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Sverige får ett Public Serviceråd 
 
I en öppen demokrati är det betydelsefullt att medborgarna har tillgång till etermedier, som är 
oberoende av mediemarknaden liksom också i sitt programutbud står fritt från inflytande från 
makteliter och politiska partier. Den bästa modellen för detta är en offentligt finansierad 
public service radio och television, som idag endast finns i ett tiotal av världens 192 länder. 
Sverige är härvidlag lyckligt lottad med Sveriges Television, Sveriges Radio och 
Utbildningsradion.  
 
Men Europa går alltmer in i en långvarig ekonomisk kris. Detta har redan påverkat och kan 
bli ett hot public service. Det finns all anledning för politiker och myndigheter samt 
beslutsfattare inom public service öka beredskapen för att bättre kunna slå vakt om denna 
viktiga samhällsresurs. Denna samhällsdialog måste också övriga medborgare kunna delta i 
(förutom att vara hänvisade till tidningars insändarsidor). Därför har nu Public servicerådet 
bildats. 
 
Rådet skall slå vakt om att svensk public service radio och television främjar en demokratisk 
utveckling genom att bidra till en vidgad yttrandefrihet. Detta sker genom att radio- och tv-
företagen med public serviceuppdrag bedriver en sändningsverksamhet av hög kvalitet både 
tekniskt och innehållsmässigt. Verksamheten skall finansieras med offentliga medel, som tv-
avgift eller skattemedel, utan privata eller kommersiella inslag. 
 
Rådets uppgift är att som nätverk och opinionsbildare slå vakt om dessa grundläggande 
public servicevärden och dessutom stödja arbetet med att förstärka dessa värden. Rådet 
medverkar till att stärka den demokratiska kontrollen över de radio- och tv-företag som har 
samhällets uppdrag att bedriva public serviceverksamhet. Detta kan ske genom att utveckla 
en aktiv kommunikation med lyssnare och tittare liksom medverkan i den offentliga dialogen 
och det utredningsarbete som berör public service. Rådet kommer att söka samarbete med 
motsvarande organisationer i andra länder. I exempelvis Storbritannien, Irland, Spanien och 
Danmark finns sedan länge etablerade tittar- och lyssnarorganisationer.   
 
Styrelseordförande är Gunnar Bergvall. Han har arbetat med verksamhetsutveckling inom 
medieindustrin sedan 1970-talet. Gunnar är en av grundarna av TV4. I dag arbetar han 
framför allt med frågor som berör medieindustrins framtida struktur. 

Public servicerådet bildas till minne av filmfotografen, mediedebattören och professorn Lasse 
Svanberg som gick bort för fem år sedan, säger Gunnar Bergvall. Lasse var på 80-talet 
initiativtagare till dåvarande Medierådet och deltog med Filminstitutet som plattform flitigt i 
den alltid pågående debatten om public service vare sig det handlade om teknik eller 
organisation. Lasse slog alltid vakt om public service som en viktig del av det demokratiska 
samhället. 
 
Public servicerådet är nu under uppbyggnad och blir öppet för medlemskap för alla personer 
som stödjer den ideella föreningens grundläggande inriktning.  
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