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Abstract:  With this master thesis I wanted to find out  
   whether Erik Fichtelius, an SVT employee,  
   interview project with prime minister Göran 
   Persson is acceptable according to the public 
   service ideology.  
 
   In order to do that I used Swedish newspaper 
   articles to analyse the so called Fichtelius 
   affair. I also gathered material on SVT and the  
   public service ideology. The master thesis is  
   based on sociologist Manuel Castells theories  
   on mass media and television as presented in  
   the Information Age. Castells claims that in our  
   time different areas, such as politics and  
   television, are melting together. Politics today  
   needs to occupy space in media to not be  
   marginalised. Television has become  
   essential to politics. 
 
   I found that although Fichtelius behaviour is 
   unacceptable to journalistic ethics and   
   the values of the public service ideology he  
   can’t be found guilty of any kind of crime. The 
   laws controlling SVT are too vague.  
   
Nyckelord:   Public service, Sveriges television, Erik 
   Fichtelius, Arkiv, Informationspolitik. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
Det framkom i december 2002 att Aktuellts reporter och politiske kommentator 
Erik Fichtelius sedan 1996 samlat material om statsminister Göran Persson i ett 
särskilt arkiv. Materialet skulle användas till en dokumentär om Persson efter den-
nes avslutade politiska karriär. Erik Fichtelius har emellertid inte enbart samlat 
och arkiverat material utan det framkom senare att han också regelbundet genom-
fört intervjuer med Persson som filmats, samt ätit privata middagar med statsmi-
nistern, bland annat i Sagerska palatset. De båda männen har ingått ett muntligt 
avtal som kortfattat säger att de filmade intervjuerna inte får visas i TV förrän 
Persson lämnat statsministerposten. 
 
Kritiken mot Fichtelius som riktas från både journalistkollegor och politiker är 
hård. Fichtelius anklagas för att sitta på två stolar samtidigt, att vara inrikespoli-
tisk kommentator och leda valdebatter men samtidigt ha en tydligt nära relation 
till landets statsminister anses inte vara acceptabelt för en anställd på Sveriges te-
levision. Erik Fichtelius själv ser inget fel i sitt uppträdande. Intervjuerna och an-
nat material har samlats för att skapa ett bra politiskt arkiv. Fichtelius anser inte 
heller att samarbetet med Persson skulle göra honom partisk i rollen som politisk 
reporter. För Sveriges television såväl som för Fichtelius har affären inneburit en 
förtroendekris. Somliga av Fichtelius dåvarande och nuvarande chefer visste om 
och stödde intervjuerna, men flertalet var ovetande. Ett public service-företag som 
Sveriges television har från regeringen fått ett uppdrag att bland annat erbjuda bra, 
opartiska nyheter, inte uppmuntra och genomföra hemliga samarbeten med le-
dande politiker. 
 
Sveriges television (SVT) är som sagt ett public service-företag. Man ska servera 
program i ”allmänhetens  tjänst” heter det. Enligt SVT:s hemsida, www.svt.se,  in-
nebär public service-uppdraget till exempel att SVT 1 och 2 ska vara självständiga 
kanaler utan några som helst kommersiella, politiska eller ekonomiska intressen. 
Ett av SVT:s mål är att ge människor kunskap och stimulera dem till aktivt delta-
gande i den demokratiska processen. Idéerna om hur Sveriges televisions verk-
samhet ska utformas stadgades av socialdemokraterna med stöd av centerpartiet 
1956. Idéer som i och med Fichtelius-affären fått sig en törn. 
 
Ovanstående är kortfattat turerna kring Erik Fichtelius, Göran Perssons och Sveri-
ges televisions samverkan. Detta exempel på hur arkivverksamhet inom de stad-
gade ramarna för svenska kulturpolitik och public service-verksamhet skapar etis-
ka problem och avväganden ligger till grund för min magisteruppsats. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
För ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap borde nya aspekter och nya 
riktningar vara av stort intresse för ämnets utveckling och överlevnad. Public  
service- ideologin är en liten del av den inriktning i ämnet Biblioteks- och Infor-
mationsvetenskap som jag studerat på Bibliotekshögskolan i Borås, men i det sto-
ra hela inte en särskilt framstående inriktning. Eventuellt intresse för min frå-
geställning skulle kunna berika Biblioteks- och Informationsvetenskapen med ett 
nytt område, det är en av mina förhoppningar med uppsatsen. Public service i sig 
är absolut inget nytt påfund, den tidigare forskningen kring ideologin är omfat-
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tande. Den så kallade Fichtelius-affären är exempel på vad som kan ske när public 
service- ideologin sätts på spel, ifrågasätts och därmed börjar diskuteras igen. Att 
diskussioner i likhet med denna sker är i och för sig inte heller något unikt men 
emellertid inte vanligtvis underlag för en magisteruppsats eller dylikt arbete. Ex-
emplet Fichtelius-affären visar tydligt hur public service-värderingarna och dess 
honnörsord kan användas som försvar av båda sidor. 
 
Uppsatsen kommer främst att fokusera på personen Erik Fichtelius gärningar. Ar-
kivarien, dokumentärfilmaren och den politiske reportern Erik Fichtelius står i 
centrum snarare än innehållet i arkivet han byggt upp och som för övrigt fortfa-
rande är okänt för oss.  
 
Den övergripande frågeställningen blir således: 
 
Är Erik Fichtelius så kallade arkivprojekt förenligt med Sveriges televisions  
public service- ideologi? 
 
Händelseförloppet jag lutar mig mot är det som beskrivits i media. Om bilden är 
hela sanningen kan jag tyvärr inte garantera men det är likvä l den enda bild vi har 
att tillgå i nuläget. 
 
Fichtelius-affären tog sin början i december 2002 när tidningen Resumé avslöjade 
avtalet Fichtelius ingått med Persson. Jag har följt utvecklingen i media från de-
cember 2002 till och med förhören i Konstitutionsutskottet (KU) med Göran Pers-
son och Christina Jutterström i april 2003. Avgränsningen är nödvändig att göra 
för att över huvud taget kunna färdigställa uppsatsen. Dessutom anser jag att så 
pass mycket fakta har kommit fram att jag kunnat ge en bra bild av händelsen och 
båda parter har nu alltså förhörts, affären är därmed på väg att utageras. 
 
För att kunna diskutera innebörden av public service-uppdraget ämnar jag först 
teckna en bild av vad public service-ideologin innebär och vad det faktiskt är Sve-
riges television ska göra samt gå igenom de programpolitiska dokument som re-
glerar SVT:s verksamhet. Bakgrundsteckningen av SVT:s uppdrag och Fichtelius 
arkivprojekt följs sedan av en diskussion kring rätt och fel i den så kallade Fichte-
lius-affären gentemot innehållet i Sverige televisions public service-uppdrag. 
 
I det akademiska ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap står förmedling av 
information lagrad i dokument i centrum. I vårt samhälle är information mycket 
viktigt för t.ex. folkbildning och för ett över huvud taget fungerande demokratiskt 
samhälle. Ett sådant samhälle förutsätter emellertid välinformerade medborgare. 
Den inriktningen inom Biblioteks- och Informationsvetenskapen, som jag stude-
rat, fokuserar på information, kultur och bibliotek i ett samhällsperspektiv. De 
ekonomiska, sociala och politiska vilkoren för aktörer inom t.ex. kultur och in-
formation tas upp. Vi har under utbildningens gång läst kurser om Sveriges kul-
tur- och informationspolitik och under dessa har mitt intresse för public service-
frågor växt fram. När Fichtelius-affären sedan avslöjades var mitt val av uppsats-
ämne inte särskilt svårt. Frågor som rörs upp i och med Fichtelius-affären, me-
ningen med och innebörden av public service-TV, den egentliga betydelsen av 
saklighet och opartiskhet etc., är frågor som också är högst relevanta inom Sveri-



 5 

ges kulturpolitik och därmed också inom Biblioteks- och Informationsvetenska-
pen. 
 
Publice service-TV är verkligen en angelägenhet för hela svenska folket, som tro-
get betalar sin TV-licens, men diskuteras tyvärr endast då chefer eller medarbetare 
på Sveriges television hamnar i blåsväder, dessvärre även så i detta fall. Den öp-
penhet och vilja att diskutera public service-uppdraget som borde genomsyra Sve-
riges television märks bara när deras trovärdighet ifrågasätts. Min önskan är att 
denna uppsats ska väcka ett intresse för public service-frågor, ett intresse som inte 
dör när Fichtelius-affären är utspelad utan blir till en diskussion som lever vidare. 
 
1.3 Metod och arbetssätt 
Valet av en kvalitativ metod var självklar för mig då text både är materialet och 
uttryckssättet för mitt arbete. Eftersom jag använt mig i princip uteslutande av 
skriftligt källmaterial, såväl tryckt som elektroniskt, är en dokumentationsanaly-
tisk metod att föredra och också ett vanligt förfarande i den kvalitativa forsk-
ningen. I min dokumentanalys använder jag mig i princip enbart av skriftligt ma-
terial som läses och vars innehåll sedan kommer att ligga till grund för rapportens 
resonemang och mina slutsatser. I detta fall gäller det till stor del nyhetsartiklar ur 
dagstidningar. Undantagen från det skriftliga materialet är det på SVT 24 direkt-
sända förhöret i Konstitutionsutskottet med Göran Persson och ett TV-program 
där bland andra Christina Jutterström presenterar SVT:s nyårslöften för år 2003. 
Detta material har främst använts som underlag till diskussion. 
 
Visst urvalt material har alltså begåvats med status som källor och underlag för 
uppsatsens analyser. Metoden kräver med andra ord noggrann källkritik från min 
sida. En kvalitativ forskningsansats är alltså allt annat en enkel att genomföra. Jag 
har ständigt under arbetets gång varit medveten om att felkällor, så kallade bias, 
kan förekomma. Jag var tvungen att ta ställning till det material jag valt ut och vil-
le använda. Det finns ett otal saker att ta i beaktande och risken finns förstås att 
urvalet inte blir det optimala. När urvalet gjordes försökte jag hela tiden att tänka 
på vilka intentioner texten och dess författare hade. Är texten värderande eller be-
skrivande, eller kanske både och, var frågor jag ställde mig. Vill man ytterligare 
försäkra sig om en källas trovärdighet kan man jämföra fakta med andra obero-
ende dokument inom samma ämnesområde vilket jag gjort i så stor utsträckning 
som varit möjligt.1 För mig som relativt oerfaren uppsatsskrivare är det inte helt 
enkelt att avgöra vilka källor som är lämpligast eller vilka som bör sorteras bort 
men jag tror att mitt urval har gett en bra bild av Fichtelius-affären och en bra 
grund att dra slutsatser från. 
 
Jag har i så stor utsträckning som möjligt eftersökt källor från olika håll för att 
kunna ge en saklig och objektiv bild av Fichtelius-affären och Sveriges television. 
Uppgifter och fakta finns i den mån det varit möjligt förankrad i flertalet av var-
andra oberoende källor för att öka informationens tillförlitlighet. Jag har till stor 
del använt mig av förstahandskällor, till exempel riksdagstryck, men också av 
andrahandskällor, främst i form av tidningsartiklar. 
 

                                                                 
1 Repstad 1999 s.60-62, Backman 1998, s.53 
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1.4 Relevant litteratur och dokument 
Om själva Fichtelius-affären finns av naturliga orsaker ingen direkt tidigare forsk-
ning att stödja uppsatsen och mina resonemang på. Materialet som finns att tillgå 
om Fichtelius-affären är i princip enbart artiklar ur tidningar och tidskrifter då ny-
heten avslöjades först i december 2002. Artiklarna som utgör basen för uppsatsen 
har jag hämtat från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, 
Jönköpings-Posten, Resumé samt Journalisten. Jönköpings-Posten utvaldes för att 
det är min lokala morgontidning, de övriga dagstidningarna då de är etablerade, 
relativt stora tidningar som dessutom har hemsidor med bra sökfunktioner vilket 
underlättat min informationssökningsprocess betydligt. Resumé och Journalisten 
får dessutom representera mediabranschens röster för chansen att kunna föra in 
olika synsätt och vinklingar av Fichtelius-affären. 
 
Jag har ur de ovan nämnda tidningarna använt mig av både nyhets- och debatt ar-
tiklar. Tidningarna, vilka jag litar på som källor, har till viss del olika politiska 
ideologier, de flesta borgliga. Detta faktum har jag haft i bakhuvudet under 
genomläsningen av samtliga nyhetsartiklar och förhoppningsvis har jag lyckats 
filtrera bort eventuella sakligheter och åsiktspropaganda. Debattartiklarnas och le-
darnas ton ljuder emellertid än mer av politiska och privata åsikter än nyhetsartik-
larna, precis som de ska. Debattartiklar och dylikt är ju också tidningarnas forum 
för åsiktsspridning och jag har därför använt dem enbart i syfte att skapa en bild 
av debatten kring Fichtelius-affären, inte som faktakällor. Tidningsartiklar ger 
förvisso inte heller en idealisk bild av historien men är än så länge den enda fakta-
källan vi har tillgång till. Att de fakta kring Fichtelius-affären media återger är 
korrekt är dessvärre omöjligt att garantera. 
 
Även om forskningen om själva Fichtelius-affären är så gott som obefintlig finns 
forskning kring områden affären berör, såsom journalistisk etik, massmediernas 
roll i samhället och självklart också public service. Huvudpersonen i det berörda 
dramat, Erik Fichtelius, har själv skrivit en bok i ämnet med titeln Nyhetsjourna-
listik. Tio gyllene regler. Här presenterar han sina regler för utövande av god jour-
nalistik. Källskyddet som Fichtelius i media försvarar arkivprojektet med har ock-
så i boken en särskild plats och är enligt honom värt att ljuga för om så behövs. 
Attityden mot det journalistiska uppdraget och dess etik är den samma som Fich-
telius visat upp när avtalet med Persson kom ut i dagsljuset. 
 
Vad gäller fakta och teorier om massmedier och rollerna de spelar i vår samtid har 
jag främst lutat mig mot Stig Hadenius och Lennart Weibulls Massmedier. Press, 
radio och TV i förvandling och Manuel Castells tredelade verk Informationsål-
dern. Ekonomi, samhälle och kultur. Castells är en uttalat marxistisk tänkare vil-
ket självklart färgar hans bild av massmedierna. Med medvetenheten om hans po-
litiska tillhörighet anser jag ändå att hans teorier behövs för att skapa en bild av 
medievärlden och politiken inom den ur flera olika synvinklar. Castells tankar 
återkommer jag ytterligare till i kapitlet Teori, metod och arbetssätt. 
 
För att kartlägga public service-televisionens uppdrag och därmed också Sveriges 
televisions har jag främst använt mig av material som finns publicerat på SVT:s 
hemsida, www.svt.se. Sändningstillståndet, Radio- och TV-lagen etc. är offentliga 
handlingar och finns naturligtvis att tillgå från andra håll än via SVT. De båda 
nämnda dokumenten går igenom de principer som styr SVT:s verksamhet. Pro-
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grampolitiken som presenteras här formuleras av regeringen och skrivs under på 
av SVT. På SVT:s hemsida finns också företagets egna tankar om vad public ser-
vice-uppdraget innebär och hur SVT ska utforma sin verksamhet. Sveriges televi-
sions strategi 2002-2005 är ett dokument där SVT:s vision av företagets verksam-
het och deras tolkning av begreppet public service presenteras. Det finns tydliga 
skillnader mellan regeringens och SVT:s ambitioner, något som Anna Edin och 
Kristian Widestedt tar upp i rapporten Publik sökes. Svar till ”Allt för alla hela ti-
den”. En studie av SVT:s public service-uppdrag. Denna rapport har gett mig in-
siktsfulla vinklingar på hur de olika värderande uttrycken i de programpolitiska 
dokumenten kan tolkas på flera olika sätt och också görs det av olika berörda ak-
törer. Rapporten är mycket öppet kritisk mot vårt existerande public service-
system och ger därmed en synnerligen intressant motvikt till stora delar av littera-
turen som är relativt neutral eller består av röster direkt från riksdag och regering 
som i många fall förespråkar bevarandet av sin egen television och deras verk-
samhet. 
 
Ur Statens Offentliga Utredningar har jag använt mig av de offentliga källorna 
Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) och Radio och TV i allmänhetens 
tjänst (SOU 2000:55).   Public service- ideologin togs till Sverige 1956 av den då 
socialdemokratiska och bondeförbundsstyrda regeringen och har vårdats ömt av 
statsmakten sedan dess, här redovisas vad public service-TV ska vara med ungefär 
samma ord som också används i Radio- och TV-lagen och Sändningstillståndet. 
De offentliga dokumenten ger av förklarliga skäl en ljus bild av public service-
TV, självkritiken är med andra ord obefintlig. 
 
1.5 Litteraturgenomgång 
Jag har främst sökt artiklar om Fichtelius-affären via respektive utvald tidnings 
hemsida, men även i undantagsfall via biblioteksdatabaser. Sökandet har fortsatt 
regelbundet under våren 2003 då affären ännu diskuterades i media. Sökandet av-
slutades som tidigare nämnts efter Göran Perssons och Christian Jutterströms 
framträdande i Konstitutionsutskottet april 2003. Valet av tidningar som källor 
föll på stora, väl kända tidningar som kändes lämpliga och säkra ur källsynvinkel 
att ta material från. Möjligheten att kunna läsa artiklarna på Internet och även 
kunna skriva ut dem därifrån var en förutsättning för mitt val av källor. Att söka 
och skriva ut information från Internet föreföll som ett mycket smidigare sätt för 
mig än att leta artiklar i databaser och sedan lösnummer av tidningar på ett bibli-
otek. Sökning via nätet och tillfället att kunna skriva ut valda artiklar har sparat 
både tid och plats och gett mig en betydligt mindre och behändigare hög papper.  
 
Undantaget är Jönköpings-Posten, med politisk beteckning oberoende, som jag 
har tillgång till hela årgångar av och klippt artiklar om Fichtelius-affären ur sedan 
december 2002. Dessutom kändes det intressant att se hur en tidning i en mindre 
stad behandlade Fichtelius-affären. De tidningar jag hämtat artiklar ifrån är alltså 
Jönköpings-Posten, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, 
Resumé samt Journalisten. Tidningarna har det gemensamt att de verkar i relativt 
stora städer, Stockholm är i majoritet, och de flesta har en mer eller mindre uttalad 
borglig politisk ideologi. Att leta artiklar ur mindre tidningar utgivna i mindre stä-
der, kanske utan hemsida, hade eventuellt gett ett annorlunda urval, kanske med 
ett annat perspektiv, men hade dock varit ett mödosamt arbete och jag valde för 
uppsatsens färdigställandes skull att tidningar där önskad information enkelt kun-
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de hittas via hemsidor. Enligt min erfarenhet använder också mindre tidningar TT 
eller stora dagstidningar som källor och skulle med andra ord bara upprepa de fak-
ta jag redan samlat in. 
 
Vad gäller politisk ideologi är de flesta tidningar som tidigare nämnts dragna år 
höger, något jag är medveten om och som kan till viss grad ha påverkat fakta i de 
artiklar jag läst och tecknat min bild av Fichtelius-affären med hjälp av.  
 
Från SVT:s hemsida har jag bland annat hämtat ett dokument innehållande företa-
gets egen strategi samt programpolitiska dokument som reglerar SVT:s verksam-
het. De sistnämnda finns självklart att tillgå andra ställen. SVT:s hemsida var 
emellertid en av de första jag besökte under informationssökningsprocessen och 
här fann jag mycket väsentligt material lättillgängligt samlat på ett och samma 
ställe. 
 
Material hämtat från Internet kan vara svårt att bedöma, i många fall är det väldigt 
subjektivt vinklat.2 I de fall jag använt mig av Internet som källa har det i de flesta 
fall gällt tidningsartiklar och fakta från SVT. Jag anser emellertid de hemsidor jag 
använt mig av vara pålitliga då det handlar om väletablerade företag. Det är också 
adekvat att använda så pass samtida källor som möjligt för en uppsats, här är In-
ternet ett bra redskap med material som ständigt uppdateras. De senaste dokumen-
ten inom ett område tar också som oftast upp föregående händelser och är därför 
bra att börja med.3 Offentliga källor som till exempel tidningsartiklar ge r ofta en 
bra och intressant bild av en händelse. Normativa källor, lagar och dylikt, är vis-
serligen värderande till sin natur men ändå tillräkligt objektiva för att användas 
som källor, det är även institutionella källor som skrivits på uppdrag av en myn-
dighet eller liknande. Är man osäker på en källas värde kan man jämföra med 
andra inom samma område för att säkra dess pålitlighet.4 I mitt fall anser jag mig 
vid undersökning inte ha funnit att en källa jag använt motsäger andra oberoende 
källor. 
 
Jag har till stor del sökt litteratur på Högskolebiblioteket i Jönköping i databasen 
JULIA, men även på den nämnda stadens stadsbibliotek i databasen Ling-on- line. 
Sökorden har varit public service, Sveriges television och Fichtelius. Dessa har 
lett mig till både offentligt tryck, såsom diverse SOU och andra undersökningar 
gjorda på regeringens uppdrag, och vanlig facklitteratur. Utbudet på de båda bib-
lioteken har inte varit större än att jag själv kunnat söka hylla upp och hylla ner ef-
ter lämpligt material. Jag behövde därför aldrig specificera mina sökningar mer än 
vad som angetts ovan, men fann ändå det jag sökte. 
 
I uppsatsen kommer jag i fotnoterna referera till upphovsmannens efternamn och i 
de fall de gäller en artikel också tidningens namn. Detta för att läsaren enkelt och 
tydligt ska kunna se om källan är en tidningsartikel eller ett vetenskapligt verk. 
 
1.6 Teori 
Manuel Castells, professor i bland annat sociologi och stadsplanering vid Berke-
ley universitet i Kalifornien, USA, presenterar i sitt volymmässigt såväl som in-

                                                                 
2 Ejvegård 2002, s.53,54,83 
3 Repstad 1999, s.88 
4 Repstad 1999, s.90-91 
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nehållsmässigt imponerande enorma verk Informationsåldern teorier om mass-
medierna i dagens samhälle och deras påverkan på politiken. Dessa tankar ligger 
till teoretisk grund för mitt resonemang om television i allmänhet och public ser-
vice-television i synnerhet. Bekantskapen jag gjort med Castells genom min ut-
bildning gör att det känns tryggt att luta mig mot en för mig redan känd tänkare 
vars teorier jag var relativt bekant med innan uppsatsarbetet påbörjades. Castells 
teorier om just television och medier kommer även att presenteras mer specifikt 
under rubriken Massmedier. 
 
Manuel Castells är i grund och botten en marxistisk tänkare, men även andra per-
spektiv, till exempel Max Webers tankegångar, lyser bitvis igenom i hans resone-
mang. Den sociologiska traditionen Castells kommer ifrån är emellertid också vik-
tig för honom. Mycket av de analyser Castells företar sig bygger förvisso på Marx 
idéer, men han erkänner samtidigt att tiden kommit ikapp Karl Marx teorier i vissa 
avseenden. Bland de områden där marxismen förlegats återfinns till exempel 
klasskampen som i dagens samhälle snarare ersatts med en ständigt pågående jakt 
efter kulturell identitet enligt Castells.5 
 
Verket Informationsåldern har hyllats av flertalet sociologer och jämförts med 
Karl Marx bok Kapitalet. Allmänt handlar Informationsåldern om relationerna 
mellan de stora trenderna som finns i samhället. Det vi upplever idag är effekterna 
av tre avgörande händelser som ägde rum mellan slutet av 1960-talet och mitten 
av 1970-talet. Händelserna är informationsteknikens intåg, den kris kapitalismen 
upplevt samt uppkomsten av sociala rörelser som till exempel gröna vågen och 
feminismen. Dessa processer har totalt förändrat samhället enligt Castells.6 
 
Castells finner i sitt epos att olika områden allt mer integreras i det han kallar  
informationsåldern och det är just likande nya företeelser han intresserar sig extra 
mycket för.7 Politik, media, ekonomi, IT etc. växer allt mer samman i den nya 
världen. Enligt Castells definition är vi inne i ett epokskifte, en utveckling så om-
fattande att Castells drar paralleller med industrialiseringen. Idag är det istället in-
formationstekniken som integreras i samhället och dess dominans gör att Castells 
finner det naturligt att tala om ett nytt samhälle.8 Den informationstekniska ut-
vecklingen har i sin tur lett till födelsen av andra tendenser i samhället. Globalise-
ringen av bland annat ekonomin som pågår intresserar Castells djupt såväl som 
förändringarna av kulturen i och med teknikens intåg. 9 
 
För att förstå dagsläget krävs med andra ord ett multiperspektiv som jag anser 
Castells besitter då han inte är fast i sin tro på marxismen utan erkänner dess bris-
ter och kompletterar den med andra teorier. Med sin sociologiska bakgrund erbju-
der Castells ett brett perspektiv att se på massmedierna och televisionen med för-
ankring inte bara i marxismen utan även i andra inriktningar. I den Informations-
ålder Castells kategoriserar vår nutid som har medierna och informationsbärarna 
stor makt, ett faktum Castells tar på största allvar och det gör även jag i min ma-
gisteruppsats. 

                                                                 
5 Börjesson 1999, s.7-8,34-35 
6 Chronicle World 2003 
7 Olsson 2002, s.25 
8 Ibid, s.27 
9 Ibid, s.64 
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Vad gäller massmedierna anser Castells generellt att de har ett stort ansvar i det 
stora informationsflöde som finns och ständigt ökar. Oberoende medier är av 
största vikt för bevarandet av det demokratiska samhället. Idag får människor sto-
ra delar av sin samhällsinformation från massmedier, särskilt televisionen. Att titta 
på TV är dessutom den absolut mest populära sysselsättningen när vi kommer 
hem från skola och arbete visar undersökningar. TV får därmed stor makt över 
vilken information människor tar del av, saklig nyhetsverksamhet blir i det sam-
manhanget ovärderligt för ett demokratiskt samhälle. För politikerna verksamma 
idag blir också TV den bästa möjligheten att samla röster och anhängare till sina 
idéer. Den politiker som inte syns eller hörs i media får betydligt svårare att lyck-
as.10 
 
Castells ser samhället vi lever i som bestående av ett antal processer som tillsam-
mans bildar ett sammanhang. Genom att se världen ur detta stora sammanhang 
kan man sedan göra den begriplig. En så pass stor analys har förvisso sin svaghet i 
just att den vill vara så totalt övergripande och riskerar därför att bli till tämligen 
osäkra slutsatser. Castells teorier och liknande tankegångar har genom tiderna kri-
tiserats av bland andra Karl Popper. 1957 publicerade Popper verket The Poverty 
of Historicism där han förklarade sin misstro mot de teoretiker som använder det 
stora helhetsperspektivet för att försöka förutse framtiden. Popper tror inte att 
samhällets utveckling kan sias på det sätt till exempel Castells förespråkar.11 Cas-
tells holistiska syn på samhället och sätt att analysera trender i det ses av kritiker 
som Karl Popper som en helhet alldeles för stor för att kunna förstås och analyse-
ras. Castells förmåga att skapa förståelse för tendenser i samhället beundras på 
många håll, men inte alla anser att det räcker för att skapa en teori för en hel 
epok.12 
 
Emin Tengström, professor i humanekologi är mycket kritisk till begreppet infor-
mationssamhället. I sin bok, Myten som informationssamhället, sågar han begrep-
pet längs fotknölarna. Sedan bokens publicering 1987 kan vi dock se att informa-
tionssamhället inte bara överlevt utan också utvecklats. Tengström att emellertid 
fortsatt kritisk och får medhåll från flera håll.13 
 
Teorierna om hur politiker använder medier för att vinna förtroende och anhäng-
are finns också hos John B Thompson. I boken Medierna och moderniteten visar 
sociologen Thompson vilken stor roll medierna verkligen spelar i dagens  samhälle 
och hur politiker använder medier för att interagera med potentiella väljare. Fort-
farande röstar de flesta människor efter idéer och åsikter, men i och med massme-
diernas utspridning blir det allt mer personer som får stor betydelse.14 
 
Thompson menar att mediasamhället existerade långt innan industrisamhället men 
att det senare kommit att påverka mediernas möjligheter och räckvidd. Dagens 
teknik gör att information enkelt kan spridas och också används flitigt av olika ak-
törer för att utöva makt. Att det numera är relativt enkelt för politiker att synas i 

                                                                 
10 Castells 1998b, s.322-323,327 
11 Olsson 2002, s.9,10,13 
12 Ibid, s.58, Chronicle World 2003 
13 Tengström 1987 
14 Swalander 2003 
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media och påverka sin publik innebär också stora risker. Skandaler och liknande 
händelser beror på att makten samtidigt som den medieras också blir mer synlig 
för allmänheten. 15 
 
Televisionen har blivit det största och viktigaste mediet. Här kan politikern synas 
för ett otal människor. För tittaren innebär det allt mindre kontroll. Det budskap 
och den synvinkel som TV väljer att visa har de ingen som helst makt över.16 
 
Självklart är det viktigt att komma ihåg att Castells teorier om vart samhället är på 
väg är just teorier och ingen enhetlig sanning. Utvecklingen han förutspår, tren-
derna han ser komma kanske inte blir verklighet. Teorier är inte helt tillförlitlig 
kunskap utan snarare något man väljer att tro på. Jag väljer att tro på och stödja 
min uppsats slutsatser på Manuel Castells teorier. Skulle ingen någonsin våga ac-
ceptera en forskares teorier och arbeta vidare med dem skulle forskningen aldrig 
gå framåt utan istället stagnera totalt. Men samtidigt måste man vara medveten om 
teorins osäkerhet. Castells trilogi har nu några år på nacken och till en viss del har 
utvecklingen gått den väg han förutspått, tillräckligt mycket för att jag tryggt ska 
kunna vila min uppsats på hans teoretiska grund. 
 
1.7 Begrepp och aspekter 
Begreppsapparaten i den här uppsatsen är inte särskilt omfattande, jag ser inte he l-
ler någon anledning att föra in fler begrepp än nödvändigt. De begrepp som är 
nödvändiga att förklara redovisas här tillsammans med relativt vanliga ord vars 
exakta betydelse är viktigt för läsarens förståelse av uppsatsen. Flertalet begrepp, 
så som arkiv, journalistisk etik, massmedier och Sveriges television, kommer 
dessutom att förklaras närmare under egna rubriker. 
 
Den viktigaste termen är utan tvekan public service, ett nyckelbegrepp för hela 
uppsatsen, och vars ideologi och tillhörande uppdrag förklaras ytterligare ingåen-
de nedan. Kort kan man säga att det mediapolitiska begreppet public service upp-
kom på 1920-talet och syftade då på det brittiska medieföretaget BBC:s verksam-
het. Översatt till svenska brukar public service- ideologin ges den ungefärliga be-
tydelsen radio och TV i allmänhetens tjänst. Ideologin innebär att medieföretag 
som till exempel Sveriges television har ett uppdrag från staten att sända TV med 
ett stort samhällsansvar i programinnehållet, politiskt och kommersiellt oberoen-
de TV med en förtrolig och objektiv nyhetsrapportering. Public service-TV finan-
sieras genom licenser betalda av TV-tittarna och regleras av staten. Motsatsen till 
denna typ av medieverksamhet skulle vara ett helt kommersiellt system. 17 
 
Arkiv är ett ord vars innebörd har stor betydelse för min uppsats och dess fråge-
ställning inte minst. Erik Fichtelius kategoriserar den samling av material han er-
hållit genom regelbundna intervjuer med Göran Persson som ett arkiv. Materialet 
i sin tur finns inlåst i ett rum på Sveriges television. Ordet arkiv kommer av gre-
kiskans archeion som betyder ”förvaringsplats för offentliga register” och senlati-
nets archivum som är en ”byggnad för överheten”.  Begreppet har alltså i sig flera 
olika betydelser. Ett arkiv kan vara en samling dokument, lokalen där de förvaras 
eller institutionen som vårdar dem. De existerande definitionerna av arkiv ger mig 

                                                                 
15 Thompson 2001, s.12-13,14,17,31,176 
16 Ibid, s.163 
17 National Encyklopedin 15 1994, s.340-341 
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intet skäl att tvivla över Fichtelius kategorisering. Han väljer att kalla sin samling 
för ett arkiv och den bedömningen gör jag också.18 
 
För att sätta ord på den distans och den frihet från statsmakten och andra ekono-
miska, politiska eller kommersiella intressen som ska genomsyra public service-
verksamheten i Sverige kommer jag växelvis använda begrepp som opartiskhet, 
saklighet, oberoende, objektivitet, neutralitet, balans etc. Motsatserna, när man 
kommer för ”nära makten”, blir då partiskhet, osaklighet osv. Begreppen har en 
särskild plats i nyhetsförmedling, särskilt inom public service-verksamheten där 
kraven på neutralitet i urvalet och framställningen av nyheter har en extra digni-
tet.19 
 
Meddelarskydd som Fichtelius ständigt åberopar som försvar för sitt agerande i 
affären återfinns i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen och in-
nebär ett skydd för avslöjande eller eftersökning av en källas identitet. Den som 
vill lämna uppgifter som kommer att offentliggöras ska kunna göra det utan att 
behöva röja sin identitet. Källskydd, eller anonymitetsskydd som det också heter, 
har enligt Tryckfrihetsförordningen samma funktion som meddelarskyddet. En 
person som lämnar uppgifter som publiceras i media behöver inte uppge namn el-
ler dylikt. För anställda på medieföretag är det, med några få undantag, dessutom 
straffbart att avslöja en uppgiftslämnares identitet. Syftet med dessa skydd är allt-
så att göra journalistisk om allvarliga samhällsproblem möjlig. Medborgare ska 
kunna lämna känsliga uppgifter om missförhållanden utan att känna rädsla.20 
 
1.8 Arkiv 
Den egentliga betydelsen av arkiv är ett bestånd av arkivhandlingar. Ordet an-
vänds också som ett uttryck för lokaler och institutioner som förvarar och vårdar 
arkivhandlingar. Termen arkiv syftar alltså på själva arkivhandlingarna, byggna-
den där de förvaras eller institutionen/organisationen som ansvarar för arkivet.21 
Innebörden av termen arkiv jag lutar mig mot i denna uppsats är Erik Fichtelius 
egna. Han definierar sin samling av material om och med Göran Persson som ett 
arkiv och kallar sitt projekt för ett arkivprojekt, den definitionen gör även jag. 
 
Enligt Arkivlagen (1990:782) är ett arkiv en samling av de allmänna handlingarna 
från en myndighet. SVT är visserligen ingen myndighet, men likväl ett företag 
som lyder under riksdagens beslut. Ett sådant arkiv är en del av det nationella kul-
turarvet och ska tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar.22 I det aktuella 
fallet handlar det inte om ett arkiv i denna bemärkelse. Termen arkiv har här fått 
en annan betydelse, det är istället Fichtelius privata projekt, dock med material 
som borde ingå i företaget SVT:s egna arkiv. 
 
För radio och TV-program finns Statens ljud- och bildarkiv. Sedan 1979 samlas 
och bevaras här inspelat ljud och rörliga bilder. Pliktexemplar ska levereras till ar-
kivet vars mål är att kunna tillhandahålla hela den svenska produktionen av radio 

                                                                 
18 National Encyklopedin 1 1994, s.548-549 
19 National Encyklopedin 14 1994, s.451,371-372 
20 National Encyklopedin 1 1994, s. 403 
21 Buckland 1991, s.32, Ulfsparre 1995, s.176 
22 Sveriges lagar 2002, s.2505-2506 
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och TV. På grund av upphovsrättsliga skäl är dock stora delar av materialet endast 
till för forskare.23 
 
Ett arkiv bildas genom aktiva handlingar från en arkivbildare. Vad målet med ar-
kivet är skiftar från arkivbildare till arkivbildare men informationen som väljs att 
samla avslöjar arkivbildarens behov och syfte med verksamheten. Arkivering är 
en aktiv process och handlingarna väljs successivt ut av arkivbildaren och arkivets 
bestånd speglar sålunda arkivets framväxt såväl som arkivariens organisation. 24 I 
Fichtelius fall är innehållet i hans arkiv fortfarande okänt. Vi vet bara att han sam-
lat bland annat inspelade intervjuer. Att hans intention är att göra en dokumentär 
verkar dock rimlig. 
 
Oftast inrättas ett arkiv för att tillgodose den egna verksamhetens behov av infor-
mation, som till exempel i fallet med Fichtelius. Det gemensamma långsiktiga 
syfte med alla arkiv torde vara att samla material man tror kommer ha en viktig 
roll i framtiden. Att samla källmaterial och genom att göra det tillgängligt därmed 
främja demokratiska grundstenar som upplysning och fritt åsiktsutbyte ses mer 
och mer som arkivariens och arkivens stora uppdrag. Forskningens intresse för ar-
kiv och möjligheten att bevara material växer ständigt och med den ökningen även 
intresset för arkivens funktion i det demokratiska samhället.25 
 
Arkivet Fichtelius skapade var hans eget privata. Även om SVT sanktionerade 
verksamheten visste få om den och ingen annan än Fichtelius hade eller har till-
gång till materialet. Syftet med arkivet i sig var emellertid gott, Fichtelius ville 
samla material för SVT:s fakta- och nyhetsavdelning såväl som för svenska folket. 
Både Fichtelius själv och hans överordnade uttrycker hans intresse för forskning 
som ett av skälen till arkivets existens. I en intervju med tidningen Journalisten 
säger Fichtelius ”Jag är arkivbög. Jag anser att vi som public service-företag har, 
eller borde ha, en stor dokumentatorisk uppgift”.26 Vidare citerar Fichtelius Mats 
Johanssons ledare i Svenska Dagbladet och menar att arkivprojektet var ett försök 
att ”redovisa hur makten tänkte medan den tänkte, innan minnet svek och började 
läggas tillrätta för att passa officiell historierevisionism”.27 
 
1.9 Journalistisk etik 
Ambitionen var alltså att skapa ett för framtiden användbart arkiv med viktigt po-
litiskt material samt att göra en dokumentär, en bra ambition av en nyhetsreporter 
och ett bevis på att Fichtelius förstår värdet av att ge tittarna bra och nyttig TV. 
Det är dock inte själva idén som ses snett på och kritiseras, det är utförandet av 
projektet, att Fichtelius kombinerat det med sitt jobb som inrikespolitisk kommen-
tator på Aktuellt. De etiska regler som utformats för press, radio och TV pekar 
starkt på vikten av bevarad integritet för journalisten. Bland annat sägs det att en 
journalist inte ska acceptera uppdrag, gåvor eller liknande förmåner, inte heller 
ingå avtal som kan ”misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journa-
list”.28 Huruvida man är skyldig till osjälvständighet eller inte spelar alltså mindre 

                                                                 
23 Ljud- och bildarkivet 2003. 
24 Gränström m. fl. 2000, s.15, Ulfsparre 1995, s.95-96 
25 Ibid, s.78, Ibid, s.11-12 
26 Jönsson 2003, Journalisten  
27 Ibid 
28 Baagoe 2003a 
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roll, misstanken allena skadar din ställning. Dessa regler har Sveriges television 
varit med och utformat, skrivit under på och dessutom valt att publicera på sin 
hemsida. Detta är alltså regler man bör följa. Har Fichtelius verkligen gjort det? 
Misstanken om övertramp finns där, vare sig han är skyldig till partiskhet eller 
osaklighet eller inte har han brutit mot presskårens etiska regler som SVT säger 
sig stödja.29 
 
Erik Fichtelius har själv skrivit en bok i ämnet journalistisk etik. I Nyhetsjourna-
listik. Tio gyllene regler tar han till exempel upp det ständiga och alltid lika svåra 
dilemmat angående opartiskhet och saklighet för reportrar. Samtidigt som Fichte-
lius understryker vikten av engagemang poängterar han att det finns gränser som 
inte för överskridas. För ett demokratiskt land är oberoende medier och objektiva 
journalister nödvändigt fastslår han. Nyhetsverksamheten och dess förmedlare ska 
vara neutrala i förhållande till de nyheter som publiceras. Personliga intressen får 
inte stå i vägen för nyhetsförmedlingen. Inom public service-företagen är detta ex-
tra viktigt. Det finns emellertid massmedier som har rätt att vid vissa tillfällen av-
slöja sin ideologiska identitet, till exempel privatägda tidningar, men SVT har ett 
uppdrag från regeringen att utöva det tilldelade sändningstillståndet opartiskt. 
Samtidigt ska SVT också värna om yttrandefriheten och ge utrymme för diskus-
sion och åsiktsutbyte, en inte helt enkel balansgång.30 
 
Fichtelius tar även upp problemet att journalistens olika uppdrag ibland kan 
komma i konflikt med varandra. Då får journalisten helt enkelt avsäga sig vissa 
uppgifter anser Fichtelius. Skulle det vara så att en reporter personligen känner 
källan till en nyhet är det lämpligt att han lämnar över jobbet till en kollega. Om 
en reporter använder sig mycket av en och samma källa kan ett band uppstå mel-
lan dem, sådana personliga förhållanden är känsliga och bör undvikas. Över hu-
vud taget är situationer där jäv kan uppstå eller misstänkas något som varje jour-
nalist ska akta sig för. Det är dock i många fall svårt att avgöra var gränsen går.31 
 
Den form av journalistik Fichtelius använde sig av i samarbetet med Göran Pers-
son, så kallade bakgrundssamtal, får en hedersplats även i boken Nyhetsjournalis-
tisk. Tio gyllene regler. Bakgrundssamtal innebär att det källan har avslöjat kan 
användas av reporten i nyhetsförmedlingen men källan förblir anonym, ingen 
källhänvisning behöver anges. Avtal där reportern inte får föra inhämtad informa-
tion vidare avråder Fichtelius ifrån, en journalists uppgift är ju att skaffa informa-
tion och föra den vidare. Ansvaret reportern har för skyddet av sin källa anser 
Fichtelius i vissa fall går över vad som är lagligt. Fichtelius menar alltså att lagar 
kan behöva brytas, bevarandet av källskyddet är viktigare.32 I fall som projektet 
Fichtelius och Persson hade ihop är risken att kontakten mellan reporter och inter-
vjuobjekt blir mycket nära och personlig. Ambitionen att samla in mycket bra ma-
terial och sedan göra en dokumentär tar nämligen mycket kraft och tid. Reporten 
bör därför dra en klar gräns mellan sig själv och medverkande. En dokumentär 
skapas för att sanningen ska belysas, objektiviteten från TV-företagets sida är allt-
så a och o.33 

                                                                 
29 Ibid 
30 Fichtelius 1998, s.9,16,109,110 
31 Ibid, s.17,35,116 
32 Ibid, s.31-33 
33 Emm 2000, s.57 
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1.10 Massmedier 
Över huvud taget är oberoende medier grundläggande för ett demokratiskt land 
menar Manuel Castells i sin trilogi Informationsåldern. För seriös nyhetsförmed-
ling och opinionsbildning är TV ett viktigt medium i dagens samhälle. TV-tittande 
är dessutom den vanligaste sysselsättningen när vi kommer hem från skola och 
jobb.34 Politikerna å sin sida är i en demokrati beroende av medierna för att kunna 
samla röster för sin sak. Dagens väljare får till stor del sin information från mass-
medier i allmänhet och TV i synnerhet, när informationen sedan intagits formule-
rar de sina politiska åsikter. Politikerna är alltså beroende av medierna för att nå ut 
till folket, men så länge medierna är självständiga och står oberoende formulerar 
de själva spelreglerna. Makten TV besitter är just att den kan bestämma hur områ-
den som politik, sport och konst, för att ta några exempel, ska kommuniceras till 
samhället.35 För politikerna i Informationsåldern har medierna blivit något av ett 
måste, de måste synas och hörs i dem för att få människors uppmärksamhet och i 
förlängningen deras röster. Men självklart är det inte enbart TV som dikterar vad 
människor ska tycka och rösta på, fler faktorer spelar in även om TV har en 
mycket viktig roll.36 
 
Trovärdigheten i betydelsen distans till politiska eller andra intressen, är viktigt 
för massmedierna, särskilt nyhetsverksamheten. Publiken kräver avstånd från vär-
deringar. Förlorad trovärdighet betyder alltså i sin tur förlorad publik och därmed 
fördel för konkurrenterna även för statsägd television, till exempel Sveriges tele-
vision, som under 1990-talet varit tvungen att närma sig de kommersiella kana-
lerna för att kunna överleva i konkurrensen. 37 Oberoende medier är emellertid 
också forum för oberoende hållningen som tillfälligt kan komma att brytas för att 
favorisera eller smutskasta information med krav på stor öppenhet. För att kunna 
vara den perfekta och allsidiga informationsspridaren som ska upplysa allmänhe-
ten krävs att medierna håller sig nära maktens korridorer. Samtidigt måste saklig-
het och neutralitet genomsyra verksamheten. 38 
 
Mediernas ställning påminner tydligt om den journalister också bör inta. Medier 
och journalister ska endast rapportera och kommentera, men hålla distansen till 
alla maktintressen. Medierna och journalisterna måste å andra sidan finnas nära 
politiken för att kunna införskaffa den information allmänheten ska få ta del av, en 
mycket svårhanterlig situation. 39 
 
Det framförs ständigt kritik mot massmedierna och det stora inflytande de har fått. 
Kritikerna misstror den tekniska utveckling som betytt att i princip all kommuni-
kation av annan form fått ställa sig åt sidan. Spridningen av televisionen har skett 
i olika takt i olika delar av världen, gemensam nämnare är att spridningen av TV 
överallt lett till uppkomst av en ny sorts kommunikationsväg. Andra medier, så-
som radio, litteratur och film, har fått stå tillbaka eller varit tvungna att omstruktu-
rera sin verksamhet för att överleva TV:s intåg. Televisionens övertag innebär slu-

                                                                 
34 Castells 1998a, s.339 
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37 Ibid, s.322-324 
38 Ibid, s.324-325 
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tet för det Castells kallar Gutenberggalaxen. De alfabetiska kommunikationssy-
stem som följde med Gutenbergs  tryckerikonst har nu ersatts med televisionen 
och annan informationsteknik.40 
 
1.11 Uppsatsens disposition 
Efter denna inledning som kort presenterat uppsatsens syfte, frågeställning och 
bakgrund samt tagit upp begrepp och teorier vars betydelse spelar stor roll för för-
ståelsen av uppsatsen följer kapitel 2 där public service-ideologin behandlas. Här 
beskrivs kortfattat public service- ideologins historia från dess uppkomst till dess 
införande i Sverige och de ideal som Sveriges television står för idag. Innebörden 
av Sveriges televisions public service-uppdrag och företagets egen vision avhand-
las också.   
 
De regler och lagar som styr SVT:s verksamhet redogörs för i kapitel 3 som också 
tar upp de etiska regler SVT ställer sig bakom. Arkivprojektet, som Fichtelius vä l-
jer att kalla samarbetet med Göran Persson, framställs i avsnitt 5. Bilden av arkiv-
projektet har sammanställts med hjälp av tidningsartiklar och ger bland annat både 
Erik Fichtelius och andra aktörers syn på affären. I kapitel 5 och 6 presenteras två 
institutioner som har till uppgift att kontrollera att SVT följer sändningstillståndet, 
granskningsnämnden för radio och TV och konstitutionsutskottet.  
 
Diskussionen om Fichtelius-affären i förhållande till public service- ideologin åter-
finns i kapitel 7, analyser dras i avsnittet därefter som följs av en sammanfattning 
av uppsatsen. 
 

 

                                                                 
40 Castells 1998a, s.333-335,337 
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2 Public service-ideologin 
 
2.1 Historia 
Massmedierna är idag en stor del av vår vardag. De är våra främsta informations-
källor som varje dag förser oss med nyheter. Relationen mellan massmedier och 
mottagare är relativt ensidig, det finns ingen direkt kontakt parterna emellan. 
Massmedierna väljer ut och formulerar de nyheter publiken sedan får ta del av. 
Masskommunikation är med andra ord en till stor del enkelriktad och opersonlig 
process. Kontakt mellan sändare och mottagare kan äga rum efteråt men inte i in-
formationsögonblicket.41 
 
Enligt en amerikansk rapport från 1947 presenterad av Hutchins-kommissionen 
kan man urskilja fyra olika ideologier för massmedier. Den auktoritära ideologin 
innebär att all massmedia kontrolleras av de beslutfattande politikerna. Statens po-
litik propageras och avvikande åsikter undertrycks. I frihetsteorin, eller den fri-
hetliga ideologin, får varje medborgare uttrycka sina åsikter. Massmedierna är ka-
naler för fri åsiktsbildning och censur existerar över huvud taget inte. Medierna, 
och särskilt pressen, spelar en stor roll i den marxistiska medie ideologin som i 
mycket liknar den auktoritära ideologin. Pressen är en kanal för det kommunis-
tiska budskapet. Den ideologi som kan överföras bland annat på det svenska sy-
stemet kallas den sociala ansvarsideologin. Här har massmedierna ett stort sam-
hällsansvar, det handlar inte enbart om att förmedla nyheter utan även om bevak-
ning av och rapportering om till exempel sociala missförhållanden och liknande 
företeelser som inte är kommersiellt gångbara. Informationen som kommer ut 
kontrolleras och måste uppfylla vissa krav som staten ställer. Hutchins-
kommissionens ideologiska inledning har emellertid kritiserats i efterhand. Det är 
viktigt att påpeka att inget lands massmedier tillhör endast en ideologisk inrikt-
ning, det kommissionens indelning beskriver är idealet för en massmedieideologi. 
Västra Europas mediavärld präglas till stor del av den sociala ansvarsideologin 
som i de flesta länder kallas public service.42 Engelska BBC:s förste chef John 
Reiths definition av public service ses som den ursprungliga. Public service-
televisionen skulle enligt Reith skyddas från kommersiell påtryckning, kunna nås 
av hela landet, vara en monopolorganisation och sända program av hög kvalitet.43 
 
Den svenska public service- ideologin formades redan på 1920-talet då radion eta-
blerades i landet. Den rådande samhällssynen kopplade samman media med exi-
sterande infrastruktur och kommunikationsmedel. De var en nytta för allmänhe-
ten, en resurs som skulle användas på ett bra sätt då utrymmet i etern var begrän-
sat. På 1930-talet blottades radions kraft i och med Nazityskland. Nu befästes reg-
ler om innehållet i radiosändningarna. Man ville att radion skulle spegla verk-
ligheten neutralt och inte utnyttjas av någon för egen vinning. Så föddes de idéer 
om objektivitet och saklighet vi än idag finner centrala i public service- ideolo-
gin.44 
 
Televisionen introducerades i Sverige 1956 och diskussionerna om hur det nya 
mediet skulle finansieras satte genast igång. Högern, folkpartiet och delar ur bon-

                                                                 
41 Hadenius & Weibull 1998, s.11,14,15 
42 Ibid, s.19-21 
43 SOU 2000:55 2000, s.39 
44 Edin & Widestedt 2002, s.13-14 
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deförbundet ville att reklam skulle finansiera TV helt eller delvis. Man såg den 
eventuella konkurrensen som en bra möjlighet för handeln att stimulera affärerna. 
Socialdemokraterna och majoriteten av bondeförbundet å sin sida såg ett monopol 
som det enda rätta alternativet. Statens inblandning skulle enligt dem garantera 
yttrandefrihet och TV skulle på så sätt bli ett oberoende medium. Man var rädd för 
att kommersialism skulle bidra till borglig kontroll över televisionen. Synen på fi-
nansiering av TV låg alltså då som nu nära partiernas ideologiska värderingar. Inte 
bara socialdemokraterna utan även andra krafter i samhället var emot reklamfi-
nansierad TV. Tidningsutgivarna (TU) såg till som en farlig konkurrent, dels om 
försäljningssiffror, dels om annonsintäkter och förespråkade statligt ägande.45 
 
Riksdagen fattade sitt beslut 1956 och koalitionsregeringen, bestående av social-
demokraterna och bondeförbundet, fick som den ville. TV blev en del av Radio-
tjänst och skulle finansieras med licenspengar. Den 4 september 1956 började 
public service-TV sändas i Sverige.46 
 
I 1960 års Radioutredning formulerades för första gången åsikterna om TV i all-
mänhetens tjänst, utan några kommersiella intressen. Begreppet public service 
diskuterades och man såg Sveriges television som ett företag där tittarnas önske-
mål i så hög grad som möjligt skulle tillgodoses dock utan att ge avkall på egen-
skaperna självständighet, opartiskhet och kritisk granskning. Under 1960- och 
1970-talen betraktades TV:s roll som en väktare av moral och spridare av olika 
värderingar.47 
 
SVT:s nationella monopol bröts på 1980-talet. TV kommersialiserades samtidigt 
som utbudet ökade stadigt och därmed förlorade SVT mycket av sin forna aukto-
ritet. De programpolitiska dokumenten från denna tid försökte rädda situationen 
genom att nedvärdera de kommersiella konkurrenterna och fokusera på den mång-
fald och kvalitet SVT kunde erbjuda. I dagens samhälle expanderar utbudet oav-
brutet och de olika medierna smälter allt mer samman. SVT kontrar genom ambi-
tionen att bli ett forum för samtal och diskussion, en personlig TV-kanal där alla 
får plats.48 
 
2.2 Innebörden av public service  
Radio- och TV-lagen som styr Sveriges television stadgar att verksamheten ska 
bygga på principer som det demokratiska statsskickets idéer, vars innehåll förkla-
ras närmare nedan, och alla människors lika värde. Rätten att sända television ska 
utövas sakligt och opartiskt. Tanken bakom begreppet public service, som i Sve-
rige brukar översättas i allmänhetens tjänst är att medborgarna ska få tillgång till 
mångsidig och saklig information på flera olika områden. 49 Självständiga medier 
och därmed ett fritt TV-företag är av yttersta vikt i ett demokratiskt samhälle. För 
att upprätthålla demokrati krävs massmedier som erbjuder en stark och objektiv 
nyhetsförmedling och samhällsgranskning, att olika perspektiv får synas och höras 
är viktigt. Massmedier och däribland särskilt TV påverkar idag mer än någonsin 
människors värderingar och debatten i samhället. 
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I dagen samhälle med den mediautveckling vi upplever har Sveriges television en 
allt större och mer betydelsefull roll att spela som oberoende TV-företag bland 
alla kommersiella kanaler. Sveriges televisions uppdrag som public service-före-
tag är att ge alla tittare ett brett programutbud av hög kvalitet och totalt oberoende 
innehåll. Vårt demokratiska statsskick förordar saklighet, opartiskhet och obero-
ende av staten men också av andra politiska, kommersiella och ekonomiska kraf-
ter. Dessa honnörsord ska även vara Sveriges televisions. SVT är organiserat på 
ett sånt sätt att företaget ska vara publicistiskt oberoende. Televisionen i allmän-
hetens tjänst ska varken ägas av staten eller andra maktsfärer utan drivas själv-
ständigt från all utomstående påverkan. 50 Istället finansieras SVT av TV-avgiften. 
 
Definitionen av public service har dock förändrats under tidens gång beroende på 
det rådande samhällsklimatet. Det finns alltså ingen entydig, stabil betydelse av 
begreppet, varje tid skapar sin egen definition. Detta är också ett av skälen till att 
ideologin, som förespråkar en självständig television, oberoende av politiska, 
kommersiella eller ekonomiska intressen, bevarats så länge. Det existerar inga 
givna ideal utan de byts ständigt ut, de formuleras hela tiden om.51 
 
Betydelsen av de demokratiska värdena betonas om och om igen i flertalet doku-
ment om public service. Televisionen har utan tvekan en enorm genomslagskraft i 
samhället och därmed också ett stort ansvar. Som public service-företag är det 
SVT:s skyldighet att ta sitt ansvar och informera medborgarna, erbjuda forum för 
debatt där alla åsikter får komma till tals, kritiskt granska händelser och fenomen i 
samhället, belysa verkligheten och bidra till att demokratiska värderingar fortle-
ver. SVT:s nyhetsförmedling har ett starkt inflytande över samhället och är många 
människors enda informations- och nyhetskälla, här är alltså opartiskhet livsvik-
tigt för bevarandet av public service-idéerna.52 
 
2.3 Sveriges television 
Sveriges televisions verksamhet styrs av Radio- och TV-lagen, sändningstillstån-
det samt yttrandefrihetsgrundlagen. SVT ska vara oberoende och helt utan kom-
mersiella, politiska eller dylika intressen. Public service- ideologins och Sveriges 
televisions uppgift är att göra program av hög kvalitet. Nyheterna som förmedlas 
ska vara trovärdiga och samhället ska granskas opartiskt. I ett demokratiskt sam-
hälle som Sverige är ett oberoende TV-företag en viktig tillgång för folket. Förut-
sättningarna för public service-TV:s existerande är folkets gillande då TV-licens-
pengarna delvis är SVT:s levebröd. SVT får 60% av pengarna från TV-avgiften, 
Sveriges Radio 35% och Sveriges Utbildningsradio 5%. Så för att driva en obe-
roende television krävs tillströmning av licenspengar och om människor är nöjda 
med det oberoende TV-utbudet betalar de gärna sin avgift. Oberoende och TV-
licens går alltså hand i hand. Förespråkarna för public service menar att den nuva-
rande finansieringen är ett måste för att SVT ska kunna stå självständigt. Finansie-
ring genom skatter skulle öka det statliga inflytandet allt för mycket samtidigt som 
reklamfinansiering skulle betyda att marknaden fick styra. Oberoendet är av yt-
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tersta vikt för SVT som vill ge tittarna opartisk information och samtidigt vara en 
stark kraft i det demokratiska samhället, menar public service-entusiasterna.53 
 
2.4 SVT:s strategidokument 
Sveriges television har själv formulerat visionen för företaget i ett dokument som 
publicerats på hemsida, www.svt.se. Strategin för år 2002-2005 ska användas som 
ett paraplydokument för hela SVT och ligga till grund för all verksamhet. De delar 
av innehållet jag anser är av vikt att redovisa för följer nedan. Urvalet är gjort med 
tanke på uppsatsens syfte och frågeställning. 
 
Under tidsperioden 2002-2005 ska organisationen av SVT förändras från en mo-
nopolverksamhet till ett konkurrerande företag. SVT:s enheter ska ha ett nära 
samarbete med varandra och medarbetarna ska, inom vissa gränser, få ta allt fler 
självständiga beslut. Ambitionen är att SVT:s medarbetare ska vara marknadens 
mest kompetenta och äga en vilja att utveckla sig själva och sitt område. Chefs-
rollen på SVT innebär bland annat att förvalta företagets värderingar och mål. En 
bra chef bör också alltid ta sig tid för sina medarbetare och få dem att känna sig 
delaktiga i företagets visioner.54 
 
SVT anses vara ett av de mest framgångsrika public service-företagen i världen, 
en position man ämnar att behålla. Humanismens värderingar vill SVT gärna vär-
na om. Både publiken och de egna medarbetarna ska visas respekt. Staten är vis-
serligen SVT:s uppdragsgivare men företaget garanterar ändå tittarna totalt obero-
ende från eventuellt statligt inflytande. En av SVT:s visioner är att förmedla kun-
skap på ett sådant sätt att tittarna ges möjlighet att aktivt delta i vårt demokratiska 
samhälle. Vidare vill SVT ha en så hög kva litet på sina program att medborgarna 
gärna betalar licensen. 
 
Programmen i SVT ska genomsyras av public service-TV:s publicistiska obero-
ende. Nyhetsförmedlingen är ett av företagets fundament. Överlag ska program-
men vara trovärdiga och våga ta upp viktiga frågor ur flera olika perspektiv.55 
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3 Regler och lagar för Sveriges television 
 
Det finns regler och lagar Sveriges television måste respektive har valt att följa. 
Jag redovisar nedan för de aspekter ur dessa bestämmelser som berör min uppsats. 
SVT:s verksamhet styrs av Radio- och TV-lagen, yttrandefrihetsgrundlagen samt 
sändningstillståndet. Dessutom väljer SVT att erkänna och rätta sig efter de etiska 
regler som Pressens Samarbetsnämnd givit ut. Överlag kan man konstatera att la-
garna som styr SVT:s verksamhet, främst Radio- och TV-lagen och sändnings-
tillståndet, är tämligen ospecificerade. Bristen på detaljer syftar till att ge stats-
makten mindre kontroll och SVT en ärlig chans att forma sin egen organisation. 
Effekten kan dock lika väl bli att lagbrott blir svåra att bevisa då gränserna är allt-
för diffusa. 
 
3.1 Etiska regler för press, radio och TV 
Bakom de etiska regler som formulerats för bland annat TV står Sveriges televi-
sion tillsammans med flertalet andra aktörer i media-Sverige. För SVT:s del gäller 
tillämpning av reglerna med hänsyn till de andra lagar som styr dess verksamhet.  
 
En korrekt nyhetsförmedling är det första de etiska reglerna kräver av massmedi-
erna för att upprätthålla ett förtroende. De källor man vänder sig till ska noggrant  
granskas och förmedlaren ska låta mottagaren se skillnad på det som är fakta och 
det som är en kommentar. För att som journalist bevara sin integritet är det av stor 
vikt att aldrig acceptera förmåner av något slag från en utomstående aktör som 
kan äventyra den egna självständigheten. Inte heller rent privata förmåner ska 
söka vinnas eller godtas. Personer som intervjuas har rätt att få sina önskemål om 
publiceringstider tillgodosedda om de är rimliga, överenskommelser kring hur och 
när publicering ska ske får inte brytas. En journalist får inte heller nyttja ännu inte 
publicerade nyheter för egen eller andras vinning.56 
 
3.2 Sändningstillståndet 
Tillstånd att sända television får SVT av regeringen, det nuvarande avtalet löper 
från den 1 januari 2002 till den 31 december 2005. SVT ska i gengäld för tillstån-
det i allmänhetens tjänst förmedla TV. Verksamheten ska stå utan påverkan från 
varken stat eller andra politiska eller dylika intressen. Erik Fichtelius arkivprojekt 
som ligger till grund för denna uppsats bedrevs alltså främst under det föregående 
sändningstillståndets tid. Skillnaderna mellan de två dokumenten är emellertid i 
det närmaste obefintliga. 
 
Innehållet i sändningarna regleras av tillståndet som regeringen utfärdar. SVT ska 
sända sakligt material och respektera yttrande- och informationsfrihet. Enskilda 
individers integritet ska skyddas om det inte finns starka skäl till annat. SVT ska 
stå för ett varierat utbud av hög kvalitet. Programmen ska ge tittarna en bild av 
omvärlden, vara till för allas intresse och därigenom främja fri åsiktsbildning. Oli-
ka åsikter ska få komma till tals, mångfald ska beaktas. 
 
För nyhetssändningarnas innehåll finns en egen paragraf. Allmänt gäller samma 
villkor som för hela SVT:s samhällsverksamhet. Nyhetsutbudet ska präglas av 
mångfald och olika sidors perspektiv och kommentarer ska framkomma. Nyhe-
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terna SVT förmedlar ska ge tittarna allsidig information, men inte enbart leverera 
nyheter utan också locka folk till att ta ställning i olika frågor och debattera etc. 
SVT:s nyhetsredaktion ska granska även statliga myndigheter.57 
 
Jämfört med andra länders public service-företag är SVT en stark institution och 
därtill ett av de mest framgångsrika public service-företagen i världen. Trots att 
SVT inte längre har monopol på att sända TV i Sverige står samma mål fast: SVT 
ska ha bredd och mångfald i utbudet och vara en angelägenhet för alla. Idag med 
all konkurrens är SVT inte längre kanalen med högst tittarsiffror jämt men man 
har en klar konkurrensfördel gentemot de kommersiella kanalerna med sina re-
klamfria sändningar.58 
 
3.3 Yttrandefrihetsgrundlagen 
I Regeringsformen finns bestämmelser som bland annat reglerar TV-sändningar i 
Sverige. Allmänt innehåller Regeringsformen våra medborgliga fri- och rättighe-
ter, bland dem återfinns yttrandefriheten som i sin tur är uppdelad i Yttrandefri-
hetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen. Dessa två grenar ur yttrandefrihe-
ten behandlar massmedierna. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) rör  otryckta me-
dier, till skillnad från Tryckfrihetsförordningen, som radio och TV. Meningen 
med lagen är att yttrandefriheten i Sverige ska säkras.59 
 
Yttrandefrihetsgrundlagen är precis som namnet säger en grundlag och för att på 
något sätt förändra innehållet i en bestämmelse, tillägga eller ta bort något ur den 
krävs beslut av två riksdagar med ett riksdagsval emellan sig. Detta för att grund-
lagarna ska stabila och för att inga förhastade beslut ska tas. En grundlag står all-
tid över en allmän lag, som till exempel Radio- och TV-lagen. I de fall en grund-
lag och en allmän lag går emot varandra får alltså den allmänna lagen ge vika. 
Syftet med Yttrandefrihetsgrundlagen är att åsikter och meningsutbytens fritt ska 
få spridas. Grundläggande principer för lagen är bland andra de om censurförbud, 
källskydd och ensamansvar.60 I YGL:s princip om etableringsfrihet stadgas det att 
på grund av platsbrist i frekvensutrymmet under tre gigahertz är det regeringen 
som utfärdar tillstånd om att sända TV där. Dessa sändningstillstånd innehas idag 
av Sveriges television och TV 4.61 
 
Brott mot yttrandefrihetsgrundlagen kan till exempel vara spioneri, vårdslöshet 
med hemlig uppgift, förtal eller landförräderi. För TV-sändningars del ska det fin-
nas en ansvarig utgivare för varje program. Den utvalda personen får stå till svars 
om ett brott skulle begås i programmet även om han eller hon inte är personen 
som faktiskt begått det. Finns ingen ansvarig utgivare är det företagets chef som 
får axla manteln. 62 
 
3.4 Radio- och TV-lagen 
Den nuvarande Radio- och TV-lagen instiftades 1 december 1996 och ersatte en 
mängs speciallagar, Radiolagen, Satellitlagen, Kabellagen etc., som tidigare regle-
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rat TV-sändningarna. 1966 års Radiolag innehöll de grundläggande reglerna för 
sändning av TV, med tidens gång och den tekniska utvecklingen krävdes dock 
kompletterande lagar, exempelvis Kabellagen och Yttrandefrihetsgrundlagen. 
Förändringarna i lagens innehåll är emellertid mycket små, syftet med den nya la-
gen är snarast att skapa ett enda lättöverskådligt dokument. Radio- och TV-lagen 
gäller de rikstäckande marksända kanalerna, däribland Sveriges television, som 
sänder på en frekvens under tre gigahertz. 63 
 
I Radio- och TV-lagen pekas särskilt på att programföretag som fått sitt sänd-
ningstillstånd av regeringen ska uppfylla kraven på opartiskhet och saklighet. 
Dessa honnörsord gäller dock inte reklam eller sponsormeddelanden. Saklighet 
innebär att sakuppgifter ska vara sanna, viktiga uppgifter ska inte utelämnas och 
eventuella fel ska korrigeras så fort de upptäcks. Opartiskhet betyder att program-
företaget, i det aktuella fallet Sveriges television, inte får kritisera en utpekad part, 
behandla ett ämne ensidigt, uttala sig värderande eller gynna kommersiella intres-
sen.64 Förutom opartiskhet och saklighet ska yttrandefrihet och informationsfrihet 
råda hos de som sänder TV med tillstånd av regeringen. 
 
Villkoren för sändningstillstånd säger bland annat att programverksamheten ska 
respektera individers privatliv, programutbudet ska vara mångsidigt, ge utrymme 
för sändningar som regeringen begär, ta hänsyn till televisionens genomslagskraft 
vad gäller till exempel programmens ämne och utformning samt lämna de upp-
gifter Granskningsnämnden för radio och TV behöver för att göra sin bedömning. 
Generellt ska SVT:s verksamhet genomsyras av det demokratiska statsskickets 
idéer om människors lika värde samt individens frihet och värdighet. 
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4 Erik Fichtelius arkivprojekt 
 
4.1 Arkivprojektet  
I en intervju i Dagens Nyheter den 21 september 2002 avslöjade statsminister Gö-
ran Persson att han regelbundet träffar en journalist och forskare för intervjuer till 
ett memoarprojekt. Sedan dess har det pratats om vem denne man kunde vara. Ak-
tuellts politiske reporter och kommentator Erik Fichtelius nekar till statsministerns 
beskrivning men avslöjar samtidigt att han är involverad i vad han kallar ett arkiv-
projekt där han dokumenterar Göran Persson under dennes tid som statsminister 
och partiledare. Idén till uppbyggandet av detta arkiv fick Erik Fichtelius då han 
upptäckte hur anmärkningsvärt lite material Sveriges television hade sparat om 
och med Olof Palme.65 
 
Nyheten om Fichtelius och Perssons samarbete avslöjades på tidningen Resumés 
hemsida sent på kvällen den 11 december 2002.66 Erik Fichtelius har sedan Göran 
Persson tillträdde som statsminister 1996 samlat arkivmaterial, de båda har dess-
utom träffats några gånger om året för intervjuer.67 Avsikten med Fichtelius pro-
jekt är dels att samla material till SVT, dels att göra en dokumentär om Persson 
som skulle publiceras efter hans avgång. Att Fichtelius däremot skulle vara den 
journalist Persson antytt ska hjälpa till att skriva hans memoarer nekar Fichtelius 
alltså fortfarande till. Materialet som har samlats in tillhör enbart Sveriges televi-
sion, statsministern har inte själv tillgång till det.68 Men Fichtelius påpekar att de 
gånger något av nyhetsvärde framkommit i intervjuerna har detta redovisats utan 
färdröjning i Aktuellt, dock utan att Göran Persson avslöjats som källan. 69 
 
Samtidigt som Fichtelius har arbetat med sitt arkivprojekt, vilket inneburit att han 
regelbundet intervjuat Persson och även ätit middagar med statsministern på till 
exempel Harpsund, har Fichtelius också parallellt fungerat som inrikespolitisk 
kommentator på Aktuellt, lett valdebatter och gjort partiledarintervjuer inför riks-
dagsval.70 Kritiska röster har höjts mot Fichtelius dubbla roller. Publicistklubbens 
ordförande Jan Guillou menar att Fichtelius får välja mellan de båda verksamhe-
terna då hans beteende påverkar hans trovärdighet och journalistiska integritet.71 I 
forskarkretsar tycker man också att Fichtelius visat prov på dåligt omdöme då han 
kombinerat rollen som forskare med den som kommentator. Men samtidigt är stö-
det för Fichtelius initiativ till faktainsamling av detta slag starkt.72 Erik Fichtelius 
säger själv att han ansåg projektet så pass viktigt att det var värt alla risker, och 
trots alla anklagelser känner Fichtelius att han fortfarande har sin integritet kvar.73 
 
Chefen för Aktuellt vid projektets början 1996, Stig Fredrikson, var informerad 
om Fichtelius göranden, även SVT:s nuvarande chef för nyheter och fakta, Eva 
Hamilton, var införstådd. Hamilton försvarar Fichtelius agerande och anser att 
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hans stora forskarintresse gör insamlingen och arkiveringen av material om Göran 
Persson naturlig. Hon ser inget olämpligt i hans beteende utan säger att det bland 
annat ingår i Fichtelius tjänst att ägna sig att liknande journalistiska projekt.74 Då-
varande chefen för SVT:s nyheter och sport, Ingvar Bengtsson, minns inte att han 
gett Fichtelius klartecken till projektet, men så ska enligt Fichtelius ha skett.75 He-
lena Stålnert, Aktuellts ansvarige utgivare, visste om att Fichtelius samlade in ma-
terial men inte att Persson intervjuades. När Stålnert nåddes av nyheterna blev hon 
upprörd och säger att hon som chef borde ha blivit informerad om arkivprojektet. 
Fichtelius erkänner också att det var fel av honom att inte Stålnert vad medveten 
om projektets existens.76 
 
Sveriges television presenterade efter avslöjandet om Fichtelius och Perssons 
samrörelse ett avtal upprättat parterna emellan. Enligt Fichtelius finns en muntlig 
överenskommelse mellan honom och Persson baserad på anteckningar Fichtelius 
gjort. Avtalet ska ha upprättats i mars 1996, Göran Persson fick se det men inga 
papper skrevs någonsin på. Persson själv medger också att det finns ett muntligt 
avtal mellan honom och Erik Fichtelius. Vad Persson förstått skulle dessutom 
Fichtelius chefer varit medvetna om överenskommelsen. 77 Avtalet SVT nu visar 
upp yrkar bland annat på källskydd för Perssons del, löfte om publicering först ef-
ter statsministerns avgång samt sekretess kring intervjuerna och filmningen.  
 
Avtalet mellan Erik Fichtelius, nedan kallad EF, och Göran Persson, nedan kallad 
GP, har publicerats på flertalet ställen, bland annat i Resumé och har i detta fall 
hämtats från folkpartiets ledare Lars Leijonborgs KU-anmälan mot Göran Pers-
son. I helhet ser det ut som följer nedan. Förkortningen TF står för tryckfrihets-
förordningen. 
 
”Utgångspunkter för projektet: 
 
1. Resultatet ska bli en levande och ärlig dokumentär från början till slut om 

GP:s period som partiledare och statsminister. Det ska rakt och konkret 
under hela perioden ge GP:s egna kommentarer och reflektioner kring det 
som händer. 

2. Materialet och berättelsen kan publiceras efter det att GP slutat som parti-
ledare och/eller statsminister, som en dokumentär i SVT. 

3. Samtalen sker under hand på bakgrundsvillkor. Det innebär att det GP be-
rättar eller informerar om kan EF omedelbart använda som underlag för 
publicering, utan att källan avslöjas. GP utlovas anonymitet enligt TF, och 
EF är därmed skyldig att använda information på ett sådant sätt att källan 
inte avslöjas. Först efter det att GP lämnat uppdraget som partiledare kan 
hans berättelse publiceras som hans egna kommentarer. 

4. Filmning och samtal ska ske under största möjliga sekretess – med så få 
inblandade som möjligt. 

5. Det inspelade materialet tillhör och förvaras av SVT.”78 
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Ett avtal av detta slag är naturligtvis viktigt för Fichtelius då det ger honom ett 
alibi för hans dubbla roller som politisk reporter och dokumentärfilmare och även 
för Persson som troligen vågar säga sanningar och vara mer öppenhjärtig i och 
med publiceringsavtalet.79  
 
Chefen för Sveriges television, Christina Jutterström, tycker inte att Fichtelius 
gjorde fel när han ingick avtalet med Persson eftersom tittarna gynnas av det in-
formativa material som kan uppkomma och slutligen blir till en allmänbildande 
dokumentär. Men Jutterström erkänner samtidigt att Fichtelius trovärdighet kan 
komma att ifrågasättas på grund av projektet.80 
 
4.2 Omplacering av Fichtelius 
Efter avslöjandet om samrörelsen med Göran Persson omplacerades Erik Fichte-
lius inom SVT. Han skulle arbeta med att avveckla sin påbörjade dokumentär och 
inte längre vara en del av Aktuellt. Sammanlagt finns cirka 60 timmar oredigerat 
material från två mandatperioder för Fichtelius att gå igenom. Utöver det sa Fich-
telius att han skulle träffa Persson för ytterligare några kompletterande intervjuer. 
Omplaceringen betyder emellertid inte att förtroendet för Fichtelius sviktar inom 
SVT, han anses fortfarande vara en pålitlig reporter.81 
 
Förre pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius menar däremot att Fichtelius abso-
lut inte kan komma tillbaka till sitt gamla jobb så länge Göran Persson är statsmi-
nister eller partiledare. Efter den mångåriga, nära relationen som finns dem emel-
lan kommer frågan om huruvida Fichtelius är partisk gentemot Göran Persson och 
socialdemokraterna alltid finnas kvar. Själva idén att göra en dokumentär är i sig 
mycket god, det är i tillvägagångssättet som projektet brister. Sveriges television 
och Erik Fichtelius förstod inte att rollerna som granskande reporter och doku-
mentärfilmare inte går att kombinera. Eftersom det inte är acceptabelt att sitta på 
två stolar samtidigt och rollen som politisk kommentator är förbrukad för Fichte-
lius del under Perssons tid vid makten, borde han istället ägna sig åt att slutföra 
dokumentären menar Jigenius. Att den färdigställs och sedan visas är enligt Jige-
nius av stor vikt.82 
 
Efter den första omplaceringen följde ännu en. Erik Fichtelius går nu vidare till yt-
terligare andra uppdrag inom Sveriges television. Från och med den 24 februari 
2003 ska han vara projektledare för SVT:s digitalkanals direktsändningar av poli-
tiska evenemang som riksdagsdebatter och demonstrationer. 24Direkt kallar SVT 
satsningen som alltså ingår i den digitala sport- och nyhetskanalen 24. SVT:s pro-
gramdirektör Leif Jakobsson poängterar att diskussionerna om denna programidé 
och Fichtelius medverkan pågått länge. Fichtelius får inte det nya uppdraget på 
grund av avslöjandet om de hemliga intervjuerna med Göran Persson. SVT:s sats-
ning på dagliga sändningar från den politiska arenan är ett projekt Fichtelius job-
bat med sedan förra året och presenterat för Jakobsson. Fichtelius medger dock att 
den senaste tidens debatt gjort det svårt för honom att fortsätta som politisk kom-
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mentator, men säger också att han ser sin nya arbetsroll kombinerbar med doku-
menteringen om Persson. 83 
 
4.3 Reaktioner på arkivprojektet i media 
Moderaternas ledare Bo Lundgren är kritisk mot Fichtelius agerande. Han menar 
att den nära kontakt som funnits mellan Fichtelius och Persson skapar en särskild 
relation som är högst olämplig.84 Även andra partiledare finner situationen pro-
blematisk och anser att vikten av kritisk och självständig media är stor och en för-
utsättning för ett demokratiskt samhälle.85 Centerpartiets Maud Olofsson tycker 
inte att journalister ska ha den relationen med politiker som Fichtelius haft och 
därmed ge dem chansen att vika ut sig som Göran Persson fått göra. Lars Leijon-
borg, partiledare för folkpartiet, ser arbetet för att minska politikernas makt över 
public service-företagen som mycket viktig. 86 Onekligen har Sveriges televisions 
och Erik Fichtelius förtroende verkligen fått sig en törn. Ett otal debattartiklar i 
ämnet säger samma sak: Det går inte att lita på Fichtelius och kanske inte heller på 
SVT. Det är emellertid inte bara oppositionspolitiker som framför kritik mot Fich-
telius. Flertalet SVT-medarbetare som varit omedvetna om Fichtelius arkivprojekt 
är starkt kritiska. Rapport-medarbetaren K-G Bergström menar säger att Fichtelius 
förhållande med den politiska makten varit alltför närgången och skadar förtroen-
det för SVT:s nyhetsverksamhet, särskilt Aktuellt. Till Aftonbladet säger Berg-
ström: 
 
”Som politisk kommentator måste man alltid vara beredd på att såga en statsminister längs fotkö-
larna. Den inställningen är inte förenlig med att ha ett uppdrag som förutsätter att statsministern 
gillar en.”87 
 
Bergströms kollega Claes Elfsberg instämmer, han anser att TV-nyheter kräver tit-
tarnas förtroende och att Fichtelius båda yrkesroller är oförenliga.88 Elisabet Hög-
lund, reporter på SVT, går steget längre och kritiserar i en debattartikel i Dagens 
Nyheter såväl SVT:s som andra journalisters agerande i Fichtelius-affären. Hög-
lund menar dels att det tog alldeles för lång tid innan historien uppdagades då få 
journalister vågade granska ett så mäktigt företag som SVT. Vidare är de ogillan-
de Christina Jutterström visat mot de SVT-medarbetare som kritiserat Fichtelius 
ett bevis på bristande oberoende gentemot staten från SVT:s sida enligt Höglund. 
När nyheten om Fichtelius och Perssons samarbete läckte ut beklagade cheferna 
på SVT inte det inträffande utan snarare att uppgifterna faktiskt kommit fram.89 I 
sitt veckobrev till alla SVT:s anställda i mitten av december 2002 skriver Christi-
na Jutterström att kritiken mot Fichtelius från andra SVT-medarbetare är skadlig: 
 
”Den interna kritiken inom SVT mot Erik och projektet, kritik som snabbt blivit extern, upplever 
jag som trist och skadlig.”90 
 
Påhoppet från Jutterström tas inte väl emot av SVT:s medarbetare. Jutterström 
menar dock att det är viktigt att föra en debatt om huruvida det är klokt att öppet 
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kritisera en kollega eller inte. Jutterström anser att sådan kritik inte bara skadar 
kollegan utan också resten av företaget. 
 
SVT:s direktsända debattprogram Agenda behandlade Fichtelius-affären den 22 
december 2002. Christina Jutterström hade tillfrågats om medverkan men tackat 
avböjt vilket programledare Lars Adaktusson talade om för tittarna i direktsänd-
ning. Jutterström blev då irriterad över Agendas agerande och ringde under sänd-
ningens gång upp programmets redaktör Madeleine Gedin. Jutterström ville att 
Agenda skulle berätta att programmet erbjudits programdirektör Leif Jakobssons 
medverkan istället men tackat nej. När programledare och ansvarige utgivare Lars 
Adaktusson inte ansåg att Agenda behövde uppfylla Jutterströms krav och därför 
inte framförde meddelandet  ringde SVT:s informationschef Helga Baagöe till 
programmets redaktion och upprepade Jutterströms  önskan. Adaktusson kände sig 
så pressad och lade in informationen i slutet av programmet. Till saken hör att 
SVT praktiserar en decentraliserad programutgivningsorganisation som innebär 
att det är Lars Adaktusson som är ansvarig utgivare för programmet och därmed 
också är ensam ansvarig för programinnehållet, en organisationsform som även 
finns stadgad i grundlagen. Varken Jutterström som vd eller för den delen Jakobs-
son som programdirektör har alltså rätt att påverka eller ändra innehållet i pro-
grammet. Trots detta yttryckte Baagöe i sitt samtal till Agendas redaktion på det 
faktum att vd står över ansvarige utgivare, vilket alltså inte stämmer.91 
 
4.4 Fichtelius syn på arkivprojektet 
Fichtelius erkänner själv att hans samarbete med Persson är på gränsen för vad 
som är tillåtet, men menar samtidigt att en journalist måste få umgås med makten 
för att sedan kunna leverera bra nyheter. De stunder Fichtelius och Persson delat 
tillsammans kallar han bakgrundssamtal, samtal där Fichtelius som journalist får 
använda informationen som framkommer i nyhetssändningar men utan att avslöja 
källans identitet. Detta är ett vanligt arbetssätt för journalister, så också för Fich-
telius som säger att han även utfört liknande intervjuer med andra politiker, dock 
inte under så långa tidsperioder som i fallet med Göran Persson. Nyheter som av-
slöjats under dessa samtal har alltså sedan använts av Fichtelius som grund för 
nyheter, kommentarer, reportage etc. Ovanstående är fakta som redan framkom-
mit tidigare i uppsatsen. 
 
Sedan sex år tillbaka filmar Fichtelius sina samtal med Persson. Det var på Fich-
telius initiativ som projektet satte igång och han stöttades redan från början av 
sina chefer. Den nuvarande Aktuellt-chefen Helena Stålnert var dock ovetandes 
om Erik Fichtelius möten med Persson vilket han nu i efterhand erkänner var ett 
misstag, men också det enda. 
 
Projektet hölls hemligt för såväl SVT-kollegor som allmänheten på grund av käll-
skyddet Fichtelius lovat Persson och SVT:s rutiner att hålla framtidsprojekt inom 
en liten cirkel. Fichtelius är fullt medveten om att han med projektet balanserat på 
gränsen för vad som är acceptabelt för en journalist, ett vanligt dilemma för poli-
tiska reportrar. Han anser sig emellertid ha sin integritet bevarad. Intervjuerna 
med Göran Persson har ägt rum på Rosenbad, Sagerska palatset, Harpsund samt i 
Fichtelius privata bostad. Statsministern har även bjudit Fichtelius på middag på 
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Harpsund tillsammans med andra gäster. Om Fichtelius uppträdande varit fel 
tycker han själv är upp till tittarna och SVT:s ledning att bestämma. Själv anser 
dock Fichtelius att bevarandet av källskyddet, som det är stadgat i grundlagen, var 
värt de problem som uppstått. Som journalist är det Fichtelius plikt att hålla de 
löften han lovat, i detta fall att bevara Perssons anonymitet och han säger sig ha 
handlat efter de regler som finns och ångrar inget.92 
 
Projektet avslöjades av journalistkollegor till Fichtelius, vilket han beklagar. Att 
efterforska källors identitet är i vissa fall straffbart, men journalister är ett undan-
tag för regler. Fichtelius säger dock att det är hans moraliska skyldighet att så 
länge det går hemlighålla en källa. Därför har han tidigare avvisat frågor om pro-
jektet och nekat till fakta. Trots att hans trovärdighet nu står på spel anser han att 
anonymitetsskyddet är så viktigt att bevara att hans trovärdighet brustit även om 
han hade avslöjat sin källa i tid.93 
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5 Granskningsnämnden 
 
Granskningsnämnden för radio och TV instiftades i sin nuvarande form 1994 och 
är den instans som har till uppgift att granska om sända program i SVT håller vill-
koren i sändningstillståndet och följer bestämmelserna i Radio- och TV-lagen el-
ler inte.94 Anmälan görs till Granskningsnämnden då man anser att ett program el-
ler ett inslag inte överensstämmer med villkoren i SVT:s sändningstillstånd. I så-
dana fall är det inte programmets ansvarige utgivare utan företaget SVT som får 
motta anklagelserna.95 Initiativet för anmälan kan också komma från Gransk-
ningsnämnden själv. Om ett inslag brister i samstämmighet med sändningstill-
ståndet och den ansvarige utgivaren alltså inte utfört sina skyldigheter utfärdar 
Granskningsnämnden sanktioner, främst ekonomiska.96 Om SVT skulle fällas för 
brott är de skyldiga att redovisa beslutet i sändning. Granskningsnämnden har 
också till uppgift att meddela allmänheten om viktiga beslut som tas. Nämnden ef-
tergranskar endast anmälda program sända sex månader eller mindre bak i tiden, 
undantaget är när det finns särskilda skäl för att granska program äldre än så. Att 
granska ett program i förväg skulle inte vara möjligt eftersom Yttrandefrihets-
grundlagen förbjuder censur. Granskningsnämnden får inte heller pröva fall som 
gör intrång. 97 Granskningsnämndens roll har förändrats under årens lopp. Kriti-
kerna anser att nämnden som ska granska SVT snarare numera verkar ha uppdra-
get att bekräfta företagets självständighet och kvalitet.98 
 
Radio- och TV-verket är en annan myndighet som också har till uppgift att över-
vaka hur programföretagen, som Sveriges television, efterlever Radio- och TV-
lagen samt sändningstillståndet. Radio- och TV-verket är också den beslutsfat-
tande myndigheten i frågor om sändningsrätt. Man ska även, enligt Tryckfrihets-
förordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, handha register över programföreta-
gens ansvariga utgivare och pröva fall om återkallelse av sändningstillstånd.99 
 
5.1 Granskning av Fichtelius 
Efter uppdagandet av Erik Fichtelius arkivprojekt med Göran Persson i huvudrol-
len har det till Granskningsnämnden inkommit flertalet anmälningar. Gransk-
ningsnämnden granskar inte, som tidigare nämnts, program sända mer en sex må-
nader bakåt i tiden, därför undersöktes inte en del av anmälningarna. Fichtelius 
ledde tillsammans med Stina Lundberg partiledarutfrågningarna inför valet 2002, 
rörande dessa program har 23 anmälningar inkommit. Anmälningarna gäller emel-
lertid inte enbart Fichtelius möte med Göran Persson utan också det med modera-
ternas ledare Bo Lundgren. 
 
Granskningsnämnden kan, efter att ha kontrollerat de nämnda programmen, inte 
se att Fichtelius på något sätt har varit partisk utan skött sitt jobb på ett korrekt 
sätt. I ett uttalande säger nämnden att ”programledarnas uppgift var att genom ett 
kritiskt förhållningssätt tydliggöra partiernas ståndpunkter.”100 Man finner därför 
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inte att varken Fichtelius som programledare eller programmet som helhet har vi-
sat partiskhet.101  
 
Nämnden har även tittat extra på ett inslag ur Aktuellt där Fichtelius kommente-
rade regeringsbildandet och anklagades för partiskhet mot miljöpartiet. Fichtelius 
frias även i detta fall då Granskningsnämnden anser att det i hans roll som kom-
mentator finns utrymme för låga doser av egna värderingar. 
 
En anmälan har begärt att all politisk bevakning i SVT signerad Erik Fichtelius 
sedan 1996, då avtalet med Persson ingicks, ska granskas i frågan om opartiskhet. 
Anmälaren menar att avtalet mellan Fichtelius och Persson åsidosätter kravet om 
politiskt oberoende för SVT. Om en anmälan görs sex månader eller senare efter 
det att ett program har sänts granskar inte nämnden det om inga särskilda skäl kan 
anges. I Erik Fichtelius fall har flertalet anmälningar kommit in under årens lopp. 
Granskningsnämnden har inte funnit att några av de program man granskat då ger 
skäl till att undersöka varken gamla eller aktuella inslag gällande Fichtelius ny-
hetsrapportering.102 
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6 Konstitutionsutskottet 
 
Sedan 1809 finns i riksdagen konstitutionsutskottet, KU, som utför kontroll av re-
geringen och ansvarar för beredning av grundlagsfrågor. Konstitutionsutskottets 
främsta uppgifter är att granska hur statsråden sköter sina tjänster och handlägg-
ning av regeringsärenden. För att utöva den sist nämnda funktionen har KU rätt att 
begära protokoll över dessa och även andra handlingar som hör till ärendet. Skulle 
KU anse att ett statsråd handlat fel kan de fatta beslut om åtal. Ärendet förs då vi-
dare till Högsta domstolen. 103  
 
6.1 KU-anmälningar mot Göran Persson 
Flertalet anmälningar inkom till konstitutionsutskottet efter avslöjandet av Fichte-
lius-affären. De gäller naturligtvis inte Erik Fichtelius utan Göran Persson i hans 
roll som statsminister. Folkpartiets ledare Lars Leijonborg lämnade in sin anmälan 
den 20 december 2002. Till media säger Leijonborg att han ”aldrig kunnat dröm-
ma om en situation där statsministern ingår sekretessavtal med SVT där han anser 
sig kunna vidta juridiska åtgärder om det redaktionella nyhetsarbetet inte bedrivs 
som han önskar”. 104 Leijonborg menar att Persson genom att avtalet med Fichteli-
us bryter mot de lagar regeringen utfärdat om SVT som självständigt och obero-
ende. Han drar paralleller till det som kallas ministerstyre och ofta är ämnet för 
anmälningar till KU. Ministerstyre innebär att ett statsråd har påverkat de beslut 
en myndighet tar och därmed brutit mot reglerna om deras självständighet. Genom 
avtalet med Fichtelius och SVT har Persson skapat ett inflytande som påverkar fö-
retagets självständighet på ett negativt sätt. SVT är visserligen ingen myndighet 
men är starkt reglerat i fråga om oberoende och självständighet. Regeringen har 
själv utfärdat sändningstillståndet som ålägger SVT en granskande funktion, även 
mot regeringen. Att Persson ges makt att styra över SVT, till exempel genom att 
bestämma när visst material får publiceras, är inte acceptabelt. 
 
Regeringskansliet har regler för hur nyinkomna handlingar ska hanteras, dessa har 
inte Persson följt vad gäller avtalet med Fichtelius. Detta strider också med kapitel 
två i Tryckfrihetsförordningen som behandlar allmänna handlingars offentlighet. 
Persson förnekade först att de funnits ett avtal i pappersform mellan honom och 
Fichtelius. Fichtelius säger dock att han skrivit ett avtal som han visat för Persson 
och som senare också publicerats. Då Persson sett och godkänt avtalet blir det en 
allmän handling och sådana ska enligt lag registreras i statsrådsberedningens dia-
rium.  
 
Regeringsformen innehåller regler för hur beredning av ärenden ska gå till, dessa 
har alltså inte följts. Persson har överhuvudtaget inte tillåtit regeringskansliet be-
reda ärendet, till exempel så ska information från berörda myndigheter samlas in. 
Detta har inte heller skett. 
 
Slutligen menar Leijonborg att Perssons agerande efter att Fichtelius-affären av-
slöjats tyder på att han inte utövar statsministerposten på rätt sätt. Persson har fler-
talet gånger gett motstridiga uppgifter angående innehållet i avtalet. Till exempel 
har han påstått att det inte finns några begränsningar för hur de inspelade intervju-
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erna får användas, för att sedan hota med rättsliga åtgärder om materialet publice-
ras innan hans avgång. Persson har också efter att ha avslöjat att han arbetar till-
sammans med en journalist och gör regelbundna intervjuer nekat på direkt att det 
skulle gälla Fichtelius, för att en tid senare bekräfta deras samarbete.105 
 
Kristdemokraternas riksdagledamot Ingvar Svensson har också anmält Persson 
avtal med SVT till KU. Svensson menar att avtalet klart och tydligt handlar om ett 
avtal Persson ingått som statsminister och därmed har Persson en ansvar för detta 
som finns stadgat i lagar och grundlagar. KU bör undersöka huruvida Perssons av-
tal med SVT påverkar företagets granskande funktion eller inte. Regeringen har ju 
lagstadgat att SVT ska vara ett granskande företag, även mot dem själva och där-
med också statsministern. Genom avtalet får Persson kontroll över när materialet 
ska sändas och det finns även avtal om sekretess kring inspelningarna vilket alltså 
strider mot SVT:s funktion. 
 
Yttrandefrihetsgrundlagen kapitel 1, § 3 säger följande: 
 
”Det får inte förekomma att något som är avsett att framföras i ett radioprogram eller en teknisk 
upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Inte heller är det 
tillåtet för myndigheter och andra allmänna organ att utan stöd i denna grundlag, på grund av det 
kända eller väntade innehållet i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, förbjuda eller hindra 
dess offentliggörande eller spridning bland allmänheten.”106 
 
Precis som Tryckfrihetsförordningen förbjuder alltså Yttrandefrihetsgrundlagen 
censur eller förhindrade av publicering. Svensson vill att KU utreder om Persson 
genom avtalet med SVT brutit mot lagen genom att försöka hindra publicering. 
 
Svensson menar också likt Leijonborg att Persson har rubbat förtroendet för sig 
själv som statsminister och hänvisar till Regeringsformen som säger att ett stats-
råd inte får ”inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för 
honom.”107 
 
 
Även moderaten Henrik von Sydow har anmält Perssons beteende. Han pekar 
också på det faktum att statsministern ingått ett avtal utan att diarieföra det. Enligt 
grundlagen ska liknande ärenden diarieföras och von Sydow vill att KU undersö-
ker om Persson agerat oförenligt med grundlagen. 108 
 
6.2 Förhör i konstitutionsutskottet 
Efter anmälningar från bland andra folkpartiets Lars Leijonborg fick statsminister 
Göran Persson under våren 2003 stå till svars för Fichtelius-affären inför konsti-
tutionsutskottet (KU). KU är intresserade av Perssons roll i samarbetet med Fich-
telius, de krav han ställt på statstelevisionen som ska vara oberoende etc. Även 
Christina Jutterström har förhörts av KU som inte kallar enskilda journalister med 
hänsyn till deras yrkesintegritet, utan i detta fall får SVT:s vd alltså föra talan. 
Fichtelius kan dock eventuellt komma att kallas under utredningens gång. 109 Men 
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det är alltså inte SVT:s del i arkivprojektet som står inför granskning utan stats-
ministern som kan ha agerat utanför sina befogenheter.110 
 
Under förhören har framkommit att Göran Persson anser sig ha ingått avtalet med 
Fichtelius som privatperson, inte i rollen som statsminister, och anser sig därmed 
ha rätt till källskydd. En anonymitet Persson naturligtvis eftersöker då samtalen 
med Fichtelius berört aktuella personer och bakgrunder till olika händelser. Jutter-
ström är å andra sidan av uppfattningen att avtalet med SVT gäller Persson i rol-
len som just statsminister, ett ämbete som inte innefattas av källskyddet. Persson 
har i tidigare KU-förhör, angående andra ärenden, påpekat att han är statsminister 
dygnet runt. Nu menar Persson att ingen annan än han själv kan fullfölja avtalet 
och det skulle bevisa att han agerat som privatperson. Ett tämligen ologiskt reso-
nemang anser jag. Projektet har inte heller förankrats i regeringskansliet vilket 
Persson ser som ett bevis på dess privata karaktär.111 
 
Både Persson och Jutterström är dock överens om att avtalet inte på något sätt på-
verkat SVT:s roll som granskare av samhället i stort och där ibland också av 
statsministern. Vad Tryckfrihetsförordningen har att säga om likande avtal var 
Persson osäker på men valde ändå att ingå överenskommelsen utan att rådfråga 
någon med juridiskt kunande. Persson säger att han litade på SVT:s kunskaper 
och först när företaget hotade med att sända materialet tidigare än planerat rådfrå-
gade han en jurist.112 
 
Även om både Persson och Jutterström förnekar att avtalet påverkat SVT:s 
granskande funktion finns skäl att reservera sig mot det. Persson påpekade i KU-
förhöret att intervjuerna med Fichtelius varit utvecklande, krävande och nyttiga 
för hans del. Att ställas inför en så erfaren journalist som Fichtelius har gjort att 
Persson tvingats slipa sin argumentation för att kunna svara på Fichtelius raka och 
i vissa fall kritiska frågor.113 Då det bara är oppositionspolitiker som anmält fallet 
till KU kan man undra om det finns verkliga argument bakom anklagelserna eller 
om det bara handlar om strategiskt tänkande. Jag tycker dock att det står klart att 
Persson haft fördelar av samarbetet med SVT och inte följt de regler för avtal som 
statsråd ingår. 
 
6.3 Konstitutionsutskottets ställningstagande 
Konstitutionsutskottet anser inte att avtalet och samarbetet mellan Göran Persson 
och SVT:s Erik Fichtelius är av sådan karaktär att det kan jämställas med reger-
ingens vanliga verksamhet och därmed borde ha diarieförts. KU framhåller emel-
lertid att relationer mellan statsråd och public service-företag är riskabla, statsrå-
det måste vidta försiktighet så att inte public service-företagets självständighet el-
ler oberoende ifrågasätts. Göran Persson borde ha avtalat om en projektform som 
inte behövts hemlighållas. Ur rättslig synpunkt kan KU dock inte ge statsministern 
någon kritik.114 
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7 Fichtelius-affären och public service-ideologin, en dis-
kussion 
 
Ovanstående är en introduktion till Fichtelius-affären och Sveriges televisions 
funktion som public service-företag, de fakta som jag anser behövs för att sedan 
diskutera rätt eller fel i Fichtelius-affären. Mot denna bakgrund ska nu uppsatsens 
sedan tidigare formulerade huvudfråga diskuteras: 
 
Är Erik Fichtelius så kallade arkivprojekt förenligt med Sveriges televisions pub-
lic service- ideologi? 
 
Nedan kommer jag alltså diskutera Fichtelius-affären gentemot public service-
ideologin, SVT:s uppdrag och Manuel Castells teorier. Varje underkapitel kom-
mer att avslutas med en mening som sammanfattar det förda resonemanget. Gäl-
lande den fakta som redan framkommit hänvisar jag till tidigare fotnoter. 

 
7.1 Kommersialisering av SVT:s programutbud 
Fichtelius försvarar i media sitt arkivprojekt med motiveringen att en journalist 
måste kunna föra samtal med statsmakten utan att relationen ses av utomstående 
som privat umgänge och därmed korsat gränsen för det tillåtna. Fichtelius vidhå l-
ler att han gjort något som är bra för SVT och förutom att Aktuellts ansvarige ut-
givare, Helena Stålnert, inte informerats om arkivprojektet av Fichtelius eller nå-
gon annan insatt, har inga fel begåtts. I övrigt var alla nödvändiga personer infor-
merade. Policy på SVT är att hålla liknande projekt inom en så liten grupp som 
möjligt. En rutin Fichtelius alltså valde att följa. Fichtelius känner sig dessutom 
kränkt över att hans yrkeskompetens och integritet ifrågasätts när materialet i ar-
kivet inte ens offentliggjorts än, i nuläget vet alltså ingen vad intervjuerna innehå l-
ler. De lögner och förnekanden kring projektet som framförts hänvisar Fichtelius 
till källskyddet115, att materialet fortfarande inte setts av någon gör emellertid att 
situationen är svår att bedöma rättvist. Vad som sagts mellan Fichtelius och Pers-
son är okänt och kan därför egentligen inte rättvist kritiseras eller försvaras.116 
 
Sändningstillståndet som regeringen utformat och som SVT har skrivit under på 
är ett av de programpolitiska dokument som reglerar public service-företagens 
verksamhet. I sändningstillståndet fastslås att SVT ska erbjuda ett mångsidigt ut-
bud och sända TV-program av hög kvalitet som ska spegla förhållanden i hela 
Sverige. SVT:s verksamhet ska också präglas av folkbildnings ambitioner, vilket 
SVT tolkar som att erbjuda tittarna program som fördjupar sig inom vissa särskilt 
väsentliga områden. 117 Att göra ett program som fördjupar människors kunskap 
var också Fichtelius uttalade mål med arkivprojektet.  
 
I dagens mediasamhälle är konkurrensen om tittarna hård. För att SVT ska kunna 
hävda sig på marknaden måste man satsa på vågade och annorlunda programidéer. 
De nyårslöften som SVT:s vd Christina Jutterström och programdirektör Leif Ja-
kobsson presenterade i början av 2003 visar också att SVT allt mer kommersia-
liseras och anpassas efter tittarnas önskemål. Sportsändningarna ökar, en ny kanal 

                                                                 
115 Jönsson 2003, Journalisten 
116 Schoug 2003, Journalisten 
117 Baagoe 2003g, SOU 2000:55, s.133 



 36 

med enbart barnprogram har startats, man lovar roligare TV osv. Starten av den 
digitala kanalen 24 och programmet SVT Direkt är också ett steg mot ett vidare 
programutbud, fast åt det mer seriösa hållet. SVT Direkt, där Fichtelius nu arbetar, 
ska sända från riksdagen, presskonferenser, föreläsningar etc. Denna utveckling 
gör att Fichtelius projekt passar bra in i det SVT nyårslöftena visar.118 
 
Ett garanterat mångsidigt och seriöst programutbud är ett starkt argument för pub-
lic service-TV:s existens. Ju fler kommersiella kanaler som startas desto mer be-
hövs SVT som en motvikt. Men kraven på saklighet och opartiskhet som är grun-
den för public service-ideologin måste alltid komma i första hand, de är SVT:s 
huvudsakliga uppgifter. Uppfylls inte de kan inte heller programutbudet anses 
mångsidigt. Ett program på SVT får naturligtvis uttrycka politiska åsikter, men 
det ska ske helt öppet och uttalat. Ett mångsidigt programutbud ska ge tit tarna 
program av alla slag, ur olika perspektiv, där olika åsikter tillåts framföras. 
 
Ingen kan med säkerhet avgöra huruvida Fichtelius samarbete med Persson har 
påverkat SVT:s utlovade mångsidiga programutbud eller om vissa perspektiv fått 
råda mer än andra i hans rapportering. Vad som emellertid framgår tydligt är att 
Fichtelius själv tog kontakt med Persson, utvecklade en relation med honom och 
samtidigt hade som jobb att kritiskt granska staten och därmed Persson. 
 
En dokumentär av detta slag skulle inte bara ge SVT:s programutbud en ny di-
mension utan också ge Fichtelius stor uppmärksamhet och kanske viss bekräftelse 
för sitt journalistiska arbete. Viljan att göra en såväl samhällsnyttig som egennyt-
tig dokumentär kan mycket väl ha påverkat Fichtelius förmåga att utföra sitt jobb 
som politisk kommentator. 
 
Hur sann är bilden av Göran Persson? Hur mycket har Fichtelius fått kompro-
missa för att få sina intervjuer? Hur ärlig har Persson varit? Hur hård alternativt 
snäll har Fichtelius varit? Så fort misstankarna om Fichtelius kommer förlorar 
också den dokumentär som skulle bli en del av SVT:s mångsidiga utbud i värde. 
Det är fortfarande ett synnerligen intressant och spännande program att se fram 
emot dock med vissa reservationer.  
 
Dagens konkurrenssituation gör att SVT känner sig tvingade att förnya och ut-
veckla sitt programutbud, trots att det är viktigare än någonsin med ett TV-företag 
som står fritt från påtryckningar. 
 
7.2 SVT:s  företagsvision 
Bland SVT:s egna uppsatta mål för företaget uttrycks en önskan om att verksam-
heten ska vara en kunskapskälla för tittarna, programmens innehåll ska informera, 
fördjupa sig men även granska samhället och krafterna i det. Öppenheten för 
nyskapande program ska vara stor enligt SVT:s vision. 119 Stödet för projekt lik-
nande Fichtelius finns alltså väl förankrat. Att dokumentera en statsministers tid 
vid makten genom regelbundna intervjuer är en unik chans att samla material som 
kommer att få historisk betydelse, men även är viktigt för samtiden. Idén är ny, ett 
initiativ från en medarbetare, något SVT öppet stöder och uppmuntrar. Doku-
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mentären skulle också förhoppningsvis kunna de vid insyn i maktens korridorer 
under en tid som en gång kommer att vara Sveriges historia. 
 
I tider som denna då informationsflödet ständigt växer finns det också en viktig 
poäng med att SVT tar ett ansvar och producerar program som upplyser medbor-
garna. All information av nyhetsvärde som kom fram under intervjuerna med 
Persson förde Fichtelius dessutom direkt vidare till Aktuellts tittare. Samtalen 
mellan Fichtelius och Persson, så kallade bakgrundssamtal, är samtal som förs 
ständigt under liknande former mellan journalister och politiker. I detta fall är av-
kastningen inte bara nyheter från statsministern själv utan också en kommande 
dokumentär som ytterligare informerar och bildar SVT:s tittare. Enligt Fichtelius 
är just denna uppgift att dokumentera samtiden ytterst viktig för public service-
företaget SVT. 120 I forskarkretsar finns också stöd för det fakta insamlande Fich-
telius bidragit med om än inte för hans omdöme. Man menar även att det är viktigt 
att Fichtelius håller överrenskommelsen om publicering efter Perssons avgång. 121 
Det som dock kritiseras är bristen på omdöme hos SVT och Fichtelius. Visionen 
att bilda och informera tittarna, att ha en samhällsbevakning av högsta klass får 
inte överstiga public service- ideologins grunder saklighet och självständighet från 
maktintressen. 
 
SVT:s visionsdokument talar också om respekt för tittarna. SVT:s verksamhet fi-
nansieras till stor del av TV-avgiften. Tittarna betalar en inte helt obetydlig sum-
ma för att få ta del av svensk public service-TV. Att det är just folket, inte staten 
eller privata företag, som betalar SVT:s verksamhet är en av poängerna med pub-
lic service-TV och ett sätt att garantera oberoende. Som public service-företag ska 
SVT stå självständigt och belöna sina licensbetalande tittare med opartiska pro-
gram av hög kvalitet. I fallet med Fichtelius-affären har SVT svikit sin publik. 
Respektlösheten är total då deras licenspengar tillåtits stötta ett projekt som svärtat 
ner SVT:s nyhetsverksamhets rykte och oberoende status. 
 
SVT:s egna uttalade vision stödjer projekt som Fichtelius men låter företagets väl 
gå före public service- ideologins honnörsord saklighet och opartiskhet. 
 
7.3 Rollen som politiks kommentator 
I SVT:s verksamhet och i rollen som politisk kommentator finns det även plats för 
ett visst mått egen reflektion, kan sägas till Fichtelius försvar. Ett argument som 
också Granskningsnämnden för radio och TV använder när man motiverar frian-
det av de inslag med Fichtelius ur Aktuellt samt partiledarintervjun med modera-
ternas Bo Lundgren som anmälts till nämnden för granskning om eventuell par-
tiskhet förekommer. De anmälningar som under tidigare år har riktats mot Fichte-
lius i liknande ärenden har inte heller lett till fällande domar.122 Fichtelius säger 
till sitt försvar att eventuella tendenser att favorisera Persson och socialdemokra-
terna över gränsen för de tillåtna borde ha upptäckts för länge sedan om de existe-
rat. En kommentar till en debattartikel i Journalisten menar också att de kritiska 
rösterna som hörts i media, till exempel Carl Bildt och Jan Guillou, inte har något 
skäl att kritisera Fichtelius integritet nu när arkivprojektet är avslöjat om man inte 
lagt märke till några brister tidigare. Så länge inte en särskild källa tillåts bli do-
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minerande, i detta fall Göran Persson, finns inget skäl att misstro Fichtelius integ-
ritet eller det goda i projektets existens.123 
 
Till kritikernas försvar bör dock tilläggas att misstankar mot Fichtelius funnits 
länge, flertalet anmälningar har gjorts till Granskningsnämnden mot honom under 
den tid då arkivprojektet varit igång men emellertid inte lett till något. Gransk-
ningsnämnden har friat dem alla. 
 
Rollen som politisk kommentator rymmer ett visst mått av eget värderande menar 
både SVT och Granskningsnämnden, kritikerna säger att Fichtelius gått över grän-
sen medan försvararna anser att det borde ha märkts tydligt om så varit fallet. 
 
7.4 SVT:s granskande funktion 
SVT vill enligt företagets egna strategidokument publicerat på www.svt.se att deras 
medarbetare utvecklas och fördjupar sig inom sina områden genom självständigt 
arbete, dock inom givna ramar. Att medarbetare breddar sin kunskap och kompe-
tens är önskvärt och uppmuntras. Nyskapande programidéer uppmuntras av reger-
ingen i en proposition om vad public service-verksamheten bör vara. Vidare ska 
SVT:s samhällsbevakning hålla en mycket hög klass, det är både företagets upp-
dragsgivare regeringen och SVT själv överens om. Utrymmet för analys och re-
flektion inom den, folkbildningsambitionerna och vikten av bra samhällsbevak-
ning påpekas i dokument efter dokument som grundläggande principer i nyhets- 
och samhällsbevakningen. 124 Fichtelius dokumentär fyller en viktig funktion och 
skulle ge tittarna ytterligare bildning och arkivprojektet kan ses som ett stycke bra 
och djupgående samhällsbevakning. För allmänhetens skull är det viktigt att SVT 
belyser vår samtid och skeenden i den. Regeringen vill också att nyhetsför-
medlingen i SVT ska fördjupas vilket Fichtelius kan sägas ha bidragit till.125 
 
Det nya sändningstillståndet som gäller från den 1 januari 2002 till den 31 decem-
ber 2005 poängterar att programföretagen nu i allt större utsträckning har chansen 
att utforma sin egen verksamhet. Detaljstyrningen från statsmakten minskar när 
möjligheterna till självständigt utförande av verksamheten ökar. Kraven reger-
ingen ställer på public service-företagen formuleras samtidigt i allt mer allmänna 
ordalag. 126 Dessutom ligger ansvaret på att utvärdera företagets verksamhet nume-
ra på SVT själv. Möjligheten att mer självständigt utforma verksamheten och se-
dan analysera själv hur uppdraget har utförts ger så unika och svårbedömda pro-
jekt som Fichtelius en större chans att kunna genomföras än vad som varit möjligt 
tidigare. 
 
Att statens makt över SVT minskar är positivt ur demokratisk synvinkel. Ju mind-
re inflytande staten har över SVT desto hårdare kan SVT i sin tur granska statens 
verksamhet. Mindre positivt är att de lagar som styr SVT blir allt svårare att tyda. 
Fall som Fichtelius-affären blir omöjliga att avgöra eftersom lagstiftningen talar i 
allmänna och väldigt diffusa termer. 
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SVT har i min mening ett oerhört viktigt uppdrag i dagens enorma informations-
flöde. Public service-TV behövs mer idag än någonsin. Men vi tittare måste också 
kunna lita på SVT. Den vaga lagstiftningen som råder gör det enkelt för SVT att 
gå över gränsen för det tillåtna utan att de blir några direkta konsekvenser för fö-
retaget. Dessutom ansvarar SVT numera själv för utvärderingen av public service-
verksamheten vilket ökar deras möjlighet att tänja på gränserna betydligt. Balan-
sen mellan lågt statligt inflytande och lagar som klart och tydligt styr SVT är svår. 
Minskad kontroll från statens sida är ett måste för att SVT ska kunna leva upp till 
sin granskande funktion samtidigt som skärpt lagstiftning behövs för att kraven på 
saklighet och dylika värderingar verkligen ska efterlevas och eventuella övertramp 
kunna straffas. 
 
SVT ska ha en granskande funktion i samhället, därför är det viktigt att lagstift-
ningen tydligt klargör vad som ingår i public service- ideologin och inte. 
 
7.5 Perssons förhör i konstitutionsutskottet 
I de förhör i konstitutionsutskottet som följt på Fichtelius-affären har den stora 
frågan varit huruvida Göran Persson ingått avtal med Fichtelius i egenskap av 
statsminister eller privatperson. Persson menar att han som privatperson fört sam-
tal med Fichtelius med argumentet ”ingen annan än jag själv kan ju uppfylla avta-
let”, ett argument som faller på det faktum att ingen annan än han själv heller in-
nehar ämbetet statsminister i Sverige. Christina Jutterström uppgav i sitt KU-
förhör att SVT uppfattat sig ha avtalat med Persson i rollen som statsminister.  
 
Statsminister under intervjuerna eller inte, Fichtelius har ändå tecknat ett muntligt 
avtal med mannen som är Sveriges statsminister och utvecklat en relation med 
honom då de träffats regelbundet. Det är närheten som är det väsentliga i affären, 
inte titlarna. Fichtelius skulle kunna säga att han ingick avtalet som privatperson, 
inte som politisk kommentator utan som ett privat projekt vid sidan, situationen 
hade ändå varit ohållbar. Om Fichtelius och Persson kommit varandra så nära att 
Fichtelius inte kunnat bevara sin journalistiska integritet är egentligen inte avgö-
rande. Hans eventuella skyldighet till partiskhet underordnas det faktum att vi har 
synnerligen goda skäl att misstänka brist på oberoende från Fichtelius sida. Det 
har flertalet gånger påpekats att bara det faktum att partiskhet kan anas gör skada 
nog för Fichtelius, och även för SVT. Jutterström omplacerade Fichtelius med just 
den motiveringen, ingen ska kunna rikta misstankar mot företaget. 
 
Dessutom menar de som KU-anmält Persson att hans samarbete med Fichtelius 
har skadat SVT:s granskande funktion, något som både Persson och Jutterström 
förnekar. Vidare menar anmälarna att avtal som detta ska registreras hos reger-
ingskansliet, ett förfarande som finns staddgat i grundlagen. Så har inte skett efter-
som Persson anser sig ha ingått avtalet som privatperson. 
 
SVT anser sig ha avtalat med Persson i dennes roll som statsminister och den be-
dömningen gör också jag, men tror inte att detta påverkat SVT:s eller Fichtelius 
saklighet. 
 
7.6 Yttrandefrihetsgrundlagens källskydd 
Källskyddet Fichtelius ständigt hänvisar till som försvar för hemlighetsmakeriet 
kring arkivprojektet återfinns i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Som hörs på 
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namnet är YGL en grundlag och står alltså över allmän lag. Källskyddet gäller en-
dast privatpersoner, vilket Göran Persson ansett sig vara under intervjumötena till 
skillnad från statsministerposten som inte omfattas av samma anonymitet. Även 
de etiska regler som finns för press, radio och TV påpekar vikten av att hålla in-
gångna avtal om anonymitet och tider för publicering. Fichtelius själv menar att 
källskyddet är livsviktigt att bevara och att lögner för att försvara det ibland är 
nödvändiga, till exempel när efterfrågningar om projektet gjorts och Fichtelius 
nekat. Det är vad Fichtelius i sin bok om journalistikens regler kallar ”försvarbara 
lögner”. 
 
Kontentan av Konstitutionsutskottets förhör med statsminister Göran Persson an-
gående Fichtelius-affären är att Persson anser sig ha ingått avtal som privatperson 
och inte som statsminister. Rätten till källskydd har varje privatperson men omfat-
tar inte statsministern, därför är frågan om Perssons person av stor vikt. Avtalet 
med Fichtelius gav Persson källskydd och löftet att inget material publiceras innan 
hans avgång. Källskyddet är förstås viktigt för Persson då samtalen berört hans 
åsikter om enskilda personer och händelser. Frågan är om han har rätt till den 
anonymitet han och Fichtelius försvarar lögner och hemlighetsmakeri med. Kan 
statsministern vara en privatperson? Tillåter statsministerposten det? I tidigare 
KU-förhör och tidningsartiklar har framkommit att Persson ser sig som statsminis-
ter dygnet runt. Gäller den självbilden fortfarande skulle han alltså inte kunna ingå 
ett avtal om källskydd. SVT:s vd, Christina Jutterström, är också av uppfattningen 
att Fichtelius ingått avtal med Persson i dennes roll som statsminister. Det käll-
skydd, som Fichtelius och Persson försvarar projektet med och förnekanden kring 
det, kan då inte motiveras. Källskyddet gäller inte statsministern och därmed är 
inte lögnerna försvarbara. Fichtelius har inte bevarat källskyddet, han har ljugit. 
Att Persson vill tro på att anonymitetsskyddet gäller även honom är förståeligt. 
Hade Persson inte lovats det hade han säkert inte vågat vara så öppenhjärtig som 
det insinuerats att han varit. Det faktum att han hotade med rättsliga åtgärder vid 
tidigarelagd publicering pekar på att materialet är avslöjande. Att lova statsminis-
tern ett skydd som faktiskt inte innefattar honom var oförsiktigt av SVT, viljan att 
göra spännande TV verkat tagit överhand. 
 
Källskydd är till för att angivare ska våga avslöja makten, inte tvärtom. Att SVT, 
statstelevisionen själv, dessutom går med på att ge statsministern anonymitet är 
helt förkastligt. Avtalet med Persson verkar värderas högre än lojaliteten till tit-
tarna, Fichtelius och SVT har med avtalet svikit tittarna och sålt sig till makten. 
 
Diskussionen om Perssons identitet som privatperson eller inte bottnar i det fak-
tum att statsministerämbetet inte omfattas av källskyddet. Det gäller enbart privat-
personer och existerar för att människor ska våga tala fritt, lämna uppgifter och 
sprida sina åsikter utan rädsla för att bli avslöjad, inte för att makthavare ska kun-
na skyddas. Fichtelius har försvarat nekanden och lögner kring arkivprojektet med 
hänvisning till bevarandet av källskyddet. Om SVT nu själv anser att avtalet gäller 
statsministern Göran Persson, inte privatpersonen, är Fichtelius hemlighetsmakeri 
i källskyddets namn inte försvarbart utan endast att betrakta som lögner. I detta 
perspektiv har svenska folket förts bakom ljuset av TV-företaget som ska vara 
ärligheten själv. 
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Persson har tidigare påstått sig vara statsminister dygnet runt, en devis som rim-
ligtvis borde gälla fortfarande och därmed göra det källskydd han avtalat med 
Fichtelius ogiltigt.  
 
7.7 Saklighet och journalistisk etik 
Saklighet och opartiskhet är honnörsord för alla public service-företag och därmed 
också för Sveriges television. Dessa kriterier påpekas överallt där public service-
uppdraget behandlas. Kritisk granskning av till exempel statliga myndigheter och 
en bra samhällsbevakning poängteras också flitigt. Frågan i fallet Erik Fichtelius 
är om saklighet och totalt kritisk granskning kan garanteras. Rösterna som höjts 
mot arkivprojektet menar att så absolut inte är fallet. I dagens samhälle med ett 
allt större massmedialt utbud är oberoende TV-företag garantin för till exempel 
korrekt nyhetsförmedling och samhällsbevakning. Oberoende ses som en nödvän-
dighet för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. I Sverige är det public ser-
vice-företaget Sveriges television som har till uppdrag att efterleva det demokra-
tiska statsskickets idéer. Saklig nyhetsförmedling från ett av ekonomiska, poli-
tiska, kommersiella etc. intressen fritt företag är a och o. Tillfrågade forskare stö-
der Fichtelius insamling av fakta men säger samtidigt att agerandet i kombination 
med kommentatorsrollen är omdömeslöst. I media handlar anklagelserna mot 
Fichtelius främst om den brist på förtroende kända politiker, journalister och 
SVT-medarbetare känner. De dubbla rollerna accepteras inte, journalistkollegor 
kritiserar arbetsmetoden och SVT-anställda beklagar befläckandet av oberoendet i 
SVT:s nyhetsbevakning. Den nära relationen Fichtelius utvecklat till Persson an-
ses högst olämplig för en inrikespolitisk kommentator och valdebattledare. Det 
håller även Christina Jutterström och Leif Jakobsson med om, SVT:s vd respek-
tive programredaktör. Men SVT har likväl godkänt och stöttat Fichtelius arkiv-
projekt. 
 
Även i Etiska regler för press, radio och TV kan vi läsa att: 
 
”massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dess medier kräver korrekt och 
allsidig nyhetsförmedling.”127 
 
För SVT är nyhetsförmedlingen en viktig del av verksamheten, om inte den vikti-
gaste. Förtroende för den betyder automatiskt förtroende för hela företaget och 
aningar om partiskhet skadar på samma sätt hela SVT och därmed i förlängningen 
det demokratiska samhälle Sverige ska vara. Vidare påpekar massmediernas etis-
ka regler att det räcker med endast misstankar om övertramp för att rasera för-
troendet och oberoendet för en journalist. 
 
”Acceptera inte uppdrag från utomstående, ej heller inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån i 
och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra ställningen som fri och självständig journalist.”128 
 
Denna paragraf ur Etiska regler för press, radio och TV, ett dokument vars värde-
ringar SVT varit med och framställt och alltså skriver under på, talar om vikten av 
journalistens obefläckade integritet. Här ser vi ännu en gång argumentet att bara 
misstanken om bristande integritet skadar journalistens trovärdighet. Om han 
verkligen är partisk eller ej är underordnat det faktum att enbart aningen att ett yr-
kesetiskt fel begåtts i sig är förkastlig. I fallet med Fichtelius finns anklagelser och 
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misstankar om favorisering från både SVT:s håll och från utomstående aktörer. 
Christina Jutterström skriver under på de etiska reglernas resonemang och menar 
att de dubbla rollerna skadar förtroendet för företaget och därmed inte är önsk-
värda. Fichtelius själv vidhåller att han genom hela projektet behållit sin integritet. 
 
Även Granskningsnämnden för radio och TV friar Fichtelius agerande. Om han 
varit totalt saklig eller ej går dessvärre aldrig helt att avgöra, inte ens Fichtelius 
kan vara helt medveten om exakt hur saklig eller inte han har varit. Men enligt de 
etiska regler SVT skrivit under och Fichtelius som journalist ska efterleva spelar 
det mindre roll. En journalist ska inte misstänkliggöra sin frihet genom att ge efter 
för påtryckningar. En journalist ska med andra ord inte äta privata middagar med 
statsministern, inte träffa honom regelbundet under 6 års tid och inte dölja det för 
chefer och allmänhet. Uppmärksamheten som följt avslöjandet av arkivprojektet i 
massmedia visar att åsikterna är många och flera starka röster talar emot Fichte-
lius initiativ. Att man egentligen inte kan bevisa varken det ena eller andra är inte 
poängen. Fichtelius har fått alla, politiker, journalister, licensbetalare, SVT-kolle-
gor etc. att undra över hans relation med Göran Persson, det är nog för att skada 
både hans egen och SVT:s integritet hur än sanningen ser ut.  
 
Tidigare liknande händelser har lett till att personer i mediasektorn har förlorat 
sina jobb eller omplacerats för att ha kommit för nära makten. Skillnaden är att det 
nu handlar om ett public service-företag. Saklighet och oberoende är av ytterligare 
vikt än till exempel inom den privatägda mediasfären. Privatägda tidningar och 
likande medier har rätt att framföra politiska åsikter, SVT ska däremot vara totalt 
opartiskt. 
 
De anmälningar som kommit in till Konstitutionsutskottet angående Fichtelius-
affären menar att det strider mot grundlagen att SVT har ett publiceringsförbud 
för det insamlade materialet. Dessutom inskränker avtalet mot SVT:s funktion 
som granskare av statsmakten. Andra anmälningar pekar på det faktum att stats-
ministern ingått ett avtal med SVT kan vara oförenligt med grundlagen. 
 
Etiska regler för TV stadgar att en journalist inte ska misstänkliggöra sin obero-
ende ställning, detta har Fichtelius gjort och därmed också brutit mot public ser-
vice-ideologins krav på total opartiskhet. 
 
7.8 Intern kritik inom SVT 
SVT:s agerande under Fichtelius-affären är anmärkningsvärt. Företagets eget stra-
tegidokument synes vid närmare läsning tala mer om respekt för den egna medar-
betaren än vikten av ett sakligt programinnehåll. En inställning som kan förklara 
den godkännande attityden av arkivprojektet som synts till hos berörda chefer. 
Respekten för den egna medarbetaren, Fichtelius i det här fallet, kan också vara en 
av orsakerna till att uttalandena kring affären varit sparsamma och att Fichtelius 
agerande länge skyddats, vilket SVT-medarbetaren Elisabet Höglund anklagar 
SVT för. Respekten för andra medarbetare än Fichtelius lyser dock med sin från-
varo. De SVT-medarbetare som under projektets gång uttalat sig negativt om 
Fichtelius och hans projekt har upprört Christina Jutterström som beklagat att ny-
heten över huvud taget kommit ut. I ett av sina interna nyhetsbrev beklagar hon 
den interna kritiken kollegor utsatt Fichtelius för och kallar den skadlig. Den öp-
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penhet, respekt och frihet som ska råda för SVT-anställda får alltså här ge vika för 
den specialbehandling av Fichtelius företagets ledning verkar utföra.  
 
Agerandet från Jutterström angående samhällsprogrammet Agenda visar verkligen 
också att Fichtelius-affären verkat upprörande inom SVT och att en öppen diskus-
sion kring frågan inte välkomnas av SVT. Istället har dementi, slutenhet och tyst-
nad varit SVT:s ledord. Ambitionen att vara ett modernt, öppet företag med plats 
för många olika perspektiv och åsikter uppfylls inte i och med agerandet kring 
Fichtelius-affären. Dessutom är SVT organiserat så att det för varje program finns 
en ansvarig utgivare som står till svars för innehållet i programmet. Denna decent-
raliserade organisation fråntar Jutterström i egenskap av vd all makt över pro-
graminnehållet i till exempel Agenda. 
 
Den interna kritik som framförts mot Fichtelius har beklagats av Jutterström, ett 
oförklarligt och tråkigt agerande av SVT:s vd. 
 
7.9 Journalistiska principer om opublicerade nyheter 
Kanske har bristen på riktigt farlig konkurrens, bortsett från TV 4, gjort att SVT:s 
bild av sig själv som ett stort och kraftfullt dominerande TV-företag gått för långt? 
Det menar Resumés Martin Vårdstedt i en ledare.129 Missnöjet och Resumés av-
slöjande av Fichtelius-affären är stort inom SVT. Ett beteende som får Vårdstedt 
att undra över SVT:s förståelse för vad public service-uppdraget verkligen inne-
bär. Den självbild statstelevisionen har visat upp sedan avslöjandet av Fichtelius-
affären visar en brist på förståelse för uppdraget, ett uppträdande som kräver kon-
sekvenser. SVT måste återupprätta förtroendet man förlorat i och med Fichtelius-
affären. För att i fortsättningen kunna ses som ett oberoende public service-företag 
måste SVT säga upp avtalet med Persson och visa det mest intressanta av det in-
samlade materialet i TV menar Resumé. 
 
SVT har som public service-företag en skyldighet att meddela nyheter och infor-
mation direkt till svenska folket utan dröjsmål. Att införskaffa information utan att 
publicera den är ett oacceptabelt förfarande. Detta menar till exempel SVT:s poli-
tiske reporter Mats Knutsson, han anser att en nyhetsreporter inte kan vänta flera 
år med att publicera en nyhet.130 Även Fichtelius påpekar i sin bok Nyhetsjourna-
listik. Tio gyllene regler att inhämtad information ska ut till allmänheten så fort 
som möjligt. De pressetiska reglerna fastställer också att opublicerade nyheter ab-
solut inte får nyttjas för egen eller annans vinning. Fichtelius får i egenskap av 
SVT-medarbetare inte heller sitta inne med opublicerade nyheter, de ska offent-
liggöras inte hemlighållas. Att tittarnas behov av och rättighet till nyhetsförmed-
ling dessutom åsidosätts till förmån för skydd av statsministern är otänkbart för ett 
public service-företag. Det faktum att Göran Persson hotat med rättsliga årgärder 
om SVT skulle få för sig att sända det insamlade materialet innan hans avgång 
pekar också på att innehållet i intervjuerna är laddat och något svenska folket bor-
de få ta del av så snart som möjligt. Att hålla information som tycks vara så avslö-
jande dold för tittarna är, enligt flertalet publicerade debattartiklar och även 
pressetiska regler, inget annat än journalistiskt skandalöst.131 
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SVT ska meddela nyheter utan dröjsmål, därför är ett avtal där statsministern får 
bestämma publiceringstillfället oacceptabelt. 
 
7.10 Oklar programpolitik 
Public service-uppdraget så som det beskrivs i de programpolitiska dokumenten är 
oerhört komplext och långt ifrån entydigt. Frihet från monopol, självständighet, 
hög kvalitet, mångfald i utbudet, saklig nyhetsförmedling och samhällsbevakning 
är bara några av de omänskligt höga krav som SVT ska uppfylla. I public service-
uppföljningarna från 2000 och 2001 ser SVT främjandet av demokrati och yttran-
defrihet som sitt stora uppdrag. Bredd och mångfald poängteras också. Men där 
statsmakten ser SVT som en vital del i ett demokratiskt samhälle sätter SVT före-
tagets bästa framför demokratifrågan. I de programpolitiska dokumenten och 
SVT:s public service-uppföljningar finns många exempel på skilda åsikter och 
principer. Till exempel skriver proposition 2000/01:94 att SVT neutralt ska spegla 
omvärlden. Ett förhållningssätt som är alldeles för passivt enligt de journalistiska 
principer som SVT offentligt bekänner sig till. Propositionen ser felaktigt passivi-
teten som objektivitet, ett förhållningssätt som strider märkbart mot journalistiska 
regler om granskning av samhället.132 
 
Programpolitiken präglas av motstridigheter vad gäller bland annat synen på tit-
tarna och innebörden av public service-uppdraget. Motstridigheterna gynnar SVT 
i dagens konkurrenssamhälle. Synen på till exempel tittarna som både ska få vad 
de vill och vad de behöver beroende på vem man frågar gör att så väl låga som 
höga tittarsiffror alltid kan förklaras med begreppet kvalitet. Det finns många ex-
empel på områden där det råder delade meningar mellan regeringen och SVT. Vad 
skiljaktigheterna leder fram till är ett stort svängrum för SVT. Både inför tittarna 
och regeringen som utfärdar sändningstillståndet får SVT en möjlighet att tolka 
sitt uppdrag och skapa sin egen vision. Dessutom har SVT själv förmånen att ut-
värdera sin egen verksamhet genom de årliga public service-redovisningarna. På 
så sätt kan SVT praktiskt taget aldrig göra fel. 
 
Problemet med lagstiftningen och andra dokument som reglerar SVT:s verksam-
het anser jag vara de dubbla budskapen. Som redan nämnts är allt formulerat 
mycket allmänt, detta för att så gott det går minska statens inflytande över SVT. 
En bra idé men i fall som detta får det konsekvensen att ingen vet riktigt vad man 
ska tro. Man skulle kunna tolka påtryckningarna om vikten av bra samhällsbevak-
ning som ett stöd för Fichtelius arkivprojekt, men man kan också tolka det som att 
bra samhällsbevakning ska innehålla den saklighet och det oberoende som SVT 
ska upprätthålla och då spricker argumenten för Fichtelius. Så här kan man hålla 
på, exemplen kan göras många, allt tycks bero på hur man tolkar. 
 
Övergången från monopol till konkurrens har för SVT inneburit en större frihet. 
Det senaste sändningstillståndet man fått av regeringen är betydligt mindre detal-
jerat än de tidigare avtalen. Företaget omorganiserades även vid ungefär samma 
tidpunkt. Resultatet blev så småningom en stiftelse, en företagsform som är väl 
skyddad från allmän och offentlig insyn. När SVT hade monopol på att sända TV 
var regelfrågorna betydligt viktigare och mer övervakade än vad de är idag. 
 

                                                                 
132 Edin & Widestedt 2002  
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Programpolitiken för SVT är komplex och full av motsägelser, detta ger SVT:s 
verksamhet ett alldeles för stort svängrum. 
 
7.11 Castells massmedieteorier 
Manuel Castells som är en samtida teoretiker kändes viktigt för mig att använda 
då massmedia är ett område i ständig förvandling. Hans teorier om massmedia, 
oberoende TV-företag och politik har redovisats ovan och kommer nu kopplas 
samman med Fichtelius-affären. 
 
De tre processer vi lever i konsekvenserna av, IT-revolutionen, uppkomsten av 
sociala rörelser och kapitalismens kris, har lett till en ny värld. Vi lever nu i ett 
nätverkssamhälle där kulturen är starkt koncentrerad kring elektronisk media.133 
Media har blivit ett viktigt redskap för politikerna. För att inte försvinna i mäng-
den måste de synas i media, särskilt i TV som är den mest inflytelserika media-
formen. För att locka sympatier genom TV-framträdanden måste politikerna göra 
sina budskap så enkla och slagkraftiga som möjligt, mest effektiva är dessutom de 
budskap som svartmålar en motståndare eller hans idéer. Denna jakt på PR har lett 
till en kris för politikernas förtroende.134 
 
IT-revolutionen har förändrat vårt samhälle. Det som styr hur den nya tekniken 
används, utvecklas och påverkar samhället är sociala, ekonomiska och politiska 
intressen. 
 
I den tid vi lever i och som Castells kallar Informationsåldern växer olika områden 
allt mer ihop och integreras med varandra, media och politik är bara ett av många 
exempel. Media och särskilt televisionen har en dokumenterat stor makt att påver-
ka människor och samhällsdebatten. Därför är massmedierna ett livsviktigt forum 
för alla politiker. Att synas och höras i TV är som tidigare nämnts ett måste för 
den politiker som vill framåt. Att TV-företagen förblir självständiga är nödvändigt 
för att också kunna bevara demokratin.  
 
Erik Fichtelius gav Göran Persson ett förslag han inte kunde motstå, en chans att 
för Persson att få slipa sitt budskap och sin retorik med hjälp av en erfaren politisk 
kommentator genom intervjuer. Persson använde SVT för sina egna politiska in-
tressen. Castells säger att så länge media, och då särskilt TV, står emot politiker-
nas önskemål om exponering är det de som har makten. Men i detta fall bjöd Fich-
telius Persson på chansen, då är TV inte längre i maktposition utan inge t annat än 
slavar åt politikerna. Fichtelius-affären skadar dock inte bara förtroendet för pub-
lic service-företaget SVT, Persson har också brustit i rollen som statsminister. 
 
Public service-företag ska stå fri från all påverkan, de ska vara sakliga och erbjuda 
ett brett programutbud. Alla ska få plats i programutbudet men ingen särskild po-
litiker ska få extra mycket tid, utrymme eller stöd. Så länge TV-företagen är själv-
ständiga har de makten över politikerna, ändras rollerna dör demokratin. För ny-
hetsverksamhetens skull måste TV-företagen ha distans från alla politiska intres-
sen. 
 

                                                                 
133 Chronicle World 2003 
134 Tide 2003 
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Fichtelius har äventyrat SVT:s självständighet. Arkivprojektet har skadat förtro-
endet för SVT vilket ut demokratisypunkt är beklagligt. Genom arkivprojektet har 
Fichtelius gett Persson viss makt över SVT, makt han inte ska besitta. Persson har 
kunnat öva sin politiska argumentation och styra när nyhetsmaterial ska publice-
ras. Särskilt anmärkningsvärt var att Fichtelius själv var den som tog kontakt med 
Persson och föreslog ett samarbete. Att en SVT-anställd inte ser vikten av själv-
ständighet utan äventyrar företagets oberoende och i det långa loppet också demo-
kratin är oförståeligt och oacceptabelt. 
 
SVT är idag också i en situation där de behöver avtal som det mellan Fichtelius 
och Persson på ett helt annat sätt en tidigare. SVT behöver locka tittare nu när 
konkurrensen i mediavärlden hårdnar allt mer, man behöver nya, spännande pro-
gramidéer att komma med. En relation med Göran Persson gör att Fichtelius inte 
bara kan producera en intressant dokumentär åt SVT utan också tillgång till nyhe-
ter från statsministern själv, en fördel som ingen annan kanal har och självklart 
inte ett tillfälle SVT vill gå miste om. Viljan att konkurrera påverkar dock SVT:s 
funktion som public service-företag. Meningen med public service-TV går förlo-
rad om företagets väl sätts i första hand. I längden drabbas tittarna som inte kan 
lita helt och fullt på SVT:s nyhets- och samhällsverksamhet på samma sätt som 
förut, och de demokratiska värderingarna åsidosätts. 
 
Den utveckling Castells talar om kan vi även se i Sverige, politik och media smäl-
ter ihop och blir allt mer beroende av varandra vilket i sin tur hotar demokratin. 
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8 Slutsatser 
 
Erik Fichtelius arkivprojekt var en bra tanke som tyvärr genomfördes på fel sätt. 
Att följa en ledande politiker, samla material om och med honom, att producera en 
dokumentär är viktiga initiativ och något som SVT verkligen borde fortsätta med 
även i framtiden. Vad som hädanefter däremot bör undvikas är att arbetet utförs 
av en för tillfället aktiv politisk kommentator. SVT bör inte heller i fortsättningen 
forma avtal som ger politiker, eller andra aktörer, makt över företaget. 
 
SVT har genom Fichtelius-avtalet brustit i lojaliteten mot tittarna och licensbeta-
larna, man har låtit företagets kommersiella intressen gå före publikens väl. Kon-
kurrensen TV-kanaler emellan bör inte direkt påverka SVT som faktiskt hat ett 
specifikt uppdrag att utföra, till skillnad från de reklamfinansierade kanalerna. Fo-
kus på SVT bör istället ligga på att verkligen uppfylla kraven som ställs på ett 
public service-företag. Detta tror jag automatiskt skulle ge SVT en klar konkur-
rensfördel och vara ett vinnande koncept i längden. 
 
Jag tycker inte att det råder någon tvekan om att Göran Persson ingått avtal med 
Erik Fichtelius i rollen som statsminister, inte som privatperson. Detta innebär att 
Persson inte har följt de lagar som finns om hur liknande avtal ska handläggas och 
registreras. Persson har också genom avtalet, som innehåller anonymitetsskydd 
och publiceringsförbud till efter hans avgång, negativt påverkat SVT:s oberoende 
ställning och funktion som granskande public service-företag. Lika väl som Pers-
son inte borde accepterat avtalet borde inte SVT heller ha erbjudit honom tillfället. 
 
Det nya sändningstillståndet och Radio- och TV-lagen, som båda reglerar SVT:s 
verksamhet, ger i större utsträckning än tidigare SVT själv möjlighet att utforma 
sin verksamhet och bedöma vad som tillåts inom ramen för ett public service-
företag som SVT. Man utvärderar också numera sin verksamhet själv. Det är 
självklart en positiv utveckling som verkligen ger SVT chansen att kritiska grans-
ka samhället. Den komplexa programpolitiken ger SVT stort utrymme att agera 
självständigt så motstridigheterna mellan de olika dokumenten är många. 
 
Fichtelius-affären har emellertid uppdagat att utvecklingen också innebär att even-
tuella övertramp blir svåra att definiera, bevisa och bestraffa. Jag anser att Fichte-
lius genom avtalet och samarbetet med Persson har gått över gränsen för vad som 
är tillåtet inom public service. Om Fichtelius känner sympatier för Persson och 
hans politik, har varit partisk i nyhetssändningar och valdebatter spelar mig mind-
re roll. Vad som är viktigt är principen att en journalist inte ska ge allmänheten 
någon anledning att misstänka osjälvständighet, en SVT-medarbetare ska inte stå i 
beroendeförhållande till en politiker, särskilt inte statsministern. Statsministern 
ska å andra sidan inte heller ingå avtal med SVT, osäkra dess granskande funktion 
och dessutom dra nytta av det själv.  
 
Den interna kritiken mot Fichtelius har också motarbetats av Jutterström vilket är 
beklagligt, SVT borde ha inbjudit till en diskussion kring Fichtelius-affären och 
public service i stället för att avfärda välmotiverad kritik som skadlig och därmed 
inte önskvärd. 
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SVT ska inte heller låta nyheter förbli opublicerade, särskilt inte på villkoret att 
statsministern kan avgöra när de ska uppdagas. Lagstiftningen är dock så pass vag 
att jag inte kan säga att Granskningsnämnden har gjort fel bedömning när de fria-
de Fichtelius från alla anklagelser. Lagstiftningen är vag angående vad som är rätt 
och fel och naturligtvis ska man hellre fria än fälla, även i detta fallet. 
 
 
Manuel Castells teorier har kritiserats för att vara för övergripande. Karl Popper 
kritiserar hårt Castells holistiska synsätt. Sven-Eric Lieman har i böcker som Ett 
oändligt äventyr- Om människans kunskaper motsatt sig begrepp som kunskaps-
samhället och den syn på information som råder. Liedmans resonemang berör 
dock inte direkt mitt uppsatsämne och jag har därför valt att inte använda mig av 
hans teorier.135 John B Thompson som jag tidigare nämnt kan inte sägas vara en 
direkt kritiker av Manuel Castells, den stora skillnaden dem emellan är snarare att 
Thompson talar inte om så stora och sensationella förändringar som Castells utan 
om grader av utveckling. Nätverksamhället existerar dock i allra högsta grad. I det 
nya informationssamhället spelar massmedierna onekligen en stor roll. Konkur-
rensen hårdnar TV-kanaler emellan, inte ens statstelevisionen kan undgå det fak-
tumet. Politikerna försöker på alla sätt utnyttja TV:s genomslagskraft för egen 
vinning. För bevarandet av ett fritt och demokratiskt samhälle är oberoende public 
service-TV livsviktigt. Informationstekniken har idag stor makt, den bör utnyttjas 
på rätt sätt. Med makten kommer nämligen också ett ansvar. Den information om 
samhället människor tar in kommer främst från TV, saklig nyhets- och samhälls-
bevakning blir därmed ytterst viktig att kunna garantera.  
 
Trovärdighet är ett måste för SVT som public service-företag att upprätthålla, 
finns inte den förlorar man publikens förtroende och därmed också tittare. En idé 
som Fichtelius arkivprojekt låter kanske i teorin spännande och nyskapande men 
utförs den på fel sätt slutar det med ett nederlag för SVT. Som public service-
företag ska SVT och dess medarbetare hålla distansen till eventuella maktintres-
sen, man ska bevaka och rapportera till allmänheten men förbli objektiv. Som 
public service-företag ska SVT också stå fritt från konkurrensintressen, SVT ska 
utföra sitt uppdrag utan att direkt låta sig påverkas av omvärlden. Fichtelius-
affären tyder dock på att företaget verkar vilja kunna konkurrera med till exempel 
TV 4 om de högsta tittarsiffrorna. SVT:s vision för företagets utveckling stödjer 
också öppet projekt i Fichtelius anda. SVT:s bild av public service-uppdraget stri-
der på många sätt mot sändningstillståndet och Radio- och TV-lagen som stadgar 
att SVT inte ska agera enligt några ekonomiska eller kommersiella intressen. 
Självklart går lag före en intern företagsvision. SVT ska sända opartisk TV av hög 
kvalitet utan några som helst ekonomiska eller kommersiella intressen, inte god-
känna projekt som uppdagar misstankar om opartiskhet. 

 
Rollen som politisk kommentator är liksom hela SVT:s verksamhet vagt formule-
rad. En politisk kommentator får väva in ett visst mått av egna värderingar i sina 
kommentarer. Vad som är godkänt och inte godkänt förklaras dock inte närmre. 
Därför är Granskningsnämndens arbete otroligt svårt. Man har också valt att fri-
känna Fichtelius från alla anklagelser om opartiskhet, nämnden menar att Fichte-
lius roll under till exempel valdebatter varit att pressa politikerna. Alltså erkänner 

                                                                 
135 Olsson  2003 
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man att viss partiskhet lyst igenom, men inte tillräckligt för att finna honom skyl-
dig. Lagstiftningens formuleringar bör absolut ses över, ett mycket svårt uppdrag 
dock. Samtidigt som statens inflytande över SVT ska vara minimalt måste verk-
samheten styras på ett sätt som inte tillåter partiskhet, annars förloras meningen 
med public service-TV. 
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9 Sammanfattning  
 
I december 2002 avslöjades att Aktuellts politiske reporter och kommentator Erik 
Fichtelius sedan 1996 i hemlighet träffat statsminister Göran Persson för intervju-
er till en kommande dokumentär. Mellan Erik Fichtelius och Göran Persson finns 
ett avtal som bland annat säger att Fichtelius får använda eventuellt nyhetsmaterial 
som uppdagas under intervjuerna, dock utan att avslöja Persson som sin källa. Vi-
dare får inget av det filmade materialet publiceras förrän Persson lämnat posten 
som statsminister och/eller partiledare för socialdemokraterna. Avslöjandet har 
väckt stora reaktioner från till exempel journalister, Fichtelius kollegor på Sveri-
ges television och politiker. Kritikerna menar att projektet och avtalet innebär att 
Fichtelius åsidosatt SVT:s granskande funktion och istället gett makten att avgöra 
när publicering ska ske till Persson, som är en del av regeringen som SVT är satt 
att granska.  
 
Uppsatsens frågeställning lyder: Är Erik Fichtelius så kallade arkivprojekt fören-
ligt med Sveriges televisions public service- ideologi? 
 
Uppsatsens teoretiska grund är Manuel Castells teorier om massmedier som de har 
framförts i hans verk Informationsåldern. Castells menar att i den tid vi lever i, In-
formationsåldern, integreras olika områden allt mer med varandra. Politik och 
massmedia är ett sådant exempel. TV är en så pass stor del av den genomsnittlige 
människans fritid att det blivit ett måste för politiker att synas i media. Den politi-
ker som vill få gehör för sina idéer och locka väljare måste utnyttja TV-mediet. 
Detta faktum ger televisionen stor makt över politikerna så länge de förblir själv-
ständiga, och att televisionen och övriga massmedier står fria är enligt Castells 
grundläggande för att bevara demokratin. 
 
Sveriges television är ett public service-företag. Public service- ideologin kom till 
Sverige på 1920-talet och definierades av BBC:s förste chef John Reith som tele-
vision fri från kommersiella påtryckningar som kan nås i he la landet, en monopol-
organisation som sänder program av hög kvalitet. När televisionen kom till Sveri-
ge på 1950-talet startade genast diskussionen om hur det nya mediet skulle finan-
sieras. De borgliga partierna föreslog en reklamfinansiering som skulle stimulera 
handeln. Koalitionsregeringen bestående av socialdemokraterna och bondeför-
bundet såg emellertid en monopolorganisation som det enda sättet att garantera te-
levisionens oberoende. Regeringens förslag gick igenom och 1956 introducerades 
svenska public service-TV. 
 
SVT:s verksamhet regleras främst av sändningstillståndet och Radio- och TV-
lagen. Sändningstillståndet utfärdas av regeringen. SVT ska i sin tur stå självstän-
digt från staten och andra intressen. Innehållet i TV-programmen regleras också 
här. SVT ska erbjuda ett varierat programutbud av hög kvalitet. Nyhetssändning-
arna ska låta alla perspektiv framträda, ge allsidig information och kritiskt granska 
samhället.  
 
Radio- och TV-lagen stadgar att SVT ska utöva sin rätt att sända TV sakligt och 
opartiskt. Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att granska om 
programmen i SVT håller sig inom ramarna för bestämmelserna i sändningstill-
ståndet och Radio- och TV-lagen eller inte. Granskning sker efter anmälan eller på 
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eget initiativ av nämnden. De etiska reglerna för press, radio och TV gäller också 
för SVT:s medarbetare. De kräver bland annat en korrekt nyhetsförmedling för att 
upprätthålla förtroendet för massmedierna. Det är också av största vikt att en jour-
nalist inte äventyrar sin självständighet genom avtal eller dylika överrenskommel-
ser.  
 
Aktuellts Erik Fichtelius har alltså sedan Göran Persson tillträdde som statsminis-
ter 1996 regelbundet träffat honom för intervjuer som dessutom filmats. Syftet 
med det så kallade arkivprojektet har varit att bygga upp ett arkiv med material 
om det som en gång kommer vara svensk historia, samt att göra en dokumentär 
om Persson. Reaktionerna efter avslöjandet blev att Fichtelius som SVT-
medarbetare ska hålla distans till makten och inte utveckla relationer som den 
Fichtelius har odlat med Persson. Kritikerna menade att SVT:s oberoende och 
granskande funktion satts ur spel i och med avtalet. Kritiken mot Fichtelius har 
kommit från journalister och oppositionspolitiker såväl som SVT-anställda. Chris-
tina Jutterström, SVT:s vd, beklagade den interna kritiken som framförts mot 
Fichtelius och kallade den i ett nyhetsbrev för skadlig. Efter avslöjandet har Fich-
telius omplacerats inom SVT, han är nu projektledare på SVT:s digitala kanal 
SVT 24. 
 
Erik Fichtelius har på grund av samarbetet med Persson anmälts av flera personer 
till Granskningsnämnden för radio och TV för opartiskhet. Nämnden har granskat 
de aktuella inslagen men finner inget fel i Fichtelius agerande då den anser att det 
inom rollen som kommentator finns plats för ett visst mått av egna värderingar. 
 
Statsminister Göran Persson har anmälts till konstitutionsutskottet för sitt avtal 
med Fichtelius. Anmälningarna kom bland andra från folkpartiets Lars Leijonborg 
som menar att Persson i rollen som statsminister inte får ingå avtal som det med 
Fichtelius, det anonymitetsskydd som avtalet  ger Persson gäller dessutom inte 
statsråd och alla avtal statsministern ingår ska enligt lag diarieföras i regerings-
kansliet vilket inte skett. Persson menar dock att han ingått avtalet som privatper-
son och därmed har rätt till källskydd, avtalet behöver därmed inte heller diariefö-
ras. SVT är emellertid av uppfattningen att man ingått avtal med statsministern, 
inte privatpersonen Göran Persson. 
 
Genom avtalet med Göran Persson har Erik Fichtelius misstänkliggjort sin ställ-
ning som oberoende journalist. De programpolitiska dokument som styr SVT:s 
verksamhet är emellertid på pass vaga att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att 
avgöra hur Fichtelius agerande bör bemötas. Vad man klart kan säga är dock att 
Castells bild av ett nätverkssamhälle där politikerna utnyttjar medierna för att 
överleva stämmer väl överens med händelserna kring Fichtelius-affären. Medier-
na, särskilt TV, har stor makt i informationssamhället. Så länge man använder den 
ansvarsfullt kan demokratins värderingar leva. Låter man dock, som SVT gjort, 
politikerna ta över makten förlorar public service-televisionen sin poäng.  
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