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SVT och SR påminner mest om
ryska dockor
SVT Publicerad 10 mar 2022 kl 14.00

Nils Funcke.
Foto: FOTO: TOR JOHNSSON / TIDNINGEN JOURNALISTEN

Hur ser egentligen relationen ut mellan public service-bolagen och staten i
händelse av krig och kriser?

Nils Funcke svarar med en slutreplik på inlägget av Björn Löfdahl och
Anne Lagercrantz i debatten.

Text Kulturen

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar
av konstnärliga verk.

MEST SETT

Jonas Bonnier: ”Enormt
spännande historia som ingen
berättat”
Författaren om sin bok om spionen Stig
Bergling

KULTUR
Karin Sörbring möter Micke
Leijnegard

KULTUR
Daniel Sjölin om SVT-uppropet

Dela Kopiera länk

ANNONS: Om våra annonser

LITTERATUR KONST MUSIK SCEN UNG KULTUR FILM & TV IDÉ SKRIBENTER PODCAST

LOGGA IN

https://www.expressen.se/tagg/organization/svt/
mailto:kulturen@expressen.se
https://www.expressen.se/tv/kultur/jonas-bonnier-enormt-spannande-historia-som-ingen-berattat-/
https://www.expressen.se/tv/kultur/karin-sorbring-moter-micke-leijnegard/
https://www.expressen.se/tv/kultur/daniel-sjolin-om-svt-uppropet/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvDPGVJlFO8NdYhnt5w-P_oIkmb_I3TIUgEGVRlMg5RRPd3Ugl2kW7mRJiRFUuM5PB_k12dIc6QtphGdqBPC9M4f0bdROSkmRBeHO8WlPhE9Q2AzXsQp_FPD8EKvGxTbhv7wS4tW0PceDmFyU1EnslFjVTp3-6CJdtuWPnRwvyYTUVZPAfFPCx7lQbubWZlJvXCkKoFGnxbCBAf720h9BUEKavbub-J2qRBPlpbQuTZ4K9_ISkBANGMx4QMT4F7WxYuF5n-IxVAWY4K2Q3VPWPtX5So-5agBgc2_Pq-u-lAh2ay_xK1CvC1Eh508RQNqYdp&sai=AMfl-YSSd0gNRqjxP8VaS08hEyOrve5GlvZZOFWb4mQ1OdFX9ER-KqE5Tz0Yr-y-v78RgAOM_JwItxK-2b_P&sig=Cg0ArKJSzJfgeUQHS3MuEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=53609847;adfibeg=0;cdata=61bCIpF-_UMra32VSVcOO6KtmJ_GKGKczv81dlzJfnGLoyKc76hNfWSjt7aakCEau00RvT7IygBH0SnoyRhA8cHzWJ8iG5IJGPDAS6SYZuRLlA1cXL1hJW-F6QCHMe2Cx7Pc5iGokUSEm3BAWFfwGymeROkJ3Lr70;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.expressen.se
https://www.expressen.se/kultur/bocker/
https://www.expressen.se/kultur/konst/
https://www.expressen.se/kultur/musik/
https://www.expressen.se/kultur/scen/
https://www.expressen.se/kultur/ungkultur/
https://www.expressen.se/kultur/film--tv/
https://www.expressen.se/kultur/ide/
https://www.expressen.se/kultur/skribenter/
https://www.expressen.se/kultur/podcast/
https://www.expressen.se/
https://www.expressen.se/kultur/
https://login.expressen.se/login?return_uri=https%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fkultur%2Fide%2Fsvt-och-sr-paminner-mest-om-ryska-dockor%2F


2022-03-14 10:45 NILS FUNCKE: SVT och SR påminner mest om ryska dockor

https://www.expressen.se/kultur/ide/svt-och-sr-paminner-mest-om-ryska-dockor/ 2/6

SLUTREPLIK. Björn Löfdahl och Anne Lagercrantz naivitet vad gäller
relationen mellan public service-bolagen och staten i händelse av krig och kriser
och deras selektiva läsning av grundlagen och sändningsvillkoren är
bekymmersam.

De skriver att ”så blir det förstås inte” när jag varnar för att staten kommer att
styra nyhetsrapporteringen i SVT och SR om, eller rättare sagt, när statsnyttan
kräver det. Historien och vår omvärld i dag är fylld av exempel.

Regeringens intentioner är entydiga i de sändningsvillkor som regeringen
beslutat om för de två företagen.

”För SVT och SR beslutar regeringen om
sändningsvillkoren.

Visserligen finns i yttrandefrihetsgrundlagen bestämmelser som syftar till att
säkerställa den fria åsiktsbildningen och därmed den journalistiska friheten. Men
regleringen av etermedierna och i synnerhet SVT och SR är som ryska dockor.

Yttrandefrihetsgrundlagen gör det möjligt att ”genom lag som innehåller
föreskrifter om tillstånd och villkor” reglera sändningar som sker genom etern.
Radio- och tv-lagen öppnar i sin tur för att i sändningsvillkoren ”utarbeta en
beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap och vid fredstida
krissituationer”. För SVT och SR beslutar regeringen om sändningsvillkoren.

SVT-huset i Stockholm.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL
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Regeringen har plockat isär sin Matrjosjka för att säkerställa kontrollen över
SVT/SR vid högsta eller vid stärkt beredskap. Alltså inte bara när Sverige är i
krig utan även vid krigsfara eller ”utomordentliga” förhållanden av krig utanför
Sveriges gränser. Löfdahl och Lagercrantz bör läsa till slutet på
bestämmelserna.

Att inte vilja se sin egen sårbarhet utan bygga potemkinkulisser stärker inte
journalistiken och de egna journalisternas möjligheter att inse vad som kan
komma och bygga upp motståndskraft. 

Sannolikt är det ett antal steg till innan vi närmar oss nivån för stärkt
beredskap. Men statsminister Magdalena Andersson har förklarat att den
europeiska säkerhetsordningen och stabiliteten i vår del av världen gått förlorad
genom Rysslands aggression mot Ukraina. Regeringen manar till ökad
vaksamhet. Beredskapen ska stärkas på alla områden. Grundmurade
uppfattningar och principer har kullkastats och omprövats inom mindre än en
vecka.

Som ett led i förstärkningen av vår motståndskraft borde regeringen ta bort
lydnadsbestämmelsen i sändningsvillkoren för public service-företagen. Det kan
ske omgående eftersom ledningarna för SR och SVT inte skulle motsätta sig
det. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter har slirat runt tillräckligt länge och
skapat mer förvirring är klarhet vad regeringen anser och vill när det gäller den
fria åsiktsbildningen.

Av Nils Funcke
Nils Funcke är journalist och tryck- och yttrandefrihetsexpert.
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VICTOR MALM
LÄS FLER: krönikor av 
Victor Malm

VICTOR MALM

SVT:s haveri efter
statsministerns tal
Publicerad 2 mar 2022 kl 10.33

Elaine Eksvärd i SVT.
Foto: SKÄRMDUMP / SVT

I går kväll höll statsminister Magdalena Andersson ett historiskt tal till
nationen om kriget i Ukraina. 

Victor Malm såg SVT:s sändning – som urartade till ett totalt haveri. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar
av konstnärliga verk.

KOMMENTAR. Ord som ”historiskt” känns
överflödiga. Sverige är inte längre ett neutralt
land. Missiler faller över Kiev och Charkiv. Putin
skramlar med kärnvapen. Det är krig i Europa och
på tisdagens kväll höll statsminister Magdalena
Andersson tal till nationen. Jag gjorde misstaget att följa det på SVT. 

En historisk sändning. På sitt eget sätt. 
Det ska sägas att public service har varit utmärkta sedan krigsutbrottet. Jag

har kanske inte sett alla SVT:s Ukraina-sändningar, men många, och de har
genomgående gjort skäl för den enorma budgeten: Värdighet, bredd i den
inbjudna expertisen, journalistiskt lugn och noggrannhet. Allvar. Precis som
tittarna har rätt att förvänta sig. 

Utom, uppenbarligen, när statsministern håller ett historiskt tal. Magdalena
Andersson gjorde sitt jobb, där har jag inte ett kritiskt ord, men när sändningen
vände åter till studion påbörjades en färd mot haveri. 

”Ingen betvivlar att språket har betydelse,
särskilt inte nu.
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Förutom ett meningsfullt inspel av Oscar Jonsson, doktor i rysk krigföring,
lämnade man inte ytligheterna. Inrikespolitiska kommentatorn Mats Knutson
lyckades inte göra mer än att upprepa talets innehåll, bistå med banala analyser
av krigets konsekvenser för det politiska spelet och allmänna spekulationer om
huruvida statsministern lyckades visa ledarskap eller inte. Jag lägger ingen
skuld på programledaren, hon satt på en svår stol, men en situation och
händelse som den här kräver sakkunskap. Fördjupning. Inte trivialiteterna vi
tvångsmatas med efter varenda partiledardebatt. 

Beviset på att SVT ibland har svårt att skilja sakerna åt är Elaine Eksvärd.
Och då tänker jag inte främst på att hon kallade Rysslands invasion av Ukraina
för ”ett inbördeskrig” – tänk er, hon som ska snacka så snyggt råkade rapa
Putin-propaganda – utan på att någon fick idén att bjuda in henne. 

”Retorikexpert” är titeln som Eksvärd föräras. ”Rent retoriskt” tyckte hon att
statsministern hade ”ett väldigt bra röstläge”, att hon var ”faktamässig” och
närvarande, att det var ”lätt att lyssna på henne”, men att kroppsspråket var
sisådär. 

En analys som inte bara är platt, utan renons på retorisk analys.
Jag är säker på att det satt faktiska retoriker – Sverige har en hel hög forskare

i ämnet – där ute i stugorna och dunkade pannor i soffbord.
Ingen betvivlar att språket har betydelse, särskilt inte nu. Jag hade gärna sett

till exempel Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet, eller
Brigitte Mral från Örebro, prata intelligent om Magdalena Anderssons tal, men
jag skulle bli förvånad om någon på Gärdet i Stockholm kan deras namn. 

I skarpt läge hade SVT svårt att skilja kunskap från nonsens, faktiska experter
från de som tilldelat sig själva titeln. 

Jag antar att också det är en sorts historia. 

Victor Malm är kritiker och redaktör på Expressens kultursida. 
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