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Enligt sändningsavtalen ska såväl Sveriges Television (SVT) som 
Sveriges Radio (SR) ge ”den allsidiga information som medborg-
arna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- 
och kulturfrågor”. Denna formulering överensstämmer väl med 
vad som allmänt brukar anses vara nyhetsmediernas främsta 
demokratiska funktion: att tillhandahålla sådan information som 
människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställ-
ning i samhällsfrågor, och därmed bidra till bättre informerade 
medborgare (Kovach & Rosenstiel, 2021). Utgångspunkten för 
mediernas informativa uppdrag är att en väl fungerande demo-
krati förutsätter att människor är åtminstone någorlunda infor-
merade om politik och samhälle, och att medierna är den främsta 
källan till information om sådant som ligger bortom människors 
egen vardag. Frågan om public service bidrar till bättre informe-
rade medborgare är därför central. En genomgång av forskning-
en visar att svaret är ja. 
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INTRODUKTION
Frågan om public service bidrar till bättre informerade medborg-
are kan framstå som entydig, men den rymmer faktiskt två frå-
gor: (1) Bidrar public service till bättre informerade medborgare 
och (2) bidrar public service till bättre informerade medborgare 
i större utsträckning än vad kommersiella medier gör. Svaret på 
den första frågan är ganska självklart ja: Samtliga nyhetsmedier 
bidrar till bättre informerade medborgare genom att rapportera 
om sådant som ligger bortom människors egen vardag. Därför är 
det främst den andra frågan som är av intresse, både i sig självt 
och ur ett mediepolitiskt perspektiv. I det här kapitlet kommer vi 
därför att fokusera på om public service bidrar till informerade 
medborgare i större utsträckning än vad kommersiella medier 
gör. Särskilt fokus ligger på människors kunskaper om politik och 
samhälle.

Genomgången av forskningen har delats upp i tre delar. Först 
redogör vi kort för forskning som handlar om utbudet av nyhets- 
och samhällsjournalistik i public service respektive kommersiella 
kanaler. Därefter går vi igenom internationell och komparativ 
forskning om sambandet mellan public service och medborgar-
nas kunskaper. (I urvalet ingår studier som inkluderar Sverige eller 
länder som är snarlika Sverige när det gäller politik och mediesys-
tem.) Till sist går vi igenom svenska studier om sambandet mellan 
public service och medborgarnas kunskaper.

Några noteringar behöver dock göras först. För det första 
handlar nästan all forskning på området om TV och det är mycket 
sällan som radio har undersökts. En annan viktig notering är att 
forskning om mediernas kunskapseffekter i allt väsentligt byg-
ger på enkätundersökningar. Dessa kan delas in i två typer: tvär-
snittsstudier och panelstudier. Medan tvärsnittsstudier innebär 
att man låter ett urval av medborgare svara på en enkät vid ett 
tillfälle innebär panelstudier att samma urval av medborgare till-
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HTÁICU�XKF�ƃGTC�VKNNHÀNNGP�
UÁ�MCNNCFG�RCPGNXÁIQT���/GFCP�VXÀTUPKVVUUVW-
dier är användbara för att undersöka samband mellan olika variabler 
(kategorier) är de otillräckliga om man är intresserad av orsakssam-
DCPF��1O�GP�VXÀTUPKVVUUVWFKG�XKUCT�CVV�FGV�ƂPPU�GVV�UCODCPF�OGNNCP�
medie användning och kunskap är det med andra ord svårt att veta 
om det är användningen av ett viss medium som leder till kunskap 
eller om människor med olika kunskapsnivåer väljer olika medier. 
Fördelen med panelstudier är att de gör det möjligt att följa för-
ändringar på individnivå med kontroll över tidsfaktorn. Genom att 
exempelvis fråga om aktuella händelser som inträffat mellan olika 
panelvågor kan man utesluta att det är kunskapsnivån som påverkar 
medieanvändningen och dra starkare slutsatser om att det är medie-
användningen som påverkar kunskapsnivån. En fördel med panel-
studier är därmed att det går att uttala sig om orsakspilens riktning.

En annan skillnad mellan olika studier handlar om vilken typ av 
kunskap som mäts; man brukar skilja mellan så kallade aktualitets-
kunskaper och skolbokskunskaper. Medan aktualitetskunskaper är 
kunskaper om händelser och skeenden som människor knappast 
kan ha lärt sig före undersökningstillfället och genom andra kanaler 
än medier handlar skolbokskunskaper om sådant som man kan ha 
lärt sig före undersökningstillfället. (Exempel på skolbokskunskaper 
är vem som är Sveriges statschef och vilken politisk institution som 
stiftar svenska lagar.) För att dra slutsatser om mediernas kunskaps-
effekter är det bäst att fokusera på aktualitetskunskaper. Jämfört 
med skolbokskunskaper kan man om man undersöker aktualitets-
kunskaper bättre säkerställa att det är medieanvändningen som lig-
ger bakom de förändringar som man ser.

EN FRÅGA OM UTBUD

En förutsättning för att medierna ska kunna bidra till bättre informe-
rade medborgare i frågor som rör politik och samhälle är att de har 
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ett visst utbud av nyhets- och samhällsprogram. När det gäller 
radio behöver det knappast sägas att public service har ett myc-
ket större utbud än kommersiell radio. När det gäller TV gjordes 
mätningar av utbudet i public service och kommersiella kanaler 
regelbundet under perioden 1998–2016 (undersökningarna ut-
gick från programtablåer; för en sammanfattning av resultaten, 
se Asp, 2017). Resultaten visade att SVT1 och SVT under hela 
den studerade perioden hade ett större utbud av informations-
inriktade program – exempelvis nyhetsprogram, kulturprogram, 
samhällsprogram och dokumentärer – än vad TV4 hade. I de öv-
riga kommersiella kanalerna var utbudet av informationsinriktade 
program ännu mindre än i TV4. Det gäller också utbudet på det 
som anses vara bästa sändningstid (kl. 19–22).

SVT1 och SVT2 har också genomgående präglats av en större 
programbredd än TV4, som i sin tur har haft en större program-
bredd än övriga kommersiella kanaler. Likaså har de haft ett större 
kulturutbud och ett större utbud av regionalt och lokalt innehåll 
och varit bättre på att spegla hela Sverige.

Resultaten visade att SVT1 och 
SVT under hela den studerade 
perioden hade ett större utbud 
av informationsinriktade program 
– exempelvis nyhetsprogram, 
kulturprogram, samhällsprogram 
och dokumentärer – än vad TV4 
hade. 
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En viktig omständighet att beakta är att utbudet av olika 
nyhets- och samhällsprogram har varit större i SVT1 och SVT2 än 
i TV4 oavsett om det mätts i absoluta eller relativa termer (som 
andel av respektive kanals hela utbud). Även om dessa mätningar 
KPVG� JCT� ILQTVU� WPFGT� FG� UGPCUVG� ÁTGP� ƂPPU� FGV� KPIGPVKPI� UQO�
pekar på att det övergripande mönstret har förändrats: Public 
service-kanalerna har ett omfattande utbud av program som syf-
tar till att informera medborgarna, och det informationsinriktade 
utbudet är också betydligt större än i TV4 och andra kommersiella 
kanaler (Asp 2017; se även Jönsson & Strömbäck, 2007).

KOMPARATIVA STUDIER OM MEDIERNAS 
KUNSKAPSEFFEKTER

Ett nyckelbegrepp när det gäller komparativa studier av samband 
mellan medieutbud och kunskapsnivåer är informationsmiljöer 
(Castro et al., 2021; Esser et al., 2012). Med det avses hur utbu-
det av nyhets- och samhällsjournalistik ser ut och är strukturerat. 
/GFCP�XKUUC� NÀPFGT�RTÀINCU�CX� KPHQTOCVKQPUOKNLÒGT�FÀT�FGV�ƂPPU�
ett stort utbud av nyhets- och samhällsjournalistik och låga trösk-
lar att ta del av det präglas andra länder av informationsmiljöer 
där utbudet är mindre eller trösklarna högre. Hur höga trösklar-
PC�ÀT�DGTQT� K�UKP�VWT�DNCPF�CPPCV�RÁ�QO�WVDWFGV�ƂPPU�K�FG�DTGFC�
radio- och TV-kanalerna eller i specialiserade nyhetskanaler, men 
också på om nyhets- och samhällsprogram sänds över hela kväl-
len och på bästa sändningstid eller samlat och/eller utanför bästa 
sändnings tid. I exempelvis USA sänds nyhetsprogrammen i samtli-
ga breda TV-kanaler (ABC, CBS och NBC) vid samma tidpunkt och 
utanför bästa sändningstid, medan de i länder som Sverige sänds 
XKF�ƃGTC�QNKMC�VKNNHÀNNGP�WPFGT�GP�MXÀNN��5GFCP�UMKNLGT�UKI�KPHQTOCVKQPU�
miljöerna givetvis åt också utifrån det faktiska innehållet och kva-
liteten på och karaktären av nyhets- och samhällsjournalistiken – 
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det är inte bara mängden och graden av tillgänglighet som avgör 
om en viss informationsmiljö är att betrakta som rik eller fattig.  

En stor del av den internationellt komparativa forskningen 
kring sambanden mellan medierna och människors kunskaper 
om politik och samhälle handlar just om att jämföra informations-
miljöer. En av de första studierna gjordes av Christina Holtz-Bacha 
och Pippa Norris (2001), och byggde på tvärsnittsdata från Euro-
barometern i sexton länder, inklusive Sverige. Kunskapsfrågorna 
utgjordes av skolbokskunskaper om EU och resultaten visade att 
det fanns ett samband mellan medieval och kunskapsnivå i tio av 
länderna (inklusive Sverige). Det studerade sambandet föll ut till 
public service-mediernas fördel: Bland dem som tog del av public 
service-TV var kunskapsnivåerna högre än bland dem som tog del 
av kommersiell TV.

&T[IV�VKQ�ÁT�UGPCTG�RWDNKEGTCFGU�ƃGTC�P[C�UVWFKGT�RÁ�QOTÁFGV��
En av dem gjordes av Shanto Iyengar med kollegor (2010) och 
byggde på att innehållsanalyser av nyhetsprogram i USA, Storbri-
tannien, Danmark och Finland kombinerades med en tvärsnitts-
undersökning av människors aktualitetskunskaper i samma fyra 
länder. Studien visade bland annat att utbudet av så kallade hårda 
nyheter om politik och samhälle (hard news) var större i public 
service-nyheterna än i de kommersiella nyheterna i alla länder, 
och att kunskapsnivåerna var högre och skillnaderna mellan olika 
tittar grupper mindre i de länder där public service var starkt – i 
synnerhet i Danmark och Finland. I en parallell studie fann de 
också att TV-nyheterna i public service-orienterade mediesystem 
innehöll mer hårda nyheter och internationella nyheter än nyhe-
terna i de renodlat kommersiella mediesystemen. Den visade 
även att aktualitetskunskaperna var högre och kunskapsklyftorna 
mindre i de public service-orienterade systemen. En av de slutsat-
ser som författarna drog var därför att public service-orienterade 
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informationsmiljöer bidrar till högre kunskapsnivåer än renodlat 
kommersiella informationsmiljöer (Curran et al., 2009). 

I en annan komparativ studie ingick elva länder från olika 
delar av världen, däribland Norge (Aalberg et al., 2013). Precis 
som studierna ovan byggde den här studien på innehållsanalyser 
av ledande nyhetsprogram och en tvärsnittsundersökning i 
respektive land. Fokus låg på mediernas internationella bevakning 
och medborgarnas kunskaper om aktuella utrikesfrågor. Vad 
gäller utbudet av nyheter visade resultaten att public service-
nyheter och kommersiella nyheter totalt sett gav ungefär lika 
mycket utrymme åt utrikesfrågor, även om det förekom stora 
skillnader mellan olika länder. Däremot var en större andel av 
utrikesnyheterna i public service så kallade hårda nyheter, medan 
de kommersiella nyheterna gav mer utrymme åt så kallade mjuka 
nyheter. Studien visade också att det fanns ett samband mellan 
utbudet av hårda nyheter om utrikesfrågor och människors 
kunskaper om dessa. Studiens resultat pekar med andra ord på 
att informationsmiljöer som präglas av ett starkt public service 
public bidrar mer till medborgarnas kunskaper om utrikesfrågor.

I ytterligare en studie av samma forskarteam undersöktes 
sambandet mellan konsumtion av public service- respektive 
kommersiella TV-nyheter i sex länder: Italien, Japan, Kanada, 
Norge, Storbritannien och Sydkorea (Soroka et al., 2012). Bland 
annat visade resultaten att användningen av public service-
nyheter hade positiva kunskapseffekter i alla länder utom 
Italien, och starkare kunskapseffekter än användningen av 
kommersiella TV-nyheter i alla länder utom Italien och Sydkorea. 
När forskarteamet undersökte varför resultaten skiljde sig mellan 
olika länder fann de att två faktorer hade betydelse: hur fria public 
service-medierna var från politisk styrning och hur oberoende 
FGTCU�ƂPCPUKGTKPI�XCT�CX�CPPQPUGT�QEJ�TGMNCO��7VKHTÁP�FGVVC�FTQI�
författarna slutsatsen att ”frihet från politisk inblandning och 
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marknadskrafter tycks leda till public service-sändningar som är 
betydligt ‘bättre’ än dess kommersiella konkurrenter” (Soroka et 
al., 2012: 736, egen översättning).

Ytterligare en viktig komparativ studie inkluderade Sverige, 
Belgien, Nederländerna, Norge, Storbritannien och USA. Under-
sökningen omfattade såväl innehållsanalyser som en tvärsnitts-
studie i samtliga länder. Utifrån programtablåer omfattade den 
också en studie av utbudet av nyhets- och samhällsprogram 
under perioden 1987 – 2007.

När det gäller utbudet visade studien att utbudet av nyhets- 
och samhällsprogram var betydligt större i public service-
kanalerna än i de kommersiella kanalerna (Aalberg et al., 2012), 
ett resultat som bekräftas av en annan studie som omfattade 13 
länder, inklusive Sverige (Esser et al., 2012). Den fann också att 
public service generellt ägnar mer sändningstid åt särskilda val-
program än vad de kommersiella kanalerna gör (Van Aelst et al., 
2012). När det gäller utbudet i TV-nyheterna fann den vidare att 
public service – jämfört med kommersiella kanaler – ägnar mer tid 
åt hårda nyheter och att nyheterna oftare gestaltas tematiskt och 

Bland annat visade resultaten 
att användningen av public 
service-nyheter hade positiva 
kunskapseffekter i alla länder 
utom Italien, och starkare 
kunskapseffekter än användningen 
av kommersiella TV-nyheter i alla 
länder utom  Italien och Sydkorea. 
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kontextualiserat snarare än episodiskt (Brekken et al., 2012). Vad 
gäller aktualitetskunskaper fann den också att kunskapsnivåerna 
var högre i public service-orienterade mediesystem och att det i 
alla länder utom USA fanns ett samband mellan medie konsumtion 
och kunskapsnivå (Curran et al., 2012). Ett mer direkt test av sam-
bandet mellan att se på public service- respektive kommersiella 
TV-nyheter och människors aktualitetskunskaper visade också 
att det fanns ett sådant samband för public service-nyheter men 
inte – med undantag för Norge – för kommersiella nyheter (Aarts 
et al., 2012). I stort sett samma resultat visade sig vidare när man 
undersökte sambandet mellan mediekonsumtion och kunskaper 
om var de politiska partierna står i olika sakfrågor (Jenssen et al., 
2012): Medan det fanns ett positivt samband mellan användning av 
public service-nyheter och kunskap om partiernas sakpolitiska ställ-
ningstaganden saknades ett sådant samband för de kommersiella 
TV-nyheterna. När ledarna för forskningsprojektet sammanfattade 
alla resultat var slutsatsen entydig: ”den viktigaste slutsatsen av 
den här boken är att public service-TV bidrar till en högre nivå 
av kunskaper om samhällsfrågor än kommersiell TV” (Aalberg & 
Curran, 2012: 193, egen översättning).

I en annan relevant studie undersöktes sambandet mellan 
medie användning och skolbokskunskaper om EU-frågor i 27 län-
der, däribland Sverige (Fraile & Iyengar, 2014). Studien byggde på 
tvärsnittsdata, och visade att det fanns ett positivt samband mellan 
att ta del av public service-nyheter och kunskap, medan samban-
det för de kommersiella TV-nyheterna tvärtom var negativt.1 Den 
övergripande slutsatsen av studien var därmed att public service-

1. Även när man använde en särskild statistisk analysmetod (så kallad ”propensity 
score matching”) för att bedöma om det handlade om ett orsakssamband visade 
resultaten att det fanns ett positivt samband mellan att ta del av nyheter i public 
service och skolbokkunskaper, men att samma samband inte förekom vid använd-
ning av kommersiella kanaler.
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nyheter till skillnad från kommersiella TV-nyheter bidrar till bättre 
informerade medborgare. Eller för att citera titeln på studien: ”Alla 
nyhetskällor är inte lika informativa” (egen översättning).

SVENSKA STUDIER OM MEDIERNAS 
KUNSKAPSEFFEKTER

Medan den svenska forskningen om mediernas kunskapseffekter 
är mindre omfattande än den internationella har det under de se-
PCUVG����ÁTGP�RWDNKEGTCVU�ƃGTC�TGNGXCPVC�UVWFKGT��'P�XKMVKI�UMKNNPCF�
jämfört med de internationella studier som diskuterats ovan är att 
de bygger på panelundersökningar, vilket gör att säkrare slutsat-
ser kan dras om hur orsakssambanden ser ut. Merparten av dem 
fokuserar på kunskapseffekter av att ta del av olika medie typer 
(TV, tidningar, sociala medier, etc), och generellt visar de att det 
ƂPPU�RQUKVKXC�MWPUMCRUGHHGMVGT�CX�CVV� VC�FGN�CX�68�P[JGVGT��OQT-
gontidningar och nyhetssajter, men inte av att följa nyheterna via 
sociala medier (Dimitrova et al., 2014; Shehata, 2013; Shehata & 
Strömbäck, 2021). Därutöver har några studier fokuserat på att 
LÀOHÒTC� MWPUMCRUGHHGMVGT� K� TGNCVKQP� VKNN� URGEKƂMC�68�MCPCNGT� GNNGT�
TV-nyheter. 

I en av dessa undersökte Shehata med kollegor (2015) 
kunskaps effekterna av att regelbundet titta på SVT1 och SVT2, 
TV4 och en rad underhållningsorienterade kanaler. Studien var 
baserad på en panelundersökning och det kunskapsmått som 
användes var aktualitetskunskaper. Resultaten visade tydligt att 
det fanns ett positivt samband mellan att se på public service och 
politiska kunskaper, medan sambandet istället var negativt för 
TV4 (och de underhållningsorienterade kanalerna). Även när man 
undersökte betydelsen av det relativa intresset av nyheter i förhål-
lande till mer underhållningsorienterade aktiviteter för användning 
av public service jämfört med övriga kanaler visade resultaten posi-
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tiva kunskapseffekter. Man fann även att dessa kunskapseffek-
ter inte var beroende av tittarnas motivation och att människor 
med svagare politiskt intresse lärde sig särskilt mycket av att följa 
public service. Det sistnämnda är särskilt intressant eftersom det 
visar att public service kan bidra till minskade kunskapsklyftor. 
5COVKFKIV�XKUCT�CPFTC�UVWFKGT�CVV�FGV�ƂPPU�ÒOUGUKFKIC�UCODCPF�
mellan politiskt intresse och att se på public service-nyheter, men 
inte kommersiella TV-nyheter: Medan de som är politiskt intresse-
rade i högre grad väljer public service-nyheter så bidrar tittandet 
på public service-nyheter också till ökat politiskt intresse. Motsva-
TCPFG�UCODCPF�ƂPPU�KPVG�HÒT�68��
5VTÒODÀEM���5JGJCVC���������

Den mest aktuella svenska studien på området bygger liksom 
studien ovan på en panelundersökning med fyra panelvågor: före 
respektive efter valet till Europaparlamentet samt före respektive 
efter riksdagsvalet 2014 (Strömbäck, 2017). Syftet med studien var 
att undersöka om kunskapseffekterna skiljer sig åt mellan public 
service (Rapport och Aktuellt) och TV4 (Nyheterna), och om den 
politiska intensiteten hade betydelse. Det kunskapsmått som 
användes var aktualitetskunskaper, och deltagarna i varje under-
UÒMPKPIUQOIÁPI�ƂEM�UXCTC�RÁ�HTÁIQT�QO�UCMGT�UQO�JÀPV�OGNNCP�
de olika undersökningstillfällena. Inledningsvis analyserades 
kunskaps effekten av att konsumera TV-nyheter utan hänsyn till 
vilka TV-nyheter det handlade om. Resultaten visade då att det 
fanns kunskapseffekter, även efter kontroll för en lång rad fakto-
rer. Närmare analyser visade samtidigt att de positiva kunskaps-
effekterna enbart fanns för public service-nyheter, och att de var 
UVCTMCUV�HÒT�4CRRQTV��(ÒT�68��XCT�GHHGMVGP�CPVKPIGP�QDGƂPVNKI�GNNGT�
negativ. Någon större skillnad beroende av den politiska inten-
siteten – det vill säga om det var valrörelse eller inte och om val-
rörelsen gällde Europaparlamentet (låg intensitet) eller riksdagen 
(hög intensitet) – fanns däremot inte.
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SLUTSATSER

För att sammanfatta är den främsta slutsatsen av den här forsk-
ningsgenomgången att public service bidrar till bättre infor-
merade medborgare, både i sig och i jämförelse med TV4. Den 
slutsatsen stärks också av studier i andra länder med liknande 
förhållanden, som det inte funnits utrymme att diskutera närmare 
JÀT�
#CNDGTI���%WUJKQP���������/GT�URGEKƂMV�XKUCT�HQTUMPKPI�CVV�

Public service har ett större utbud av nyhets- 
och samhällsprogram än kommersiella kanaler.

Informationsmiljöer där public service 
har en stark ställning präglas av ett större 
utbud av nyhets- och samhällsprogram än 
informationsmiljöer där public service har en 
svag ställning, tydlig politisk styrning och/eller 
CPPQPUGT�UQO�XKMVKI�ƂPCPUKGTKPIUHQTO�

Människor som lever i informationsmiljöer 
där public service har en stark ställning har 
bättre kunskaper om politik och samhälle 
än människor som lever i mer renodlat 
kommersiella informationsmiljöer.

Kunskapsklyftorna är mindre i länder där public 
service har en stark ställning än i länder där 
public service har en svag ställning.

Panelundersökningar visar positiva 
kunskapseffekter av att se på public service men 
inte av att se på kommersiella TV-nyheter.
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Som en förlängning till slutsatserna ovan kan vi kort nämna att 
sambandet mellan politiskt intresse och i vilken grad man tar del 
av eller följer nyhetsmedier har blivit starkare över tid (Hopmann 
GV�CN���������5VTÒODÀEM�GV�CN����������'HVGTUQO�FGV�ƂPPU�UCODCPF�
mellan politiskt intresse, hur mycket och vilka medier man använ-
der, och kunskaperna om politik och samhälle, riskerar den här 
utvecklingen leda till ökade kunskapsklyftor. Samtidigt visar forsk-
ningen att användning av public service bidrar till att stimulera 
det politiska intresset. Sammantaget tyder forskningen därmed 
på att public service kan bidra till bättre informerade medborgare 
både direkt (genom att ha positiva kunskapseffekter, som dess-
utom tycks vara särskilt starka bland politiskt mindre intresserade) 
och indirekt (genom att stimulera människors politiska intresse). 
Allt detta förutsätter dock att människor tar del av public service: 
om det bara är de politiskt intresserade och redan kunniga som 
tar del av public service riskerar kunskapsklyftorna istället att öka.

Ur ett demokratiskt perspektiv har public service därför ett 
stort värde, men det kräver att vissa grundförutsättningar är upp-
fyllda. Dit hör att public service har en stark ställning hos publi-
ken, att utbudet i public service präglas av såväl hög kvalitet som 
stor bredd, och att public service står fritt från politisk styrning 
QEJ�CNNVHÒT�UVQTV�DGTQGPFG�CX�CPPQPUƂPCPUKGTKPI�
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