integrerades,  enligt  projektets 

slutrapport, i SVT Multi under hösten 1995, i syfte att samla all onlineverksamhet 

i samma projekt. 

 

SVT  Multis  onlineverksamhet  delades  så  småningom,  informellt,  upp  i  två 

inriktningar: nyhetsverksamhet och programverksamhet. Nyhetsdelen syftade till 

att  sprida  dagsfärska  nyheter  på  ett mer  interaktivt  sätt  än  tidigare  genom  att 

göra  inslagen  mer  åtkomliga  och  ge  tittarna  mervärde  av  olika  slag,  medan 

programdelen  syftade  till  att  förlänga  livslängden  på  programmen,  ge 

kompletterande information som inte rymdes i tv‐formatet och att skapa en kanal 

för tittardeltagande. En ambition var också att på internet samordna inslag från 

olika program i ämnesgrupper efter tittarintresse. 

 

Torbjörn  Jacobsson  berättar  att  han  någon  gång  under  våren  1995  insåg  att 

internet  var  framtiden  för  den  interaktiva  text‐tv  som  eftersträvades,  men  att 

något självklart startdatum för SVT:s internetsida är svårt att fastställa. Klart är i 

alla  fall  att  företaget  hade  en  självklar närvaro på nätet  redan  samma  sommar, 

1995. I september hade SVT regelbundna Rapportsändningar ute på nätet, och i 

november fanns också text‐tv på internet. 

 

4.2.2 Om den interna kommunikationen 

Inom SVT upplevde båda våra respondenter att företagsledningen var osäker på 

vad Internet var och dess eventuella strategiska betydelse för SVT i framtiden. De 

säger  att  de  varken mötte motstånd  eller  engagemang,  utan  snarare  ointresse. 

Ledningen sköt  frågan vidare till  regioner och redaktioner som fick ta medel ur 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sina  egna  budgetar  för  eventuella  internetsatsningar  vilket  gjorde  att  det  var 

svårt  för SVT Multi att nå ut med sitt budskap. Med tiden började såväl  ledning 

som  redaktioner  att  intressera  sig mer, men  det  var  en  utveckling  som  skedde 

successivt över flera års tid.   

 

Projektet drevs, bland annat på grund av ointresset från företagsledningen, med 

ganska  fria  tyglar.  Torbjörn  Jacobsson  beskriver  besluten  inom  projektet  som 

situationsorienterade. Direktiven från styrelsen var inte särskilt omfattande eller 

detaljerade,  och  återkopplingen  till  styrelsen  bestod  enligt  Torbjörn  Jacobsson 

mest av enskilda direktioner någon gång i halvåret, samt kvartalsvis rapporter till 

gruppen som ledde projektet. 

 

Någon principiell motsättning fanns inte heller. Få personer såg ett problem i att 

SVT,  som  ska  göra  teve,  skulle  skaffa  en  hemsida  där  kanalens  olika  program 

fanns tillgängliga för allmänheten.   

 

Diskussionerna handlade i stället om hur mycket pengar det fick kosta, och vilka 

andra  alternativ det  fanns  till  internet,  till  exempel  ovan nämnda BBS‐satsning. 

Från  utvecklingsavdelningens  ledning,  som  var  mer  insatta  i  den  tekniska 

utvecklingen,  hade  de  dock  stöd  och  lyckades  också  få  pengar  till  SVT 

Multiprojektet (se 4.2.4), varpå det kunde dra igång på allvar. 

 

4.2.3 Om public service‐uppdraget 

Varför ska Sveriges Television, som får licenspengar för att göra teve, ägna sig åt 

att  också  synas  på  internet?  Det  var  den  centrala  frågan  när  public 

service‐uppdraget  diskuterades  utifrån  ett  internetperspektiv  i  mitten  av 

90‐talet.  Det  var  också  en  fråga  som  företaget  hade  anledning  att  förvänta  sig 

skulle komma från både företagets konkurrenter och vanliga licensbetalare. 

 

Men någon kritikstorm mot SVT:s  internetsatsning kom  inte över huvud  taget  i 

inledningsskedet. Torbjörn Jacobsson förklarar det med att internet inte var den 

självklara  del  av  vår  vardag  som  det  är  idag,  och  därmed  vållade 

internetsatsningen inte lika stor uppmärksamhet hos eventuella kritiker. 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Det  diskuterades  internt hur de  (SVT,  vår  anm.)  skulle  bemöta  eventuell  kritik, 

och  våra  respondenter  lyfter  fram  främst  två  argument.  Det  ena  säger  att  SVT 

redan hade  gått  utanför  den ursprungliga  ramen  för  sin  verksamhet  genom att 

etablera  sig  i  text‐tv  år  1979.  Att  ta  den  ett  steg  vidare,  vilket  det  ju  trots  allt 

handlade om från början, var därför inte att etablera sig i ett nytt medium, utan 

att etablera ett gammalt medium på en ny plattform. Det andra argumentet var 

att  även  SVT  hade  rätt  att  bedriva  utvecklingsarbete.  Man  såg  ett  slut  på  den 

analoga  televisionen, och  i public  service‐uppdraget klargörs det  tydligt att den 

bästa teknologin ska finnas tillgänglig för Sveriges Television. Det fanns också en 

farhåga att om SVT inte var med i denna utveckling skulle andra aktörer kapa åt 

sig distribution av SVT:s material utanför etersändningarna. 

 

4.2.4 Om ekonomi och resurser 

När  idén bakom SVT Multi  var utvecklad,  äskade Torbjörn  Jansson  tre miljoner 

kronor  till  projektet.  Han  fick  en  miljon,  till  att  engagera  personal  inom 

journalistik, juridik och teknik. 

 

I början diskuterade man  flera andra  sätt  att  finansiera  satsningen. Ett  av dem, 

och det som gick längst innan det tog stopp, var att låta externa aktörer betala för 

en  tjänst  från  SVT.  Till  exempel  erbjöd  sig  Skolverket  att  betala 

introduktionskostnaden  för  en  hemsida  till  Hjärnkontoret,  det  populära 

vetenskapsprogrammet för ungdomar. Där klev programsekretariatet emellertid 

in  och  sa  ifrån,  eftersom  det  var  för  långt  utanför  public  service‐uppdragets 

ramar. 

 

I  takt  med  att  internet  blev  mer  populärt,  ökade  också  styrelsens  intresse  att 

satsa pengar. Men man tillsatte ändå ingen särskild internetbudget, utan lät varje 

distrikt bestämma hur mycket de ville satsa på webben. 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5. Analys och slutsatser 

I  den  här  delen  kommer  vår  analys  av  resultatet  baserat  på  de  teoretiska 

utgångspunkterna. 

 

5.1 Sveriges Radio 

I denna del besvaras frågeställningarna utifrån Sveriges Radios perspektiv. 

 

5.1.1 Arbetet med webbsidan 

Sveriges Radios första webbsida kom i september 1994. Innehållet var resultatet 

från årets riksdagsval och syftet med sidan var att underlätta för statistiker att ta 

del av valresultatet. Valet 1994 var det första där valresultatet distribuerades till 

medierna  per  e‐post,  då  andra  lösningar  som  exempelvis  fax  inte  ansetts  vara 

tillräckligt bra. 

 

Webbsidan  sammanföll  väl  med  internets  genombrott  i  Sverige,  som  skedde 

tidigare under 1994 då statsminister Carl Bildt  fick mycket uppmärksamhet  för 

ett e‐postmeddelande han skickat till USA:s president Bill Clinton. Carl Bildt var 

också  med  i  den  så  kallade  IT‐kommissionen  som  1994  presenterade  en 

utredning med en rad storslagna planer med den nya tekniken inför framtiden. 

 

Internetuppkopplingar var inte särskilt vanligt förekommande i svenska hem vid 

den här  tiden, men den  enskilde  radiolyssnaren  var  inte  heller målgruppen  för 

teknikerna  på  Sveriges  Radio  när  de  började  titta  på  lösningar  för  att  kunna 

sända  ljud  på  webben.  Istället  tänkte  man  på  riksdagspolitikerna.  De  som 

arbetade  med  webbsidan  ville  underlätta  för  de  folkvalda  att  kunna  ta  del  av 

nyheter  från  deras  hemkommuner  genom  att  kunna  erbjuda  lokalradio  via 

webben. 

 

Ledningen  inom SR ville annorlunda med webbsidan vid den här  tiden. De ville 

främst ha webben för att kunna lägga ut programtablåer och annan information, 

inte  sända  ljud. Det  fanns  en  stor motvikt  till  satsningen på  internet  inom SR  i 

mitten  på  1990‐talet.  Utvecklingen  av  digitalradio  (DAB)  i  Sverige  hade  kostat 

mycket  pengar  för  SR  och  förespråkades  framför  en  internetsatsning  av  vissa 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inom företaget. 

 

5.1.2 Intern kommunikation 

Teknikerna på SR såg tidigt vilket genomslag internet skulle få i Sverige. Men det 

förekom kritik  inom  företaget mot  internetsatsningen. Kent Berggren upplevde 

att  de  tidiga  webbarbetarna  fick  bedriva  sin  verksamhet  i  motvind.  Det  fanns 

kritiker som menade att SR skulle ägna sig åt radio och att webben tog resurser 

från  programverksamheten.  Dessutom  fanns  det  personer  i  företagsledningen 

som  lade  stor  prestige  i  DAB‐projektet  och menade  att  det  var  i  den  typen  av 

digital utsändning som framtiden fanns. 

 

Under  1990‐talet  var  det  i  princip  två  personer  som  skötte webbsidan  centralt 

(de hade hjälp av dataansvariga på de  lokala stationerna) och de kände sig ofta 

motarbetade av ledningen, som de ansåg bara tänkte DAB. Webbmastern för sr.se 

under 1990‐talet, Philip Ruben, berättar att  ledningens motvillighet till att satsa 

på internet till slut fick honom att lämna företaget. Men efter millennieskiftet kom 

en brytpunkt för Sveriges Radio på webben då det började satsas på internet och 

en webbredaktion skapades. 

 

Denna syn på internet och dess möjligheter kan kopplas till diffusionsteorin. Till 

en början var det endast ett fåtal entusiaster som såg möjligheterna med den nya 

tekniken  medan  personer  inom  ledningen  och  andra  inom  företaget  var  mer 

skeptiska och ifrågasatte hur SR skulle kunna använda sig av webben. I och med 

att medvetenheten  ökade  inom  företaget  ökade  också  acceptansen  för  internet 

och webben blev integrerad i den övriga verksamheten. 

 

5.1.3 Public service‐uppdraget 

I  den  proposition  som  reglerade  sändningstillståndet  då  SR  kom ut  på webben 

fanns inte internet nämnt över huvud taget. Det var inte förrän i en proposition 

från år 2000 som internet nämndes specifikt. Tidigare i detta kapitel har vi tagit 

upp  intern kritik mot Sveriges Radios närvaro på  internet men det  fanns också 

kritiker  utanför  företaget  som  menade  att  SR,  genom  att  publicera  nyheter  i 

skriftlig form på sin webbsida, konkurrerade med tidningsmedia på ett nytt sätt. 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Denna kritik framfördes först under 2000‐talet, då SR redan funnits på webben i 

ett antal år. 

 

Det fanns personer, både i och utanför företaget, som ansåg att SR skulle hålla sig 

till radio och inte blanda sig in i andra medier. Jan Engdahl berättar att han inte 

ansåg det vara motiverat ur public service‐synpunkt att ha en webbsida om man 

ser  det  ur  en  ekonomisk  aspekt  eftersom  det  tog  resurser  från  företagets 

kärnverksamhet.  Både  Jan  Engdahl  och  Kerstin  Brunnberg  (som  båda  funnits 

med i företagets ledning) menar emellertid att SR, som ett public service‐företag, 

bör ligga långt framme i den tekniska utvecklingen. Något som också är önskvärt 

från politiskt håll enligt public service‐propositionerna. 

 

Som tidigare nämnt hade inte de som arbetade med webben främst den allmänna 

publiken  i  tankarna  när  de  började  titta  på  möjligheterna  att  erbjuda 

radiosändningar via webbsidan.  Istället ville man ge riksdagspolitiker, som kom 

från olika delar av landet, en möjlighet att kunna ta del av lokala nyheter. 

 

5.1.4 Resurser 

Både de ekonomiska och de mänskliga  resurserna var  få när SR började arbeta 

med internet. Det var några få personer som arbetade med sidan och satsningen 

finansierades  genom  omfördelningar  av  de  pengar  som  fanns  till  hands  för 

företaget.  Webbarbetarna  upplevde  att  ledningen  valde  att  hålla  tillbaka 

internetsatsningen till förmån för digitalradio. 

 

Internetavdelningen  hölls  levande  genom  några  engagerade  personer  inom 

företaget  som  inte  ville  ge  upp  idén  på  en  webbsida.  Kritiker  utanför 

webbgruppen menade  att  satsningen  tog  pengar  och  personal  från  det  som  SR 

egentligen  skulle  syssla  med,  vilket  de  menade  var  radio.  SR  fick  ta  emot 

engångssummor  för satsningar på bland annat webb, men  Jan Engdahl berättar 

att det uppstod problem när de pengarna tog slut. Det var först under 2000‐talet 

som  SR  började  satsa  på  webben  på  allvar  genom  skapandet  av  en  större 

webbredaktion. 

Dessutom  innebar  upphovsrättsliga  kostnader  en  stor  utgift  för  företaget  då 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upphovsrättsorganisationer upptäckte de utökade publiceringsmöjligheterna för 

SR. 

 

5.2 Sveriges Television 

I denna del besvaras frågeställningarna utifrån Sveriges Televisions perspektiv. 

 

5.2.1 Arbetet med webbsidan 

SVT:s  hemsida  kom  under  1995,  vilket  var  i  samma  veva  som  de  flesta  andra 

medieföretag,  men  strax  innan  internet  slog  igenom  på  allvar  i  de  svenska 

hemmen.  Samma år  som  lanseringen,  1995,  hade nämligen bara  tre procent  av 

invånarna tillgång till internet i hemmet. 

 

SVT och de aktuella projektgrupperna experimenterade i olika utsträckning även 

med andra tekniska nymodigheter, till exempel Bulletin Board Systems. Internet 

visade sig dock snart överlägset, både inom företaget och hos allmänheten. 

 

Vid millennieskiftet, bara drygt fyra år efter SVT:s lansering på nätet, hade mer än 

hälften av svenskarna tillgång till internet i hemmet. 

 

5.2.2 Intern kommunikation 

Våra  respondenter  är  överens  om  att  företagsledningen  var  osäker  på  vad 

internet  hade  för  fördelar,  och  därför  inte  satsade  större  och  tidigare  på 

hemsidan  än  man  gjorde.  Successivt  släppte  ledningens  ointresse  för  internet, 

och då kom också satsningarna.   

 

Detta  stämmer  bra  överens  med  Rogers  diffusionsteori  (se  fig.  2.4).  De  som 

lobbade för att SVT skulle ge sig ut på nätet kan enligt Rogers teori bäst beskrivas 

som  pragmatiker,  eller  tidiga  användare,  då  de  lät  sig  övertygas  om  internets 

fördelar långt innan det kom till var mans hem. 

 

Företagsledningen kan, enligt samma teori, beskrivas som tillhörande den tidiga 

eller  sena majoriteten, då de  från början var osäkra på, eller  i  alla  fall  inte ville 

satsa pengar på internet, trots de uppenbara fördelarna. 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Denna generalisering av  företagsledningen är vansklig och det kan säkert  skilja 

mycket  från person till person. Men det är ändå styrelsens gemensamma beslut 

som syns utåt och styr vad företaget till syvende och sist faktiskt gör, och därför 

anser vi denna jämförelse vara nödvändig. 

 

5.2.3 Public service‐uppdraget 

Regeringens  public  serviceproposition  för  perioden  1993‐1996  författades  i  en 

turbulent tid för etermedierna, då det statliga monopolet brutits i både radio och 

teve relativt kort tid innan propositionen författades. 

 

I propositionen står att SVT skall sända teve i två rikstäckande kanaler, inklusive 

text‐tv. Inte ens i den efterföljande propositionen, som kom när SVT redan hade 

etablerat sig på nätet, fanns internet nämnt vid namn. 

 

Å andra sidan går det också att tolka flera stycken i båda dessa propositioner som 

brasklappar och garderingar för eventuell ny teknik. 

 

Patrik Fältström berättar att kritiken mot SVT på nätet inte kom direkt, utan först 

flera  år  senare  –  något  som  tyder  på  att  även  kritikerna  ansåg  att  SVT,  trots 

definitionen av var de ska sända, ändå hade rätt att gå ut på nätet. 

 

5.2.4 Resurser 

Våra  respondenter  upplevde  som  sagt  ett  ointresse  kring  nätet  från 

företagsledningen,  och  det  kan  i  sig  vara  en  stor  del  av  förklaringen  till  att 

resurserna  som  lades  på  internetsatsningen  var  så  pass  små.  Någon  särskild 

internetbudget  fanns  ju  inte  alls  i  början,  utan  varje  redaktion  fick  själv 

bestämma hur mycket som skulle gå till hemsidan. 

 

Även detta går att härleda till Rogers diffusionsteori. Om företagsledningen, som 

helhet  betraktad,  tillhör  någon  av  de mindre  teknikliberala  grupperna  i  Rogers 

teori  (sen majoritet eller eftersläntrare)  så är det naturligt  att  satsningar på ny 

teknik och nya  innovationer dröjer  längre än det hade gjort om  ledningen hade 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varit mer teknikliberal. 

 

Å  andra  sidan  bör  ledningen  ha  lättare  att  avgöra  hur mycket  pengar  som kan 

avsättas  till  olika  satsningar  än  vad  teknikerna  har.  Om  ledningen  anser  att 

företaget  bara  har  råd  att  satsa  en  mindre  summa  pengar  på  tekniska 

innovationer, då finns det inte så mycket att göra åt saken – även om ledningen 

tillhör den mer liberala sorten. 

 

5.3 Jämförelser mellan företagen 

Här  avhandlar  vi  likheter  och  skillnader  mellan  Sveriges  Radios  och  Sveriges 

Televisions arbete med att lansera sina hemsidor. 

 

Sveriges  Radio  lanserade  sin  hemsida  1994,  nästan  ett  helt  år  före  Sveriges 

Television.  I  ett  initialt  skede  var  SR:s  hemsida  ämnad  att  underlätta  för 

statistiker  under  riksdagsvalet  snarare  än  att  vara  tillgänglig  för  en  bred 

allmänhet. 

 

Sveriges Television hade redan ett verktyg, text‐tv, som kunde användas för detta 

ändamål,  och  hade  därför  inte  samma  behov  att  lansera  sin  hemsida  så  pass 

tidigt. 

 

Vi ser däremot tydliga likheter i ledningarnas respektive teknikernas syften med 

hemsidorna.  I  båda  företagen  ville  teknikerna  få  ut  de  ordinarie  kanalerna  på 

nätet,  medan  styrelserna  snarare  var  intresserade  av  att  få  ut  tablåer  och 

programinformation. 

 

Enligt Rogers diffusionsteori kan ledningen i båda företagens fall sägas tillhöra en 

senare grupp än teknikerna, som bäst kan beskrivas som pragmatiker eller tidiga 

användare. 

 

Detta kan förklaras av att  teknikerna var mycket mer  införstådda i vad  internet 

egentligen var  för något, och såg alla  för‐ och nackdelar  tidigare än styrelsen. Å 

andra  sidan  har  styrelsen  ansvar  för  företagens  ekonomi,  och  ansvarar  för  att 



När internet kom till Gärdet – En studie om public service på internet 
Rickard Björling, Per Fahlén 
 

 46 

företagen inte lägger pengar på ”grisen i säcken”. 

 

Samtidigt  var  Sveriges  Radio  mitt  inne  i  en  storsatsning  på  digitalradio,  DAB, 

medan SVT stod  inför en okänd  framtid  i och med brytandet av monopolet och 

det  faktum  att  90‐talet  var  fyllt  av  andra  tekniska  landvinningar,  främst  inom 

digital‐tv. Detta kan också vara en del av förklaringen till att de båda bolagen låg 

lågt med sina internetsatsningar från början. 

 

Båda  företagsledningarna  var  konservativa  till  en  början.  Båda  ledningarna  var 

osäkra på användbarheten och i fallet SR förekom även tveksamheter på grund av 

satsningen på digitalradio. Ledningens osäkerhet på  satsningen  ledde  till  att de 

som arbetade med sidorna inte fick så mycket pengar som skulle varit önskvärt. 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6. Egen diskussion 

Inledningsvis blev vi överraskade av i hur liten skala internetarbetet bedrevs från 

början.  Vår  föreställning  innan  uppsatsarbetet  inleddes  var  att  företagens 

internetlanseringar var storslagna historier med champagne, bandklippning och 

långa tal av direktörer med budskapet att ”NU går vi in i framtiden”. 

 

Det  visade  sig  snabbt  att  så  inte  var  fallet.  I  stället  kan  man  säga  att 

internetsidorna smög igång långsamt, och att det var först efter flera år som det 

började satsas några större pengar på internet. 

 

Vi blev också överraskade av syftet med Sveriges Radios första hemsida, som inte 

ens var ämnad att användas av vanligt folk, utan snarare underlätta för statistiker 

och riksdagspolitiker. 

 

Under  arbetets  gång  har  vi  flera  gånger  fått  frågan  varför  det  är  intressant  att 

undersöka detta, eftersom det idag är så självklart med närvaro på internet. Men 

man måste samtidigt ha klart  för sig att  få visste exakt vart  internet skulle  leda 

vid den här tiden. Vad hade hänt om de storsatsat på internet, och det visat sig att 

det bara var en fluga? 

 

Vi  har  också  insett  att  detta  är  relativt  obruten mark,  då  vi  haft  svårt  att  hitta 

någon  tidigare  forskning  i  ämnet.  Våra  respondenter  har  också  uttryckt  glädje 

över att vi tar oss an detta, eftersom få har gjort det tidigare. 

 

Självklart  hoppas  vi  att  någon  vill  ta  vid  där  vi  slutade,  och  driva  forskningen 

vidare  ytterligare  några  steg.  Vår  uppsats  slutar  strax  innan  företagen  började 

storsatsa på sina hemsidor. Men vad hände sedan? Vad ledde fram till satsningen? 

Drabbades,  exempelvis,  SVT  Play  av  samma  problem  som  internetsatsningen? 

Vad är nästa steg, efter internet? Hur ser satsningen ut då? 

 

Detta är frågor som vi givetvis gärna vill besvara, men som inte riktigt passat in i 

studiens syfte. Avslutningsvis vill  vi  rikta ett  stort  tack  till  alla er  som har gjort 

den här uppsatsen möjlig!
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7.6 Intervjuer 

Kent  Berggren,  arbetar  med  applikationsteknik  på  SR,  nuvarande  anställd, 

intervjuad i Stockholm den 18 november 2009 

Kerstin  Brunnberg,  tidigare  vd  på  SR,  intervjuad  på  telefon  den  26  november 

2009 

Jan  Engdahl,  tidigare  vice  vd  på  SR,  intervjuad  i  Stockholm  den  19  november 

2009 

Patrik  Fältström,  medlem  i  regeringens  IT‐råd,  intervjuad  på  telefon  den  26 

november 2009 

Torbjörn  Jacobsson,  tidigare  projektledare  och  biträdande  nyhetschef  på  SVT 

Text, intervjuad i Stockholm den 19 november 2009 

Philip Ruben, webbmaster på SR fram till år 2000, tidigare anställd, intervjuad på 

telefon den 25 november 2009 

Hannes  Röhl,  tidigare  projektledare  på  SVT,  intervjuad  i  Stockholm  den  18 

november 2009
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjumanual 

 

Bilaga 2 

Bild på Sveriges Radios webbsida från 1996‐10‐18 

 

Bilaga 3 

Bild på Sveriges Televisions webbsida från 1996‐10‐18   



Bilaga 1 

Intervjumanual 

 

• Berätta med  egna  ord  om hur  det  gick  till  när webben  startade,  från  att  första 

idén kläcktes till dess att webbsidan kom ut. 

 

• Hur lång tid tog det från idé till färdig sida? 

 

• Var  det  självklart  att  det  skulle  bli  just  en  satsning  på  internet,  eller  fanns  det 

andra alternativ? 

 

• Till de som arbetade med webbsidan: Hur var kommunikationen med ledningen? 

 

• Till  personer  i  företagsledningen:  Hur  var  kommunikationen  med  de  som 

arbetade med webbsidan? 

 

• Fanns det påtryckningar från politiskt håll? 

 

• Hur tänkte ni kring public service‐uppdraget? 

 

• Tycker  du  att  det  vid  den  här  tidpunkten  var  motiverat  ur  public  service‐

synpunkt att ha en hemsida? 

 

 

Utöver dessa frågor lämnade vi utrymme för följdfrågor där det var motiverat. 



Bilaga 2 

Bild på Sveriges Radios webbsida från 1996‐10‐18 
 

 



Bilaga 3 

Bild på Sveriges Televisions hemsida från 1996‐10‐18 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