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statsrådetTill och chefen för

Kulturdepartementet

Den 14 oktober 1993 bemyndigade regeringen den dåvarande chefen
för Kulturdepartementet, statsrådet Birgit Friggebo, tillkallaatt en
kommitté med parlamentarisk medverkan med uppdrag utreda denatt
framtida presspolitiken. Kommittén har antagit Press-namnet
utredningen -94.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 24 november 1993av
ordförande landshövdingen Bengt K. Johansson och leda-som som

professormöter Hans Fredrik Dahl, jur. kand. Georg då-Danell,
varande riksdagsledamöterna Lotta Edholm och Bertil Fiskesjö, pro-
fessor Karl Erik Gustafsson, kultursekreteraren Göran Hillman,
chefredaktören Bobby Hommerberg, riksdagsledamöterna Kurt Ove
Johansson och My dåvarandePersson, riksdagsledamoten Ingvar
Svensson, dåvarande chefredaktören Marita Ulvskog, professor
Lennart Weibull civilekonomen Lena Wennberg.samt Den
29 november 1993 förordnades departementssekreteraren Göran
Blomberg i kommittén.expertsom

Genom tilläggsdirektiv den 28 april 1994 uppdrogs Pressutred-
ningen -94 vadutöver anförts i de ursprungligaatt direktivensom
överväga behovet ytterligare åtgärder från sida förstatensav att mot-
verka sådan ägarkoncentration inom massmedierna skadligen ärsom
från yttrandefrihets- åsiktsbildningssynpunkt.eller I juni 1994 för-
ordnades departementssekretaren Jens Cavallin i kom-expertsom
mittén. I augusti 1994 entledigades Bobby Hommerberg från sitt upp-
drag i kommittén och civilekonomen Peter Torgersson,ersattes av

avståttdock har från medverka i kommitténs arbete.att Densom
l september utsågs byråchefen Hans Lindskog till i kom-expert
mittén. Marita Ulvskog efterhar den 5 oktober 1994 avstått från att
delta i Pressutredningen -94:s arbete.
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byråchefenSom sekreterare i kommittén har förordnats Hans
Lindskog november l993-augusti 1994, civilekonomen Pia Maten

Åsefrån frånnovember 1993 och kammarrättsassessorn Matz
augusti 1994. Monica Bengtsson har medverkat iHovrättsassessorn

1994.sekretariatets utredningsarbete sedan oktober
9-10 maj 1994 anordnade kommittén tillsammans medDen

internationellt symposium under rubrikenGöteborgs Universitet ett
fråganState, till del rördeMedia Structure and the ägar-storsom om

föredrag höllskoncentration i massmedierna. underDe som sympo-
försorg Handelshögskolan ipublicerassiet kommer att genom av

Göteborg.
SOUKommittén har i juni 1994 överlämnat expertrapporten

imedielandskap. skilda avsnitt1994:94 i 1990-talets IDagspressen
koncentrationsfrågan.behandlasrapporten

tilläggsdirektiv1994 har regeringen10 novemberDen upp-genom
1994 tillPressutredningen -94 den l decemberdragit att senast

tagitdet underlag kommitténöverlämna medregeringen rapporten
åtgärder ägarkoncentration. Närtilläggsdirektivfram enligt motom

fullgjort sitt uppdrag enligtså haskett skall kommitténhar anses
under-för avsikt överlämnadirektiv. Regeringen hardessa att senare

från särskild kommitté medPressutredningen -94 tilllaget upp-en
medieområdet.maktkoncentration inomtillbelysa tendenserdrag att

ägandet igjort kartläggningStaffan Sundin harFil. en avmag.
kartläggning utgjorde delradio och TV. Dennadagspress, aven

och har uppdateratsnämndaunderlaget till tidigare expertrapport, nu
frånpromemoriaPressutredningen -94. Enpromemoria tilli en

Massmedie-innehåller sammanfattningsekretariatkommitténs aven
1980:28betänkandet SOUkoncentrationsutredningens förslag i

redovisningremissyttrandenMassmediekoncentration jämte samt en
rubri-skrivit promemoriaCavallin harlagstiftning.aktuell Jens enav

Kommitténinternationellt perspektiv.Massmediekoncentration:cerad
Fredrik Dahl.erhållit diskussionspromemoria Hanshar vidare aven

kommitténs uppdragHadeniusStigprofessorSlutligen har --
fem promemorior hardiskussionspromemoria. Dessaskrivit en

någon frånbedömning kom-sammanställts i denna rapport, utan
sida.mitténs



Självfallet finns det samband mellan koncentrationstendenser iett
dagspressen och det statliga presstödet. Kommittén utesluter därför
inte frågorvissa ägarkoncentration i dagspressen kommeratt om att

i kommitténs slutbetänkande.tas upp
Ägar-Pressutredningen får-94 härmed överlämna rapporten

koncentration i dagspress och radioT femV promemorior och dis--
kussionsinlägg.

Stockholm i november 1994

Bengt K. Johansson





Innehåll

ÄgandeStaflan Sundin: i dagspress, privat lokalradio icke-samt
licensfinansierad TV ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ägarstrukturen1 i dagspressen 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Tidningsägande 1978 ll. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .1.2 Tidningsägande 1993 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ägarformer1.3 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ägarkoncentration1.4 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 Sammanfattning 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Dagspressägarnas position marknaden 21. . . . . . . . . . . .Ägarnas2.1 totala marknadstäckning 21. . . . . . . . . . . . . .2.2 Dagspressens delmarknader 24. . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2.1 Morgontidningsmarknaden 24. . . . . . . . . . . . .2.2.2 Kvällstidningsmarknaden 27. . . . . . . . . . . . . .2.2.3 Nationellt spridda morgontidningar 29. . . . . . .

Ägarnas3 ställning i dagspress 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 Historisk bakgrund 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ägarnas3.2 funktioner i dag 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ägande4 och samannonsering 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1 Tidningstyptidningsstorlek 38. . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Geografiska motiv 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2.1 Med ägarsamband 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2.2 ägarsamband 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 Politiska grupperingar 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ägare5 på den privata lokalradiomarknaden 40. . . . . . . . . . .5.1 Nätverk 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2 Koncessionsinnehavare 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2.1 RixEnergy-nätet 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2.2 SRAB-nätet 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2.3 ZDR-sfaren 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2.4 Annonsbolagets sfär 47. . . . . . . . . . . . . . . . . .Fristående5.2.5 stationer 48. . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3 Programproduktion 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4 Annonsförsäljning 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SOU 1994: 145

Huvudgrupper5.5 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Tendenser 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Ägare icke-licensfinansierad TV-verksamhet6 53av . . . . . . . .

Kinnevik6.1 54. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 56TV4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scandinavian Broadcasting System med 586.3 partners . . .
ägarintressen i 586.4 Dagspressens TV . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanfattning 596.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Bonniersfaren7 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marknadsandelar 617.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
647.2 Strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
68Samordningsfördelar7.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
707.4 Intern konkurrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

sfärer 72med andra7.5 Samverkan . . . . . .. . . . . . . . . . .
Ägarroller 737.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

76positionBonniers7.7 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
78litteraturförteckningKäll- och . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Ägargrupper flerdagarspress 81inomBilaga . . . . . . . . . . . .
Hushållstäckning 85Bilaga . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..Ägarnas 89i dagspressföretagenpositionerBilaga III . . . . . . . . .

91Flerdagarstidningar i svensk dagspressBilaga IV . . . . . . . . . .
tillstånd för privat lokalradio 153Bilaga InnehavareV av . . . . . .

TV-stationer 163Uppgifter lokalaBilaga VI ägare avom . . . . . . .

Ãgarkoncentrationsfrågan—94:ssekretariat:Pressutredningen -
bestämmelser 167utredningsförslag aktuellatidigare och . . . . . . .

167Inledning . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
167Massmediekoncentrationsutredningen 1980 . . .. . . . . . . . . . . .
167Förslaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
171Remissvaren . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
192Sammanfattning remissvarenav . . . . . . . . . . . . . . .

yttrandefrihetbestämmelserVissa om
193etableringsfrihetoch m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
193Regeringsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
193Yttrandefriheten . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..
194Näringsfriheten .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .
195Yttrandefrihetsgrundlagen . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



Innehåll

Konkurrenslagstiftningen 195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Konkurrenslagstiftningen och tryckfrihetsförordningen 200. .
Bestämmelser ägarkoncentration i radio och TV 206om m.m. . . . .Sammanfattning 206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radiolagen och avtalen 206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lokalradiolagen 208. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Närradiolagen 211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kabellagen 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Satellitlagen 213. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radiotidningslagen 214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insyn och öppenhet i ägande medieföretag 215av . . . . . . . . . . . . .

Jens Cavallin: Massmediekoncentration:
internationellt perspektiv 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inledning 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pressen: demokrati och etableringsfrihet 217. . . . . . . . . . . . .Radio och television: etableringskontroll och public

service 218. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avreglering och konkurrens 218. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internationalisering och multimedia 219. . . . . . . . . . . . . . ..Koncentration återregleringoch 220. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Europarådets arbete 221. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EU 223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EG-kommissionens grönbok mediekoncentration 223om . . . .EG-kommissionens grönbok audiovisuell politik 225om . . .Positiva följder mediekoncentration 225av . . . . . . . . . .Bangemannrapporten 227. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andra utredningar 227. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .European Institute for the Media 227. . . . . . . . . . . . . . . . . .Nordiska ministerrådet 229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Övrigt 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deñnitions- och begreppsfrågor 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medieägandets struktur mätfrågor 232- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Översikt vissaöver problem 234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Generella problem 234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Problem inom enskilda mediebranscher 237m.m . . . . . . . . . .Press 237. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SOU 1994: 145

Television 238
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio 239
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Film 240. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240Reklam .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

åtgärder mediekoncentrationLagstiftning och andra mot
i länder 240vissa . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Översikt 240
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i vissa 242Lagstiftning länderm.m. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
242EU-länderna . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

utanför 247Länder EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
247Västeuropa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Öst- Centraleuropa 247och . . . . .. . . . . . . . . . . . .
249USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
250Canada . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251för mediernaStödsystem . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Stödåtgärder 251inom EU . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
251effekterRegleringarnas . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
254referenserLitteratur och . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

257MediekonsentrasjonFredrik Dahl:Hans . . . . . . . . . . .. . . . . .
257Innledning . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
258Markedskonsentrasjon . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
258etermedieneia. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
259i pressen .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .
261markedskonsentrasjon pressestøtteogc. . . . . . . . . . . .
263annonsekonsentrasjond. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
263Eierkonsentrasjon2. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
264mediumi det enkelteeierskapa. . . . . . . . . . . .. . . . . .
265strukturelle ulemperb. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
266konsentrasjon i kjedervedfordelerc. . . . . . . . . . . . . .

271TidningskoncentrationHadenius:Stig .. . . . . . . . . . . . . .. . . .
271betydelse1 Pressens .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .
272Tidningsmarknaden2 . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .
274konkurrensNödvändig . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
276Tidningsägandet3 . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..

överväganden 279
. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

10



Ägande i dagspress, privat lokalradio
icke-licensfinansierad TVsamt

En promemoria för Pressutredningen -94 Staffan Sundinav
199411311

Ägarstrukturen1 i dagspressen

1 1 Tidningsägande 1978.
Massmediekoncentrationsutredningen SOU 1980:28 beskrev i sitt
betänkande ägarkoncentration inom dagspressen i Sverige 1978
bilaga 1 och tabell 1.1. Utredningen konstaterade privatägda, fö-att
reträdesvis familjeägda, bolag den vanligaste ägarformen. I devar tre
storstäderna dominerade ägarfamiljer, Bonniers,tre Hjörnes och
Wahlgrens, vilka alla på kombinationensatsat morgontidning ochen

kvällstidning.en
I regioner fanns familjeägda tidningskedjor,tre Anders, Bengtssons

och Hamrins, med fem till åtta tidningar. I samtliga fall hadeupp
förvärvatägarna landsortstidning och sedan byggt kedjanen upp ge-

införliva tidningar i grannskapet. Någraatt familjeägdanom större
tidningar familjen Pers Vestmanlands Läns Tidning, Ridderstadssom
Östgöta Correspondenten, Wärenstams Borås Tidning Walinssamt
Bohusläningen ägde sin mindre tidning i respektive grannområde.var
Ett mångastörre och mindre tidningar ägdespar familjeföretagav
utanför kedjorna.

Den vanligastenäst ägarformen organisationsägande, i förstavar
hand koncentrerad till arbetarrörelsen och centerrörelsen. Merparten

de socialdemokratiska tidningarna majoritetsägdaav partietvar av
och samlade i A-pressen. Utanför koncernen låg LO-ägda Aftonbladet

de lokalt ägda Arbetet och Piteå-Tidningen.samt Inom centerrörelsen
ägde Centerpartiet kedja fem dagstidningar. Lokala föreningaren

förankringmed i och bonderörelsen ägdecenter- enskilda tid-sex
ningar.

l Promemorian uppdateradär och utökadversion Arbetsrapporten 6 tillav nr
Pressutredningen-94 66 -94, utgjordedel underlagettill kommitténssom av
tidigare publicerade SOU 1994:94.expertrappon

ll
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stiftelseägdatredje ägarformen stiftelser. Största tidningDen var
dock hade rad storföretag del-Svenska Dagbladet, ensom somvar

50- och 60-talenHögerpartiet och Folkpartiet hade underägare. an-
stödja delar sin Förlags-stiftelseformen för Högernsvänt att press.av

tidningar Stiftelsen Pressorganisationen, huvud-stiftelse med fyra och
två ytterligare tidningar, hade bindningarför och delägare iägare tre

respektive Folkpartiet. Stiftelsensamlingspartiet Baro-till Moderata
landsortstidning-kedja med relativtdrev mindre tre storametern en

någrastiftelser hade övertagit tidningarförankradeLokalt somar.
Eskilstuna-Kuriren och Upsala Tidning.Tidningar, NyaNorrköpings

flerdagarspress 23vTabell 1.1 20 inomDe största ägargruppema
1978
Ä ProcentandelAntal Upplagaper avgargrupp

vardag tomlupplaganhuvud- 1:a
halvåret 978tidningar 1

20,62 924 800BonnierSläkten
500 20,321 912Arbetarrörelsen

394 200 8,82Familjen Hjöme
200 5,12272SläktenWahlgren

4,6206 80011Centerrörelsen
199500 4,48AnderFamiljen

4,0179800Dagbladet lStiftelsenSvenska
2,81277003StiftelsenBarometern

300 2,45 109HamrinFamiljen
99 100 2,28Familjen Bengtsson

000 2,23 98Tidningar KBLiberala
1,673 6002Familjen Pers
1,673 2002SläktenRidderstad

300 1,64 72FörlagsstiftelseHögerns
65 700 1,5Stiftelse 2och SundinsErik Asta
62 400 1,42G WärenstamTore
58 000 1,3Wide 2FamiljernaAlström och
56 900 1,3stiftelser 1Axel Johanssons
48 200 1,1Pressorganisationen 2Stiftelsen

700 1,02 42WalinFamiljen
459 100 10,226Ovriga
491 000 100,04111SUMMA

TS-SOU 1980:82MassmediekoncentrationsutredningenefterKälla: Bearbetning
1979Boken

arbetarrörelsenoch Centerrörelsenharorganisationer iägdaTidningarAnm.: av fullständig tabelljuridiskt ägande.Föroberoendetill sinsammanförts enavvar grupp
bilagasamtligaägareöver se måttet förperiodiciteten in iMassmediekoncentrationsutredningenvägdesl upp-

Tidningsföretagupplagesiffrornaverkliga använts.undersökninghar delagor. I denna
undersökningistarkareställning dennarelativt3-dagarstidningarhar därförmed en

Massmediekoncentrationsutredningen.iän
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Ägande dagspress,i lakalradioprivat icke-licensfinansierad TVsamt

Utredningen studerade de förvärväven gjorts under desom
föregående åren.närmast Genomgående det privatägda, oftavar

familjedominerade, företag bjudits marknaden. Principielltutsom
intressanta köpen Blekinge Läns Tidning och Nerikesvar av
Allehanda. Den liberala Blekinge Läns Tidning förvärvades denav
moderatinriktade stiftelseägda Barometern, fick behålla sinmen
politiska inriktning. Nerikes Allehanda-koncernen köptes ettupp av
speciellt bildat kommanditbolag bådemed enskilda liberala tidnings-
företag och Stiftelsen Pressorganisationen Centerpartietägare.som
byggde under 1970-talet tidningskedja först köpaattupp en genom en
mindre privatägd kedja och sedan komplettera med ytterligare ett par
tidningar. Familjerna Ander och Hamrin byggde sina kedjor medut
inköp Nordvästra Skånes Tidningar respektive Falköpings Tidning.av

1 .2 Tidningsägande 1993

Grundstrukturen för tidningsägande från består1978 1993 tabell
l.2A och bilaga 2. Huvuddelen de 20 åter-1978största ägarnaav
finns i motsvarande femton år För detaljeradegrupp senare. upp-
gifter och deägargruppema enskilda tidningarna bilaga 4.om se

Bonniersfären har ökat sin andel den totala upplagan med 6av pro-
centenheter dels tidning, Dagens Industri,att starta delsgenom en ny
köpa Sydsvenska Dagbladet med hälftenägda kvällstidningen Idag.
Sedan Bonniers grundat Expressen 1944 drev de länge linje inteatten
expandera inom dagspressen. De avstod frånexempelvis bjudaatt
de landsortstidningar bjöds marknaden. I början 1970-utsom av
talet hade de planer daglig affärstidning, Dagensatt starta en
Affärer. Projektet skrinlades dock sedan det väckt kritik risk förom
ökad mediekoncentration. I stället lät åtta facktidningar iman upp

tvådagarstidning, Dagens Industri. Den till början inriktaden var en
på bevaka det tekniska fältet, utvecklades till bliatt allmänattmen en
affärstidning med sexdagarsutgivning, med ungefär inriktningsamma

Dagens Affärer gång få.tänktsom atten var
Bonniers flyttade fram sina positioner dagstidningsmarknaden

Mariebergytterligare via successivt köpa aktiernaatt igenom upp
Sydsvenska Dagbladet.
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Tabell 1.2 20A De flerdagarspressinomstörsta ägargrupperna
23v 993I
Agargrupp Antal Upplaga Proceniandelper av

huvud- vardag1 totalupplagan:a
tidningar halvåret1993 1993

SläktenBonnier inkl. 50 % Idag 4,5 164500l 26,7
Arbetairörelsen 18 751 050 17,2
Familjen Hjörne inkl. 50 % Idag 1,5 355000 8,1
Centerrörelsen 10,5 215 800 4,9
Familjen Ander 10 900212 4,9
Wallenbergsfziren l 203 500 4,7
Familjen Harnrin 1647,5 700 3,8
Familjen 7 128300 2,9Pers
Stiftelsen 3 126400Barometern 2,9
Nya StiftelsenGefle Dagblad 4 109900 2,5

100600 2.3Liberala Tidningar KB 4
Familjen 5 66 600 1,5Bengtsson

66StiftelsenTore G Wärenstam 2 500 1,5
Ridderstad 66 400Släkten l 1,5

stiftelser 65 200 1,5Axel Johanssons l
Erik SundinsStiftelse 2 63 800 1,5och Asta

Förlagsstiftelse 3 60 000 1,4Högerns
800 1,2Sommelius 1 50Familjen

Eskilstuna-KurirensStiftelse 2 47 100 1.1
46 300Stiftelsen VK-Press 1 1,1

Övriga 17 301 150 6,9
366 100,0106 4 500SUMMA

Årsredovisningar1992för samtligaberördaKälla: Bearbetningefter TS-Boken 1994.
vad massmedierföretag.Hadenius Anderberg.Vem svenskaiäger

organisationer i arbetarrörelsenoch centerrörelsenharTidningar ägdaAnm.: av
fullständigtabellsin oberoende juridiskt ägande.Försammanförtstill engrupp avvar

samtliga bilagaöver ägarese

åren för1978 varithar under sedanArbetarrörelsens utsattpress
på Kronobergaren,ägarsidan. tidningar,förändringar Trestora

Smålands upphört.Folkblad, har Krono-Västgöta-Demokraten och
efter sammanslag-endagstidningdock vidarebergaren lever ensom

de förlust-centerpartistiska Växjöbladet.ning med den Fyra mestav
sålt1991 demi konkurs sedan A-Pressentidningarna gickbringande

itidningar gick kon-A-presskoncemen medtill privata ägare. tretton
det endastsocialdemokratiskadenkurs 1992. Av pressen var

Gotlands TidningarPiteå-Tidningen den hälftenägdaochAftonbladet,
någon konkurs.inte berördes avsom

pågått vårensedan 1992.haromfattande rekonstruktionsarbeteEtt
förankradeöverlåta tidningarna till lokaltMålsättningen ägareär att
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fackföreningar, socialdemokratiska partiorganisationersom samt en-
skilda läsare. I Arbetet har det lokalaäven näringslivet och
Helsingborgs gåttDagblad in minoritetsägare. Länstidningensom
Östersund har till hälften och Hälsinge-Kuriren helt övertagits pri-av

behållit sinvatpersoner partibeteckning. Slutfasen överfö-men av
ringen de centralt ägda tidningarna till lokala pågårägare höstenav
1994.

De socialdemokratiska tidningarna startades gång de lokalaen av
fackliga och politiska organisationerna. Dagens decentralisering av
ägandet innebär således återgång till det ursprungliga lokalt för-en
ankrade ägandet. Sammantaget har arbetarrörelsen förlorat ungefär

procentenheter den totala dagspressupplagan,tre Aftonbladetav varav
för hälften.svarar

Tabell 1.2 B De 10 .största ägargrupperna flerdagarspressinom
23v I 994
Ågargrupp Antal Upplaga Andel Ontsiitt- Netto- Resultatavhuvud- vardag1:a totalupp- ning resultat exkl.

tidningar halvåret1994 lagan% 1993 press-
Mkr stöd

SläktenBonnier 4,5 1 118600 26,1 4 102 206 198
Arbetarrörelsen 18 754 700 17,6 2 386 118 -1 12
Familjen Hjöme 1,5 347 200 8.1 1382 7 2
Familjen Ander 10 209 000 4.9 578 102 99
Centerrörelsen 10,5 207 500 4,8 818 68 ll
Wallenbergsfaren l 203 100 4,7 889 -104 -157
Familjen Harnrin 7,5 16200 3,8 491 61 59
StiftelsenBarometern 3 124900 2,9 404 15 12
Familjen Pers 7 122900 2,9 439 38 36
Nya Stiftelsen
Gefle Dagblad 4 108500 2,5 384 36 33
Ovriga 38 931 700 21,7 3 018 204 159
SUMMA 105 4 290 100 100,0 14891 751 340

Källa: Bearbetningefter upplageuppgifteri PressensTidning 131994, Dagspressens
ekanomi I 993 Hadenius Anderberg,Vem vadsamt äger i svenskamassmedier
Anm.: Tidningar ägda organisationer i arbetarrörelsenoch centerrörelsenharavsammanförtstill sin oberoende juridiskt ägande.var grupp av

Svenska Dagbladet 1994övertogs holdingbolag med företagettav
inom Wallenbergsfären huvudägare med Stiftelsen Svenskasom
Dagbladet minoritetsägare. Wallenbergsfaren har tidigare aldrigsom
varit direkt i dagspress.engagerat
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Persgruppen har expanderat förvärv dels tidnings-ettgenom av
Ågrenföretag, Holmbergs Boktryckeri med Sala Allehanda,

Tidning, i sinFagersta-Posten och Avesta ursprungliga region, dels
ÄlvsborgsTrollhättans Tidning och Elfsborgs Allehanda iLäns län.

Hamringruppen har byggt vidare i Jönköpings län och Skaraborgs län
köp Nyheter, SkaraborgsVärnamo Läns Tidning ochgenom av

Skövde tillsammans Hörling.Nyheter med Folke Andergruppen
närområdeKristinehamns-Posten sittköpte Nya i Enköpingsamt

Posten.
Hallandsposten nybildat kommanditbolag, Liberalaövertogs ettav

tidningsföretagTidningar ägdes liberala ochKB, trettonsom av en
stiftelse majoriteten i Gefle Dagblad,stiftelse. En lokal övertog som

Örnsköldsviksförvärvade privatägda Sundsvalls Tidning och1985 de
genomfört 1995.Allehanda köpet kommer heltatt vara

såldes TioAllehanda 1980 till Sydsvenska Dagbladet.Trelleborgs
år sammanfördes Ystads Allehanda i den nybil-tidningen medsenare

ägarfa-Allehandas tidigareAllehanda-gruppen med Ystadsdade s.k.
minori-majoritetsägare Sydsvenska Dagbladetmiljer och somsom

tetsägare.
antal.ägarform minskade i EnFamiljeägda bolag den mestvar som

ochi Sydsvenska Dagbladet, Alströmrad ägarfamiljer Wahlgrensom
iNyheter, GrundelTidning, Johansson i VärnamoWide i Sundsvalls

i Trelleborgs Alle-Kindahl och OlssonNya Kristinehamns-Posten,
sålde det endastsina företag. tidningskedjornahanda Av var

Ågrensäljaminskade sitt innehavBengtssongruppen attgenomsom
Holmbergs Boktryckeri till Persgruppen.

utgjordesperiodende tillkom underFlertalet ägargrupper somav
Andrasocialdemokratiska tidningarna.dede bolag övertogav som

itidigare varit delägareWallenbergsfären, dockägare somnya var
Hallands-medLiberal Invest KBSvenska Dagbladet, och Dagspress

Boråsaktier istiftelse G WärenstamsEn Toreövertogposten.
egentligen endast Bo Präntare,Tidning. Helt aktörer ensam-nya var

ihälftenägareMats-Olof Sundqvist,i Hälsinge-Kuriren, ochägare
Östersund.Länstidningen

upplaga tabell 1.3 redo-ökningen sinprocentuellaDen största av
Bonniers,Ystads Allehanda ochHamrin, Hörling,visade Pers, samt-

kraftföretaginblandade i fusioner. deliga Av växte varav egensom
Piteå-nämligenökadeentidningsbolagdet rad mest,somen
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Tidningen, Helsingborgs Dagblad, Laholms Tidning, Eskilstuna-
Kuriren, Upsala Nya Tidning och Norra Västerbotten.

ÄgargruppersTabell 1.3 upplageurveckling 1978-1993
Ägargrzipp Förändring Förändring antalav av

upplagan 978-]I 993 tidningar 1978-1993
Procent

Familjen Pers 74 5
Familjen Hamrin 51 2,5
Familjen Hörling 47 0,5
Familjerna Björnberg mfl. 40 1
SläktenBonnier 26 2,5
Piteå-TidningenAB 23
Familjen Sommelius 22
FöreningenLaholms Tidning 19upa
Eskilstuna-Kurirens Stiftelse 17
Axel Johanssonsstiftelser 15
StiftelsenSkelleftepress 14
Familjen Svender 13
StiftelsenSvenskaDagbladet 13
Hudiksvalls-TidningensTryckeri AB 12
Stiftelsen VK-Press 12
Vimmerby Tidnings
Tryckeriförening 11
Familjen Ander 7 2
Tore G Wärenstam 7

Källa: Bearbetningefter TS-Boken1979och 1994

Den nedgången redovisadestörsta Bengtssongruppen, LO med
Aftonbladet och Pingströrelsen med Dagen. De socialdemokratiska
tidningarna faller utanför jämförelsen på grund de förändradeav
ägarformerna. Bland de enskilda tidningarna fanns det spänn-storen

Östersundvidd mellan Länstidningen ökat sin upplaga med översom
Örebro-Kuriren50 och minskat lika mycketprocent tabell 1.4.som

Både ekonomiska och politiska motiv kan skönjas bakom transak-
tionerna. De lokalt förankrade ägarfamiljema Hamrin,tre Pers och
Ander har alla stärkt sitt inflytande i sitt närområde. Bakom Pers för-

i Västergötland och Skånevärv Bonniers i kan ligga önskan att ut-en
nyttja erfarenhetden har liknande företag.ägarnasom av
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Tabell socialdemokratiska1.4 De tidningarnas upplageutveckling
I 978-1 993
Träning Förändringav

upplagan1978- 993
Procent

ÖstersundLänstidningen 54
Piteå-Tidningen 23
Dalademokraten 21

16DagbladetNya Samhället
ÖstraSmålandinkl. Nyheterna 15

Dagblad 8SydöstraSveriges
3VärmlandsFolkblad

Nya Norrland l
Arbetet 1

Socialdemokraten -2Nonländska
-9Arbetarbladet

Folkblad l 5Västerbottens -Östgöten 5Folkbladet l-
-20Aftonbladet

[Söderharrms]Hälsinge-Kuriren -30
-50Folket

Örebro-Kuriren -52

efter TS-boken1979och 1994Källa: Bearbetning

givetvis politiska motivet alltid varitarbetarrörelsen har detFör
för i dagspressen. Anders köpavgörande engagemanget av

eftersompolitiska bevekelsegrunder,Enköpings-Posten hade klara
Sunds-lämna det moderata lägret. Köpentidningen riskerade att av

Örnsköldsviks Hallandsposten hade allaAllehanda ochvalls Tidning,
tidnings-rörde det sig starkapolitiska grunder, här även ommen

utbyte.sina ekonomisktföretag med goda utsikter ägareatt ett gottge

Ägarformer1.3

små förskjutninguiägarformei visarmellan olikajämförelseEn
privatägda tidningarna hartabell och 1.6. Deunder perioden 1.5

organisationsägda, medan denågot bekostnad desin andelökat av
behållit organisationsägdasin andel. Bland destiftelseägda tidningarna

medanarbetarrörelsen förlorat i styrkatidningarna har center-
modebehållit förändringen inom desin upplaga. Denrörelsen stora

Dagbladet lämnatSvenskastiftelserna beror attrata gruppensom
Borås tillkommit.Tidningbetydligt upplagahade större än som
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ÄgarformerTabell 1.5 inom flerdagarspress 23v 1978
Ägarform Antal tidningar Upplaga %

1 halvåret1978:a
Privataägare 59 2 660 600 59
Arbetarrärelsen 21 912 500 20
Centerrörelsen 11 206 800 5
Övrigaorganisationer 2 30 800 1

Organisationer 34 l 150 100 26
Moderatastiftelser 10 445 500 10
Liberala stiftelser 8 234 800 5

Stiftelser 18 680 300 15
SUMMA l l l 4 491 000 100

Källa: Bearbetningefter TS-boken 1979.

ÄgarformerTabell 1.6 flerdagarspressinom 23v 1993
Ägarform Antal tidningar Upplaga

l halvåret1993:a
Privataägare 58 2 744 900 63
Arbetarrörelsen 17 751050 17
Centerrörelsen 1 5 215 800 5
Övrigaorganisationer 1 20 200 0

Organisationer 28,5 987 050 23
Moderatastiftelser 10 316 700 7
Liberala stiftelser 5 317 850 7

Stiftelser 19,5 634 550 15
SUMMA 106 4 366 500 100

Källa: Bearbetningefter TS-boken 1994

Ägarkoncentration1 .4

Ãgarkoncentrationen i andelmätt totalupplagan 1978 relativtav var
hög med fyra svarade förägare hälften åttanära och förägaresom

tvånära tredjedelar den totala upplagan tabell 1.7. Denav störste
hadeägaren 1993 ökat sin frånandel 20,6 till 26,6procent procent,

vilket påverkade andelenäven för tvåde största åttaägarna. Mätt i de
respektive största har koncentrationenägarnasexton minskat något.
En förklaring kan den tidigare A-pressens tidningaratt sprittsvara ut
på åtta ägare.
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Ägarkoncentration flerdagarspressTabell 1.7 23vinom
978 9931 1

20,6 26,7Den störsteägaren
två 30,2 34,8De störstaägarna

47,0 47,5De fyra störstaägarna
åtta 63,4 61,8De störstaägarna

79,9 79,0De störstaägarnasexton

efter 1979och 1994Källa: Bearbetning TS-Boken

och centerrörelsens tidningar sammanföresOm arbetarrörelsens
något annorlundablir bilden ägarkoncentrationentill sin avvar grupp

fyra svarade 1978 för drygt hälftentabell 1.8. De största ägarna av
Mellan 1978 och 1993 har ägarkoncentrationen ökattotalupplagan.

något nivå.varje

Ägarkoncentration flerdagarspress 23v.Tabell 1.8 inom
tidningar sammanförda tillArbetarrörelsens och centerrörelsens var

sin grupp
978 19931

26,720,6Den störsteägaren
två 40,9 43,9De störstaägarna

56,9fyra 54,7De störstaägarna
åtta 70,6 73,2De störstaägarna

85,2 88,4De störstaägarnasexton

och 1994Bearbetningefter TS-Boken 1979Källa:

Sammanfattning1 5.
viss ägarkoncen-under periodenden borgerliga harInom enpressen

samtidigt flertidnings-minskatAntalet hartration ägareägt sommm.
Speciellttidningsförvärv. den störsteexpanderatägarna genom

socialdemo-marknadsandel markant. densin Inomhar ökatägaren
degått riktningutvecklingen ikratiska har motsatt attgenompressen

överlåtits till rad lokalatidningarnatidigare centralt ägda ägar-en
dockkännetecknasförändringardeTrots ägt rumsomgrupper.

tillkommit. Förskjut-Få harstabilitet.perioden ägarestor nyaav
upplagan harandelar den totalarelativaningarna i avgruppernas

små.varit
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2 Dagspressägarnas position marknaden

Dagspressmarknaden i Sverige inte enhetlig nationellutgör mark-en
nad i utsträckning TV-, bok-, skiv-, tidskrifts- och film-samma som
marknaderna. Det utmärkande draget för dagspressen i stället deär
lokala marknadernas centrala ställning. Marknader där de nationella
aktörerna får underordna sig de lokala.

Avgränsningarna de lokala marknaderna faller sig i regelav natur-
ligt kan i vissa falla problematiska. TS-Boken använder A-men vara
regionerna grund för sin uppdelning i olika delmarknader. Ensom
ytterligare uppdelning kommunnivå också. Samtligagörs
tidningars upplaga och täckningstal redovisas på båda nivåerna.

föreliggandel undersökning A-regionnivånhar I regelanvänts. ger
den god bild marknaderna. Några A-regioner består docken av av
två distinkta dagstidningsmarknader. Det gäller SkaraLidköpingt.ex.
och HudiksvallLjusdal, tvådär lokaltidningar har dominerandeen
ställning i sin del regionen.var av

Täckningstal har länge varit centralt begrepp vid analys tid-ett av
ningarnas styrka marknaden. Här kommer täckningstalen att an-
vändas dels för studera ägargruppernas totala täckning del-att av
marknaderna, dels för undersöka ägargruppernas marknadsandelaratt
på marknader, nämligen för lokalatre morgontidningar,typer förav
kvällstidningar för nationellt spridda morgontidningar.samt

Ägarnas2.1 totala marknadstäckning

Vid marknadsanalyser dagspress utgår i frånregel de enskildaav man
tidningarnas täckningstal. Här skall i stället ägarnivå användas, för att
försöka skapa bild i vilken utsträckning lyckasägargruppen av en
täcka delmarknad. Ett problem med denna mätning deären typ av
hushåll tvåläser eller flera tidningar.ägargrupps Densom av en van-
ligaste formen dubbeltäckning kombinationernaär morgontid-av
ningkvällstidning och 6-dagarstidning3-dagarstidning. I det förra
fallet förekommer dubbelläsning framför allt utgivningsorterna.
Den andra existerar inom Andergruppen marknader.typen ett par
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ÄgargrupperTabell 2.1 med täckningstal 10 elleri2 procent tre
1978.flera Antal Totalt 70 A-regionerA-regioner A-regioner.

80 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19Agargrupp Summa
Arbetarrörelsen 3 l 3 5 7 l 16 22 68l
SläktenBonnier 3 32 24 61l l
FamiljenWahlgren 6 2 10l l
Familjen Ander 3 2 102 l l 1
Familjen Hjöme 2 10l l 1 5
Högerns

8Förl 2 l l 2 2
2 7Centerforeningar l 2 2

2 2 7Familjen Hamrin l 2
2 6Familjen Bengtsson 2 l l
2 6StiftelsenBarometern 2 l 1

2 2 1 5LiberalaTidningar KB
4Centerpartiet 1 2 l
4Familjen l 1Pers 1 l
32SläktenRidderstad 1

Övriga 3 308 3 3 44 l 4
16 16 15 25 67 61 239SUMMA 16 23

efter 1979Källa: Bearbetning TS-Boken

Afton-1978 sina morgontidningar ochArbetarrörelsen var genom
och bilaga 2. Det börrepresenterade i hela landet tabell 2.1bladet

jfr avsnittdubbeltäckningen omfattandedock observeras att omvar
Även ochBonniers med Dagensmarknadsandelar nedan. Expressen

så10 iföreträdda med täckningNyheter fanns väl över procenten
Skåne Dubbelläs-tabell 2.1 och bilaga 2.hela landet utomgott som

övrigai arbetarrörelsens Deningen här lägre ägargrup-än press.var
betydligt färre marknader.representeradeperna var

Ägargruppernas heltenskilda regionernatäckningstal i de ger en
nårBonniersmedandominerar lokaltidningsägare,bild. Härannan

dubbel-förekomstenendast i Stockholm50över trotsprocent av
förochAnder, Hamrin Bengtssonläsare. Familjerna svarar en

når täck-70 iregioner därtredjedel de överägargrupp procentenav
når dubbeltäckning 114Arvikaregionen Anderning. I pro-genom

Sollefteå,Piteå,några områden,dominerade iArbetarrörelsencent.
lågLuleå, hälften regionernaiHaparanda ochKiruna, övermen av

30täckningen under procent.
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ÄgargrupperTabell 2.2 med täckningstal 102 i ellerprocent tre
fira A-regioner I993. Antal A-regioner. Totalt 70 A-regioner
Ägargrupp 80 70-79 60-69 50-59 4049 30-39 20-29 10-19 Summa
SläktenBonnier
inkl. Idag Syd 2 3 29 33 67
Arbetarrörelsen 2 l 1 l 4 l l 10 19 49
FamiljenAnder 3 l l 4 1 l ll
Familjen Hjöme
inkl. Idag Väst 1 2 7 10
Familjen Hamrin l 5 l 7
HögernsFörlags-
stiftelse l 2 l 3 7
Familjen Pers 1 l 2 l l 6
Stiftelsen
Barometern 3 l l l 6
LiberalaTidningar
KB 2 l l l 5
Centerföreningar 1 2 l l 5
Centerpartiet l l l l 4
Familjen Bengtsson l l l l 4
Nya StiftelsenGefle
Dagblad l l l l 4
Ovriga l 3 7 4 4 l 3 2 25
SUMMA 10 l5 l9 16 14 20 48 68 210

Källa: Bearbetningefter TS-Boken 1994

Allmänt har antalet regioner medsett ägargrupper med höga täck-
ningstal minskat i antal tabell 2.2 och bilaga 2. Detta beror dock inte
på ökad konkurrens på lägre upplagor jfr nedanutan marknads-om
andelar. Bonniers har flyttat fram sina positioner ytterligare genom

Dagens Industri och köpetstarten Sydsvenska Dagbladet medav av
Idag, stärkte familjens ställning på dess marknad.som svagaste
Arbetarrörelsen har försvagats och har lägre täckning 10än iprocent
två sju regioner.av

Förändringarna genomgåendehar småvarit beträffande ägargrup-
styrkepositioner på marknaden. Bonniers har fått ytterligarepernas

hemmamarknad nämligen Malmö. Familjerna Ander och Hamrinen
har fortsatt starka positioner sina marknader med höga täcknings-
tal. I femendast regioner når arbetarrörelsens 50 iöver procentpress
täckning.
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delmarknader2.2 Dagspressens

marknad. kan dock inbehandlas dagspressen Den delasI regel som en
nämligenmarknader med karaktärsdrag, den lokalai tre typer av

kvällstidningsmarknaden marknadenmorgontidningsmarknaden, samt
morgontidningar.för nationellt spridda

Morgontidningsmarknaden2.2.1

antal, i regel välmorgontidningarna spridslokalaDe ett stort av-
problematisktkan dockmarknader. Detgränsade avgöraattvara

lokaltid-områden bör betraktasstorstadstidningarnainom vilka som
kan nationellautgivningsorten deregionernaningar. l närmast mor-

lokaltidning.fylla funktionen 1nämligengontidningarna även som
lokaltidningsmark-räknats in idessa tidningarundersökningen har

undantag harnått täckningstal 10 Ettnaden de över procent.ettom
genomgående lokaltidning,behandlatsgjorts för Arbetet somsom

sitt spridsocialdemokratiska tidningen iendaeftersom den denär
första hand lokal-fungera iningsområde därför kanoch antas som

tidning.

lokalridningsmarknaden för depåMarknadsandelarTabell 2.3
1978. Antaldagspress A-regionersvenskiägargruppernastörre

Ägargrupp 20-29 Summza50-59 40-49 30-3970-79 60-69290 80-89
10 2773Arbetarrörelsen 2 1

2 1Familjen 3 1Ander 1
Förlagsstiftelse 2Högerns

2Centerföreningar l
FamiljenBengtsson 1
StiftelsenBarometern
Familjen Hamrin 1
Centerpartiet

1FamiljenPers 1 l
1LiberalaTidningar KB 2

.SläktenRidderstad
Erik och SundinsAsta

hStiftelse 2
Eskilstuna-Kurirens
Stiftelse 2

1FamiljenHjöme 1
WideFamiljerna lAlström

StiftelsenVK-Press
SläktenBonnier
Övriga 24 521 14O

21 11012 14 141213 222SUMMA
1979Bearbetningefter TS-BokenKälla:
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Det bör Bonniers 1978noteras att starka endast lokaltid-var en
ningsmarknad nämligen Stockholm tabell 2.3 och bilaga 2.
Arbetarrörelsen hade 20över marknadsandel 27procents del-
marknader. I den övriga landsortspressen har rad ägargrupperen
höga marknadsandelar.

Tabell 2.4 Marknadsandelar på lokaltidningsmarknaden för de
större ägargrupperna i svensk dagspress 1993. Antal A-regioner
A 90-100 80-89 70-79 60-69gargrupp 50-59 40-49 30-39 20-29 Summa
Arbetarrörelsen 3 l 1 4 3 l l 23Familjen Ander l 4 l 2 l 9
Familjen Hamrin 4 1 l l 7
Familjen Pers 4 l 1 6
LiberalaTidningar
KB l 2 l 1 5StiftelsenBarometern l l 2 1 5
Centerföreningar l 2 l 4
Centerpartiet 3 l 4
Familjen Bengtsson 1 l 1 l 4
Högerns
Förlagsstiftelse l l l l 4Nya Stiftelsen ielle
Dagblad 1 1 l l 4SläktenBonnier l l 1 3
Erik och Asta
SundinsStiftelse l l 2Eskilstuna-Kurirens
Stiftelse 1 1 2SläktenRidderstad l l 2
Stiftelsen VK-Press 1 l 2Övriga 4 2 1 1 3 2 1 3 17
SUMMA 20 l7 8 ll 13 12 6 16 103

Källa: Bearbetningefter TS-Boken 1994

Under perioden fram till 1993 skedde snabb ökning markna-en av
der med dominerande tabellägare 2.4 och bilaga På2.en hälf-över

marknaderna hade den dominerandeten 1993ägaren marknads-av en
påandel 80över jämfört med fjärdedel 1978procent tabell 2.5.en

Speciellt markant ökningen 90över Påvar av gruppen procent.
endast 20 marknaderna hade marknadsledarenprocent andelav en
under 60 Samtliga störreprocent. ägargrupper med undantag för
Högerns Förlagsstiftelse, släkten Bonnier och Stiftelsen VK-Press har
i minst region marknadsandel 80överen en procent.
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ÄgargruppernasTabell 2.5 marknadsandel. Ackumulerade tal.
Procent
Marknadsandel 978 993I 1
290 3 30
280 2 53l
270 53 64
260 70 80

Källa: Bearbetningefter TS-Boken I979 och I994

Hamrin ställning periodenFamiljerna och Pers har stärkt sin under
fyra regionerhar helt dominerande ställning i vardera.och ennu

Även områden.fleraCenterpartiet har stark marknadsposition ien
några Sollefteåfästen i och Norrbotten,Arbetarrörelsen har starka

når i mark-i endast regionerna 3017 över procentprocentmen av
nadsandel.

ägarkoncentrationen demöjliga orsaker till den ökadeFlera en-
några fall förändringenkan urskiljas. berorskilda delmarknaderna I

Tranås,på tidningar lagts i Jönköping,konkurrerandeatt ner, som
förvär-Borås. TrollhättanVänersborgsregionen har PersVäxjö och I

initierat redaktionelltrespektive ochlokaltidningarna ort ettvat
två tidningarna.mellan desamarbete

ochköpt de lokala tidningarnaSala och har PersgruppenI Fagersta
tvåambitioner i de region-Vestmanlands Tidningsdragit Länsner

upplageminskningar för huvudtidningen och, i Fagerstasmederna,
följd. Hamrin-för lokaltidningen Närfall, täckningstalhögre som

marknadsledaren Nyheter lades VärnamoVärnamoköptegruppen
i sinendagstidningen Hela VeckanTidning och turersattes somavner

båda funnitsnågra år. fallen den konkurrensefter harlades I somner
minskat eller helt upphört.tidningar i koncernmellan samma

sig allt-tidningarna koncentrerarklar tendensfinnsDet attmoten
kärnområden tillbaka sin olönsammaoch medvetet drarpå sinamer

spridningsområdets periferi. Arbetarrörelsensibevakning orterav
ibevaka län,gång med ambitionenbyggdes ettatt somupppress en

åren har dedelmarknader.innefattade flera De ävenregel so-senare
till utgiv-sinakoncentreratcialdemokratiska tidningarna resurser
Västervik,områden övergivitsExempel ärningsregionen. som

Även landsortstidningar,fleraMjölbyMotala.Nyköping och större
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ÖstgötaNerikes Allehanda, Correspondenten och Upsala Nya Tidning
har lämnat vissa perifera områden.

2.2.2 K vällstidningsmarknaden

Kvällstidningsmarknaden utpräglatutgör nationell marknad där deen
två tidningarna harstörsta sin upplaga spridd utanförmerparten av
utgivningsområdet tabell 2.6.

Tabell 2.6 Kvällstidningarnas upplaga utanför utgivningsområdet
1978 och 1993. Procent

I 978 I 993
Expressen 68 59
Aftonbladet 70 73
GT 30
Kvällsposten 21
Idag 49

Källa: Bearbetningefter TS-Boken1979och I994

Tabell 7 Marknadsandelarfär påägargrupper
kvällstidnirzgsmarknaden 1978. Antal A-regioner
gÄgargrupp 280 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20--29 Summa
SläktenBonnier 8 31 17 5 2 63
LO 1 17 22 13 9 62
Familjen Hjöme l 3 3 7
Familjen Wahlgren 2 l 4 l l 3 12
SUMMA 2 l 14 49 40 21 17 144

Källa: Bearbetningefter TS-Boken 1979

Bonniers med Expressen och LO med Aftonbladet dominerade
kvällstidningsmarknaden 1978 tabell 2.7. De representeradevar
med marknadsandel minst 20 i 90 landets A-procenten procent av
regioner. SkåneEndast i demötte övermäktigt motstånd från
Wahlgrens Kvällsposten, behärskade sin landsända. Expressensom

någoti snitt starkare Aftonbladet. nåddeän inte någotivar men
område 70 iöver marknadsandel. Aftonbladet iprocent störstvar
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Familjen Hjörne GTregioner, framför allt i Norrland. medvissa var
i Göteborg.stark endast

Ägargrupper på kvällstidningsmarknaden 1978 och 1993.2.8Tabell
marknadsandelUpplaga och

1978 1993
Upplaga % Upplaga %Agargrupp
519 600 45 578 000 57Bonnier inkl. Idag SydSläkten

37 342 34429 400 500LO
94 200 8 86 400 9Hjöme Idag VästFamiljen
12700 10Wahlgren 1Familjen

100 1006 900 1001 155900SUMMA

efter TS-Boken 1979och 1994Källa: Bearbetning

kvällstidningsmark-minskade den totalaperioden 1978-93Under
minsk-2.8. 1994 förväntas000 exemplar tabell Förmed 150naden

påsin marknadsandelBonniers har ökatlika mycket.ningar nästan
hälftenägandemed dessSydsvenska Dagbladetköpetgrund avavav

sydupplaga, vilkenhar Idag:sundersökningenIdag. I motsvarar
tid-täckningsområde, Bonniers medanförts tilltidigareKvällspostens

täckningsområde förts tillmotsvarande GT:svästupplaganingens
uppgick marknadsande-Bonniersfärenhela Idag förs tillHjörne. Om

förskjutningaringaövrigt har1993 till 66 För störrelen procent. av
inträffat.marknadsandelarna

påMarknadsandelar för2.9Tabell ägargrupper
1993. Antalkvällstidningsmarkrzaden A-regiøner

Ägargrupp 20-29 Summa60-69 50-59 40-49 30-3980-89 70-79290
BonnierSläkten

6912 3 28 l 23Syd 2 8 1inkl. Idag
5918 172 11 11LO

Familjen Hjöme
72 2 ll1Idag Väst

13535 32 16 208 142 8SUMMA

1994Bearbetningefter TS-BokenKälla:
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Genom förvärvet Idag kom Bonniers få mycket starkattav en
ställning i Sydsverige tabell 2.9. Gruppen har marknadsandel påen

20över i hela landet i Göteborg,procent där dock Idagutom domine-
25I 37 % hela Idag räknas in iprocent Bonniersfärenrar. om av

regionerna marknadsandelenutgör 70än LO medprocent.mer
Aftonbladet har fortfarande sitt starkaste fäste i Sverige.norra

2.2.3 Nationellt spridda morgontidningar

De nationellt spridda morgontidningarna, Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet beträffande
Arbetet 2.2.1 har i behållit sin frånupplaga 1978 tillstort 1993se
tabell 2.10. Gruppens ökning beror heltnästan tillkomsten av

ÄgargruppernasDagens Industri. styrkeförhållanden har dock för-
ändrats. Bonniersfären har ökat köpet Sydsvenskagenom av
Dagbladet och Dagens Industri, medanstarten Wallenbergsfärensav
Svenska Dagbladet har vuxit kraft. Familjen Hjörnesgenom egen
Göteborgs-Posten har minskat i upplaga.

Tabell 2.10 De riksspridda morgontidningarnas totala upplaga 1978
och 1993

1978 1993 FörändringNAgargrupp Upplaga Upplaga 978-931 %
SläktenBonnier 402 500 586 500 184000 46
Wallenbergsfziren 179800 215 400 35 600 20
Familjen Hjöme 300 000 268 600 -31 400 -10
FamiljenWahlgren l 14500 -114 500
SUMMA 996 800 1070 500 73 700 7

DagensNyheter 402 500 383 500 -19 000 -5
SydsvenskaDagbladet 114500 119500 5 000 4
DagensIndustri 83 500

Källa: Bearbetningefter TS-Boken 1979och 1994

I sina utgivningsområden har storstadstidningarna med undantag
för Göteborgs-Posten ökat relativt kraftigt tabell 2.11. Den riks-
spridda delen upplagan minskar däremot tabell 2.12. Ettav
undantag Svenskautgör Dagbladet gått Dagenssom numera om
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Nyheter i landsorten. En växande andel såledesupplagan sprids iav
utgivningsområdena, för 60-85 IndustriDagensprocent.som svarar
uppvisar bild baramed tredjedel Stockholmupplagan ien annan en av

lågoch jämn täckning hela landet.överen men

Tabell 2.11 De riksspridda morgontidningarnas upplaga i
utgivningsområdet 1978 och 1993

1978 1993 Förändring 1978-93
Upplaga totalAgargrupp % Upplaga %total %

upp PP
laga laga

SläktenBonnier 285 200 71 435 300 74 150 100 53
56Wallenbergsfären 100700 131900 61 31 200 31

Familjen Hjöme 232 000 77 224 900 84 -7 100 -3
FamiljenWahlgren 91 000 79 -91 000
SUMMA 708 900 792 100 83 200 12

200 71 304 000 79 18800 7DagensNyheter 285
91 000 79 102600 86 11600 13SydsvenskaDagbladet

28 700 34 700Industri 28Dagens

efter TS-Boken1979och 1994Källa: Bearbetning

utanförTabell 2.12 riksspridda morgontidningarnas upplagaDe
utgivningsområdet 1978 och 1993

Förändring 1978-93I 978 I 993
total Upplaga % total %Upplaga %Agargrupp

PP PP
laga laga

26 33 900 29Bonnier 300 29 151200Släkten 117
679 100 44 83 500 39 4 400Wallenbergsfären

-3668 700 16 -24 300Familjen Hjöme 000 23 43
500 21 -23 500FamiljenWahlgren 23

-3400 -9 500287 900 278SUMMA

21 -37 80 -3217300 29 79 500DagensNyheter l
900 600 -2823 500 21 16 14 -6SydsvenskaDagbladet
800 66 54 800Industri 54Dagens

1979och 1994Källa: Bearbetningefter TS-Boken

regioner,täckning i landsorten i 20Bonniersfären har ökat sin
många, främst i Mälardalen.Skåne, minskat i likaframför allt i och

30



Ägande dagspress,i privat lokalradio icke-licensfinansierad TVsamt

Dagens Nyheter har minskat i 61 A-regioner och redovisar oför-
ändrat täckningstal i de åtta.övriga Svenska Dagbladets täckning har
minskat i fler områden den ökat.än Göteborgs-Posten hade 1978 drag

regiontidning med täckning 13-31 iav regionernaen ien procent
Västsverige. I genomsnitt har täckningstalen halverats fram till 1993.

Bakom storstadspressens tillbakagång i landsorten åtminstoneligger
för tidningar medvetenett strategi skära den olön-par atten ner

landsortsupplagan och i stället sina i ochsamma kringsatsa resurser
utgivningsområdet. vissa områdenl har troligen de lokala tidningar-

förbättrade bevakning in- och utrikesnyheter, kultur, ekonominas av
tillsammans med det ökade totala medieutbudetetc. minskat behovet

storstadstidning.av en

Ägarnas3 ställning i dagspress

3 l Historisk bakgrund.
I de dagstidningar startades under 1800-talet förefaller detsom van-
liga ha varitmönstret huvudägaren istod ledningenatt även för tid-
ningen, både den ekonomiska och redaktionella sidan. Rudolf Wall
i Dagens Nyheter och Anders Pers i Vestmanlands Läns Tidning kan

exempel tidningsgrundaretas med total kontrollsom sittöver
företag. Denna tidiga företagsledningsform har levt vidare under hela
1900-talet med starka Östgötaledarprofiler Eskil Ridderstad,som
Correspondenten, Ove Sommelius, Helsingborgs Dagblad, Gustaf
Ander, Nya Wermlands-Tidningen och Christer Wahlgren, Syd-
svenska Dagbladet.

Efter generationsskiften har det varit vanligt två ägarrepresen-att
sinsemellan delartanter chefredaktör ochposterna verk-som

ställande direktör. Vestmanlands Läns Tidning och Jönköpings-Posten
två påär exempel tidningar långunder tid styrdes brödrapar.som av
Albert Bonnier lekte ibland med tanken ägarfamiljenatt

skulle tillsätta publisher Dagens Nyheter, enligt anglo-en som
modellsaxisk detövertog totala ekonomiska och redaktionella

2 Engwall, L., Travels in the NewspaperCmmtry. Stencil Uppsala 1977, 125ff.s.
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tidningen.för Idén dock aldrig anklang inom denansvaret vann
Bonniersfären.3övriga familjen och har aldrig inomprövats

tidningsföretagen i slutet 1800-talet började vissaNär växteav
anställa redaktörer med för den redaktionella delen,ägare att ansvar

själva behöll ledningen för övriga avdelningar i företaget.medan de
friståendefrån chefredaktörer uppkom dualismden iMed ägarna

företagsledningen, alltsedan dess präglat Den normalasom pressen.
påaktiebolag bolagsstämman väljerordningen i är ägarnaattett en

verkställande direktör, denstyrelse, i sin utövartur utser en somsom-
fårför företaget. Om företaget problem brukarexekutiva ledningen

styrelsen skall ingripa och vidta olikaställas viakrav ägarnaatt
tidningsföretagåtgärder ledningen. I skiljerbyta ettt.ex. att utsom

frånägarrollen den ibåde ledningsfunktionerna ochsig gängse
verk-liberala pressideologin förväntasnäringslivet. Enligt den

för redaktionen till chef-direktören överlämnaställande ansvaretatt
således hela företaget.inte sina kollegerredaktören och styrasom

Ägarna försökaintegritet och interespektera redaktionensbör styra
påverka dess arbete.eller

Stockholms-Tidningen 1889 tillskötJeurling startadeAndersNär
Enligtnödvändiga kapitalet.Gernandt detboktryckaren C. E.

rådatvå Jeurling leda ochskullemellan de kontrahenternakontrakt
redaktörens frihetinnehåll, inskränktetidningens ägarenöver men

förbehåll.4 tillträddeOtto Zweigbergkraduppställaatt vonengenom
förår anställde huvudredaktören Dagensden förstenio somsenare

på år skullefem stadgades hansitt kontrakt löpandeNyheter. I att
reformvänligaallmänna frihets- ochtidningen i denredigera

alltifrån igrundläggningentillhör dess traditionerriktning, samtsom
övertygelse.med sitt och sinövrigt i överensstämmelse samvete

hand-självständighet ochfull och oinskränktskulle haRedaktören
frågor. Redaktionspersonalensredaktionellai allalingsfrihet rent

styrelsen iskulle dock bestämmasanställning och lönevillkor av
redaktören.5samråd med

aktieägarna i DagensdeKarl Otto Bonnier blevNär störstaen av
löfte aldrig be-Zweigbergk honom1901 avkrävdeNyheter attett
tidningens redaktio-inblandning imin aktiestyrka till obehöriggagna

3 år på sextiotalet, 121O., EttLagercrantz, s.
4 tidningshus, 170rd och ödenSundell, G., i ett s.
5 läsarna, 68Ljungquist, Kampen s.om
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0ber0ende.5nella ledning och Löftet Dagens Nyheters chefre-att
daktör och dess styrelse skall handla några helst påtryck-utan som
ningar från aktieägarnas sida återupprepades i samband med att
Bonniers 1924 förvärvade tidningen.7aktiemajoriteten i Men ett
halvår gjorde styrelseordföranden ifrågaprecisering:senare en om
skötseln DN affärsföretag måste jag begära havaav som att ett

lagetavgörande 0rd i
Inom Dagens Nyheter har principen redaktionens integritetom

varit självklar alltsedan Zweigbergks tid, konflikteräven mellanom
och tidningsledningenägarna blossat med jämna mellanrum.upp

Ägarnas roll tidningen i övrigt har uppmärksammats betydligt
mindre. Det kan påpekasdock i den debatt följde efter Albertatt som
Bonnier jrzs skarpa kritik Mariebergs ekonomiska ledning 1988av
gjordes ingen distinktion mellan denna ägarinblandning och tidigare
konflikter mellan ochägarna chefredaktörerna. ifrågasättasDet kan

affären blivit lika uppmärksammad det inte gällt tidnings-om ettom
företag börsnoterat bolag, därutan ett annat ägarrepresentanten
kritiserat ledningen för vanskötsel. En i sammanhangetpoäng attvar
Albert Bonnier fick sakfråganstöd i flera fackliga organisa-av
tioner.

krönikornaI landsortstidningarnaöver framgår det sällan hur för-
hållandet mellan och anställdaägare chefredaktörer reglerades.
Frågan såoch i fall tidsbegränsadenär anställningskontrakt förom
chefredaktörer infördes i landsortspressen svårdärförär besvara.att
Som exempel kan dock Sundsvalls Tidningsett redaktörattges var

2.9kontraktsanställd 19 l
En metod för inte avhändaägarna sig hela kontrollenatt över re-

daktionen till chefredaktören själva besättaatt postenvar som ansva-
Ägarfamiljernarig utgivare. Göthe och Pers utnyttjade under ett par

perioder denna möjlighet. På Jönköpings-Posten verkställande di-var
rektören Carl Olof Hamrin ansvarig utgivare, position han ut-en som
nyttjade för driva igenom förändringar i tidningens policyatt mot

6 Bonnier, K. o., Bonniers bokhandlarefamilj del v 274.en s.7 Tor Bonnier StenDehlgren 1924-03-24.-8 Karl Otto Bonnier StenDehlgren 1924-09-03.-9 En tidning: historia SundsvallsTidning under 150år, 45.s.-
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vi1ja.10brodern och chefredaktören Yngve Hamrins konmkten medI
de ansvariga för Dagens Nyheters och politiskaExpressens redaktio-

från åtminstoneinskrevs 1943 och 60-talet i för tidning-attner
hållningpolitiska frågorprincipiellt betydelsefulla samrådarnas

ordförande lskulle ske med styrelsens
Det hör till undantagen privatägda tidningsföretag drivs medatt

representerade enbart i styrelsen. ägarfamiljerNär limnat denägarna
såltledningen har de samtidigtverkställande sina företag. fallI att par

behål-Västerbottens-Kuriren och Sydsvenska Dagbladet har ägarna
efter såltlit tidningarna, tid undantag familjendem. Ett utgörmen en

ÖstgötaRidderstad, i ledningen förstod Correspondenen i drygtsom
år, nöjt110 sedan 1954 sig med sitta i styrelsen. Vlariebergattmen

med Nyheter och Expressen remarkabelt huvud-Dagens är lllgenom
190312familjen Bonnier sedan suttit med i al-styrelsei,ägaren men

någon exekutiv funktion.drig besatt
decennierna har ledningsfunktionerna deUnder de störresenaste pi

Rågången mellan ticningarnastidningsföretagen delats alltupp mera.
informativaopinionsbildande och uppgifter har markerats genom

kulturzvdelning-chefredaktörskap med för ledar- ochdubbla ansvar
redaktionen. tidningskoncernei har kon-respektive allmänna Iarna

dotterbolags- eller divisionschefer under sigcernchefen i regel som
står ekonomiskadministrativa ledningen för de enskilda tid-i den
ningarna.

Ägarna så i företagsalltid varit representerade sinihar gott som
familjenoch liksomstyrelser. Bröderna Ivar Torsten Kreuger

några 30-talenhemlighet tidningar 1920-Bonnier ägde dock i om
styrelserna.i regel harverkade bulvaner l ägar-och genom

Familjenstyrelseordförande.besatt postenrepresentanter som
orlförandentvå valtperioder 1938-40, 1979-88Bonnier har under

10 Studie Jiinkiipizzgs-Pnstsnbio synd Jönköping.Rydén, När iJ avvar.,1935-1 970.
11 Styrelseprotokollför NyheterDehlgren 1943-03-22. DagensBonnier StenTor -

StyrelseprotokollförBilaga och 3 till Dagens1943-09-29medbilaga 2AB
ff. Brandell, U..Dagbokliv Ill 421945-11-15.Tingsten H., MittNyheter AB s.

Nyheter, 20.med Dagens s.
12 1889-1899. Otto Bonnier a1des1903styrelsesuppleant KarlAlbert Bonnier var

bli ordförande 1909.till styrelsesuppleantför att
Årbog3 978. Brevoch Støckholmspresseni PressensGäfvert, KreugerB., Ivar

1933-1l-O3.Bonnier 1922-04-24ochHenriques TorEmil -
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för Dagens Nyheter Marieberg utanför ägarkretsen, båda gång-men
slutade det med konflikter, där återtogägarna ordförande-erna

Även Östgötaklubban. i Correspondenten har familjen Ridderstad
efter år återigentjugo besatt ordförandeposten. Den familjeägda
Helsingborgs Dagblad har med undantag för tioårsperiod hämtaten
sina ordföranden utifrån alltsedan 1923. I till det övrigamotsats
näringslivet det inom dagspressenär mycket ovanligt anställdatt en
chef avslutar sin karriär med bli styrelseordförande.att

I styrelserna i de privatägda tidningsföretagen ingår alltid ägar-
alltid verkställandenästan direktörenrepresentanter, och ibland

Ägarnachefredaktören. inte alltid iär majoritet bland de bolagsstäm-
movalda ledamöterna.

De privata tidningsägarna har sammanfattningsvis alltid haft en
formellt stark ställning i sina företag. Denna position har förstärks

det spridda ägande vanligt iatt är näringslivet igenom som stort
Ägarkoncentrationensaknas helt inom dagspressen. är tvärtom

mycket markerad med dominerande ägarfamilj.en
Ägarnas formella positioner sina respektive tidningar säger en

del givetvis inte allt deras reella inflytande och makt.men Vidom
analyser maktförhållanden inom medieföretag brukar två kontroll-av
nivåer urskiljas, nämligen den allokativa respektive den operationella.
Via den allokativa nivån kontrolleras och övergripande mål ochstyrs
beslut budget, investeringar, policy och strategi, expansion ellersom
nedläggning, finansiering, vinstfördelning Den operationella kon-etc.
trollen ligger nivålägre med dagliga beslutt.ex. användningen om

de tilldelade Översattoch förverkligande policyn.av resurserna av
förhållandenatill svenska tidningsföretag utövar styrelsen den al-

lokativa kontrollen, medan den operationella exekutiva ledningen de-
las mellan verkställande direktören och chefredaktören.

De bådeägare den allokativautövar och den operationellasom
kontrollen får i regel mycket stark ställning i sin tidning. Deten
gäller givetvis försti hand de kombinerar VD-posten medsom
chefredaktörsbefattningen, även besitterägare bara denmen som ena

troligenhar betydande inflytandeposten den andraett över delen av
verksamheten. Harry och Lars l-ljörne förefaller exempelvis ha
arbetat Ägaremycket sina respektivenära verkställande direktörer.

I4 Murdoch. G.. large andcorporations thecontrol of thecommunication
Industries: i Culture, Society and the Media Ed. Gurevitch al., 122et.
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påverkarinnehar VD-befattningen givetvis tidningens ekono-som
möjligenmiska utveckling och indirekt den redaktionellaäven ut-

formningen. det fallet kan dock inflytandeI ägarenssenare vara
kringskuret grund chefredaktörens kontraktsmässiga rättig-av
heter.

styrelsens arbete givetvis 0rd alltidI väger ägarrepresentanternas
allokativa beslut budget och investeringar,Större t.ex.tungt. om po-

strategier, chefsutnämningar kan i praktiken intelicy och tasetc. mot
Ägarna så fastlägga för tid-vilja. har kunnatsättägarnas ramarna

verksamhet.ningarnas
Ägarnas inflytande i detalj i styrelserna givetvis beroendeärmer

intresseinriktning och kompetens. I arbetarrörelsensderas ärpressav
påi första hand varit tillsattaväl känt styrelseledamöternadet att

sig för tidning-och därför i första hand intresseratpolitiska meriter
Ägarnas intresseinriktning i denfunktioner.opinionsbildandearnas

någonihar inte uppmärksammatsprivatägda större ut-pressen
fråntyngdpunktsförskjutning intressetMöjligen kansträckning. aven

Familjeraffärsmässiga sidan skönjas.politiska till denden som
gång politiskaengagerade sigoch l-lamrinRidderstad, Alström en

förefaller politiskagenerationer deti Förgrunder pressen. senare
finnsfått kommersiellt. Detvika förintresset ävenett merge

delenför den journalistiskapå intresserat sigexempel hur ägare rent
sig vidBonnier engageradeAlbertverksamheten, närsomav

Expressen.starten av
vid be-givetvis betydelseharpersonliga kompetensenDen stor

sinBonnier medi styrelsen. Albertdömning rollägares storaenav
sina specialgebit medinomtidningsproduktion bemötteserfarenhet av

DN-k0ncernen.16 vidsträcktasinaBonnier medTorrespekt inomstor
inom detsitt kontaktnätpolitiska intressen ochkulturella och stora

likaså få ställningstarkkomsvenska etablissemanget sty-att somen
verkar där-familjen Bonnierrelseordförande. Andra medlemmar av
Ävenstyrelsen. inomroller iintagit betydelselösahaemot mer

15 Personligt, 174ff.266 ff. Bonnierjr, A.,eller brista,C-A, BäraNycop, s.s.
16 Wrigstad, Såhärdatoriseradedraken, 94. P.,och denRing, S., Typerna var
det, 267s.
17 Hu.sb0nden.‘i Holmström-Saving,från Bonnier citeradebrev JohanSe flerat.ex.

37-74.röster, s.
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Sydsvenska Dagbladets förra ägarkrets fanns med erfa-storpersoner
näringslivetlgrenhet från

En faktiskaägargrupps styrka inom företaget beroendeär även av
homogenitet. Det givetvis lättare förär majori-gruppens en ensam

Peter Hjörnetetsägare sitt företag för ägarfamiljatt änstyrasom en
Bonnier eller Ridderstad, vilka i praktiken släkter medär drygtsom

tjugotalet delägare. Det finns med exempel hur oenighet inomgott
försvagatägargrupp dess position på tidningen. Meningsmot-en

sättningar inom familjen Bonnier har vid upprepade tillfällent.ex.
undergrävt handlingsförmågaägarnas Nyheter.Dagens

Ägarnas reella inflytande har påverkatsäven den successivaav
uppdelning ledande funktioner genomförts många tid-av som
ningar. Dagens Nyheters ägarfamilj hade exempelvis någraunder år i
slutet 1980-talet hantera styrelseordförande, koncernchef,attav en en

chefredaktörer och divisionschef.tre I regel bör utökningen en av
antalet chefer innebära handlingsfrihetägarens beskärs,att men
oenighet inom tidningens ledningsgrupp kan leda till maktägarensatt
i vissa fall stärks. När Dagens Nyheter 1960 fick två likställda chefre-
daktör skrevs det in i deras kontrakt vid oenighet mellan tvådeatt
skulle den mening intogs gälla.20styrelsens ordförandesom av

Ägarnas3.2 funktioner i dag

Så alla de olika historiska rollergott harägarna spelat isom som
dagspressföretag fortfarandeär aktuella bilaga 3. Det är
frapperande i vilken hög utsträckning i de familjeägdaägarna före-

återfinns i den dagliga ledningentagen sina företag. Enda undan-av
familjenutgör Bonniertagen i Marieberg och familjen Ridderstad i

18StyrelseordförandenKnut Hammarskjöldharbl.a. varit chef för IATA och
stgrelseledamotenFredrik Arp vice VD i Trelleborg AB.
l Torbacke J., DagensNyheter och demokratinskris 1937-1946, 277-282, 321s.
ff. och 41 l-4l8. Brandell, U., Dagbok medDagensNyheter, 143-145.s.
Holmström-Saving, Husbondens 43-49. Olofröster, Lagercrantzförenklar i Etts.
år på sextiotalet,konflikten mellanhonomoch Han framställerägarna. det somom
ägarna eniga i sin kritik honom.Utan frånstöd medlemmarivar tungaav
ägarfamiljenförefaller detdock mycketosannolikt Lagercrantz fåkunnat sittatt
kontrakt förnyat fram till sin pension.
20 Brandell, U., Dagbok medDagensNyheter, 14.s.



SOU 1994: 145

Östgöta någraCorrespondenten, vilka inte har exekutiva funktioner
påverkanöjer sig med sina företag via styrelsen.utan att

första bådeDe tidningsägarnas metod leda hela sin tidning, denatt
redaktionella och ekonomiska sidan, existerar idag under be-även

Bådeteckningen publisher. och StigAnders H Pers Fredriksson
således koncernchef befattningenkombinerar medposten som som

tidning.chefredaktör för sin respektive kedjas l Nyastörsta
Wermlands-Tidningen delar bröderna Staffan och Ander deLars

påtvå några andra familjeföretag koncentrerar sigl ägarnaposterna.
chefredaktör verkställande direktör.antingen eller I Falu-att vara

Kuriren och Helsingborgs Dagblad fungerar ägarrepresentanter som
redaktionschef.chefredaktör elleransvariga utgivare attutan vara

Ägarna genomgående i styrelserna, i moder-väl representeradeär
två ocksåminst ledamöter. vanligti regel med Detbolagen är att

i Marieberg ochordförandeposterna. Endastbesätterägarna
styrelseord-Dagblad besätter varkenHelsingborgs ägarna posten som

dock ord-verkställande direktör. Mariebergs fallförande eller l är
Måberg mycket lierad med Bonniers.föranden Olle nära

Ägande samannonseringoch4

möjligheterbjudit sinaTidningsföretagen har sedan länge annonsörer
bildadeslandsortspressensamannonsering i flera tidningar. Inomtill

bestående tidningar,riksnivå 1967, 19SamannonsA-pressens av
tidningar. Regionala66 deltagandeFLT-Riks 1976 medoch an-

fyrtiotalfinnsfanns sedan tidigare. l dagnonskombinationer redan ett
dagstidningsmarknaden betydelseVilkensamannonseringspaket

samannonseringskombina-för uppbyggandetägarsamband hakan av
tioner

Tidningstyptidningsstorlek4.1

riks-avgörande för vilketförefallerstorlek ochTidningens typ vara
imorgontidningarna storstä-tillhör. Deannonspaket den storatre

21Jonsson, 1935-1978, 227och konkurrensenreklamenS., Pressen, nots.
22 161993.Tidning1994.PressensTS~Boken
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derna, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet,
tvåsamverkar i paket, City och Jumbo. De kvällstidningarnatre er-

bjuder sina kombinationenannonsörer Impact. Numera finns ägar-ett
samband mellan Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet och indi-
rekt mellan Expressen och Idag, samarbetet mellan storstadstid-men
ningarna byggdes före Mariebergs köp.upp

Sex de landsortstidningarna,största Nerikes Allehanda,av
Norrköpings Tidningar, Nya Wermlands-Tidningen, Upsala Nya

ÖstgötaTidning, Vestmanlands Läns Tidning och Correspondenten,
har annonspaket för riksannonsörer,ett nämligengemensamt Stor-
marknadspress. ingåendeDe tidningarna disparata bådeär beträffande

och politiskägare inriktning. Den derasnämnaren ärgemensamma
ställning marknaden landsortstidning.storsom

flestaDe borgerliga landsortstidningar utanför Stormarknadspress
samverkar i FLT Riks. Ett undantag Helsingborgsutgör Dagblad,

valt lämna förmånFLT till föratt samverkan med Arbetetsom i
annonspaketet Skåne.Heta De socialdemokratiska morgontidningarna
samarbetade före A-pressens konkurs i A-Media. Vid rekonstruk-
tionen bytte företaget till Riksmedia och omfattar förutom allanu
socialdemokratiska morgontidningar exkl. Arbetet någraäven
mind-re tidningar utanför den socialdemokratiska sfären.

4.2 Geografiska motiv

4.2.1 Med éigarsamband

Flera de tidningskoncernernastörre Nya Wermlands-av som
Tidningen, Herenco, VLT och Dalarnas Tidningar har byggts upp ge-

införlivat tidningarägarna belägnaatt den ursprungliganom tid-runt
ningen. Samannonseringspaket har byggts för de tidningar iupp re-
spektive koncern verkat i region. Däremot erbjudersom samma var-
ken Nya Wermlands-Tidningen, Herenco eller VLT annonspaket för
hela koncernen, dvs. för de tidningaräven utkommer utanförsom
den ursprungliga regionen

Geografiskt sammanhållna tidningsgrupper Sydostpress,som
Nerikes Allehanda-koncernen, Eskilstuna-Kuriren, Borås Tidning och
Norrköpings Tidningar erbjuder annonsörerna Samannonserings-
möjligheter. De fyra tidningarna i Gefle Dagblads-koncernen sam-
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Västernorrlands Allehanda i Media Industrikusten.arbetar med De
åttasocialdemokratiska tidningarna har olika regionala kombinationer

för sina annonsörer.

ägarsamband2

lång förankrade samannonseringspaket därrad regionaltfinnsDet en
något samhörig-ägarsamband ocheller politiskförekommerdet inte

tvåtidningarna. medde samverkande Norrgruppenhet mellan
stiftelseägd centerpartiägdmoderatliberala stiftelseägda, samt enen

samverkan.exempel dennatidning kan typtas avsom

grupperingarPolitiska4.3

tvåi med borger-i delas inolika annonspaketen kanDe stort grupper
viss uppluckring kansocialdemokratiska tidningar.respektive Enliga

tidningarRiksmedia omfattarskönjas.dock nämnts ävenovansom
ochsfären. Arbetet Nyheternasocialdemokratiskautanför den

domineradeingår borgerliga tidningari denVärmlands Folkblad av
i HetaHelsingborgs Dagblad samarbetarArbetet ochStorvästen.

Skåne.
bundnafinns inga partipolitisktborgerliga tidningarnaBland de an-

Förlagsstiftelse,Centertidningar eller HögernsVarkennonspaket.
någothela landet, harbåda med tidningarkoncerner över saman-

många .s.k.i denbland de tidningarnanonseringsaltemativ. hellerInte
någon annonssamverkansfären förekommer överliberala

med andra borger-sfärens tidningar samarbetarägargränserna utan
kombinationer.tidningar i rad olikaliga en

Ägare på lokalradiomarknadenden privata5

regeringensintroducerades 1993privata lokalradionNär den var
så långt tekniskt möjligt skapautgångspunkt detprincipiella att är

på andra delarfri radio. Liksomförutsättningar för mass-aven
medieområdet olika aktörernas sakskulle det de utanatt, envara
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långtgående myndighetsreglering, bestämma hur verksamheten skall
upp.23läggas

De regler helt betingadesattes den be-som upp uppgavs vara av
tillgångengränsade på sändningsfrekvenser. Regelverket skulle ut-

formas så självständiga, lokalt förankrade radiostationeratt
främjas. För väsentligt öka antalet självständigaatt infördesröster
regeln fysisk eller juridisk, inte får innehaatt änen person, ettmer
tillstånd. Ytterligare begränsning tillstånd inte fårär tillatten ges
den dagstidning eller den har bestämmandeutsom ger ettsom
inflytande i företag dagstidningett eller till företag iutsom ger en

någonvilket de nämnda har bestämmande inflytande. Endaettav
kravet på innehållet tillståndsinnehavarenär under minstatt en
tredjedel sändningstiden dygn sänder program harav per som
framställts verksamheten.24särskilt för den egna

För följa lagen tvingades således de aktöreratt ville etablerasom
påsig flera delar den privata radiomarknaden uppträda underav

olika juridiska Likaså måste alla tidningsföretag villepersoner. som
gå marknaden skapa bolag, där de ingick minoritetsägare.som
Bulvaner har i flera fall för inanvänts de koncessioner,att ropa som

överförts till nybildade bolag.senare
De de aktörernamanövrer tvingadesstörre vidta för uppfyllaatt

lagens krav har medfört ägarstrukturen den privata lokalradio-att
marknaden kommit bli komplicerad. Bakom de officiella inneha-att

koncessioner döljer sig rad bolag mångamed i fallvarna av en
Dessutomägare. inte tillståndsinnehavarnaärsamma ensamma

aktörer på marknaden där finns nätverksbolag förävenutan produk-
tion allmänna producenter riksnyheter, försäljnings-av program, av
bolag för riksannonser, lokala produktionsbolag, producenter av
lokala nyheter, försäljningsbolag för lokalannonser produktions-samt
bolag för radioreklam. En koncessionsinnehavare kan i princip lägga

hela produktionen till sex-sju skildaut underentreprenörer.upp
Under uppbyggnadsskedet förekommer många förändringar i bola-

ägarstruktur, delägare kommer in och andra försvinner,gens nya
försäljningar delposter sker mellan delägarna.av

Än svårare fastställa formellaän det ägandet detatt är avgöraatt
den verkliga makten i företagen ligger. För följa reglernavar att om

23 Prop. 19929370, s.24 Prop. 199293:70, 15och 26.s.
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mångaägarbegränsningar har företag, framför allt tidningsföretag,
kommer aktivt påverkaallierat sig med troligen intepartners attsom

verksamheten.

Nätverk5.1

två auktionerna hösten 1993 utkristalliseradesEfter de mönsterett
SRABCity,nätverkskaraktär, SRURix, SDRZ,med fem avgrupper

RadioMegapol NRJEnergy-gruppen. HöstenAnnonsbolaget samt
samarbetsavtal mellan SRURix ochomfattande1994 slöts ett

slåstvåpraktiken innebär de tilliNRJEnergy. nätenatt sammansom
ett.

från Svensk Radioutveckling, SRU,leder sittRix-nätet ursprung
DagbladetStampen, Marieberg, Sydsvenskabildades 1991 medsom
samarbeteFriedman, delägare. Avtaloch bolagets VD Jan omsom

påtidningarna sikttidningar. Avsiktencirka 35slöts med attvar
SRU.25 Sydsvenska Dagbladeti Marieberg ochbli delägareskulle

våren därpå isina andelar SRUsålde 1992 och Friedmanhösten som
omfattade vidnågra SRURixlandsortstidningar. nätövertogs av

stationer.sammanslagningen med Energy tretton
Rix och gickovannämnda avtalet mellan Energysamband med detI

i bolagetaktuella ägarstrukturendelägare i SRU KB. DeninNRJ som
bör26 3039,4 NRJföljande: Tidnings AB Stampen procent, pro-vara

Borås Tidning AB,Tidningar KB 17,5Liberala procent,cent,
4,4varderaVästerbottens-KurirenHallandsposten AB samt pro-

cent.27
BroadcastingRBSursprungliga Energy-nätetNyckelbolag i det var

tilli sinfranska NRJ SA, ägstill 87AB ägd turprocent somav
medtillsammansBaudecroux. BolagetJean-Paul85 procent varav

Energystationerna iikonstellationer huvudintressenti olikaKonsum
intres-1994 förvärvadeMalmö. SommarenGöteborg ochStockholm,

två stationer i Halmstadkoncessioner förkring NRJ respsen
radiostationernätverk med 200 lokalahar överKristianstad. NRJ ett

25 Årsredovisning 1991.för Tidnings AB Stampen
26 till NRJ i proportion tillöverlät andelardetidigareförutsättningUnder ägarnaatt
sinaägarandelar.
27 Årsredovisning Tidning 893.PressensTidnings AB Stampen1992.för

Örebro EterMedia 3294.KB.för Radio RixKoncessionsansökning
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hela Frankrike. Företaget har radiokanaleräven i Belgien, Schweiz
Tyskland.23och

RixEnergy-nätetDet omfattar sammanlagt nitton stationer,nya
tvånämligen i Umeå,vardera Stockholm, Göteborg, Halmstad och

Malmö i vardera Luleå, Skellefteå, Sundsvall,samt Gävle,en
Örebro,Västerås, Eskilstuna, Borås och Kristianstad. Dessutom hyrs

tillstånd i Göteborg till Stenbecksfärens Radio.ett Classicut
SRU och NRJ bildade hösten 1994 bolag för riksför-ett gemensamt

säljningen till tvåde mednäten, NRJ majoritets-av annonser som
ägare. Den lokala annonsförsäljningen kommer skötas Rix tidi-att av

samarbetspartners.gare
Svensk Radiobokning SRAB startades Svenska Dagbladet ochav

Svenska Mediaintressenter. Det sistnämnda företaget förvärvades
1994 det amerikanska mediebolaget Scandinaviansommaren av

ÄgarkretsenBroadcasting System SBS. består Svenska Dagbladetav
55 SBS 25 Fria Media i Jönköpingprocent, ABprocent, och GE

procent.3|Programutveckling vardera 10 SRAB:s nätverk omfattar
tolv stationer, nämligen Radio Citystationema i Gävle, Stockholm,
Lund, BoråsKarlstad, och Göteborg, Radio Ett Uppsala, Radiosamt
FM Linköping, Radio Match Jönköping, Radio Hit FM Växjö, Radio
Stella Helsingborg Luleå.Radion i Fyrkanten isamt Hösten 1994
förvärvade två SRAB:s aktiemajoritetenägare i Radio Nova,av som
därför kommer införlivas i SRAB-nätet stationensatt när kontrakt
med 1996.33Annonsbolaget Radio löper SRAB säljer riksreklamut
och förmedlar utbyte stationer.34mellan nätverketsav program

Stenbecksfären med Kinnevik huvudbolag och Jan Stenbecksom
huvudägare har tillsammans med SDR Gruppen AB byggtsom ettupp

nätverk, Z Radio, började sända i full skala hösten 1994.som
Nätverket består tio stationer i Sundsvall, Stockholm, Eskilstuna,av

1’-8SvenskaDagbladet 1993-09-21.Radio- och TV-verkets sammanställning
1994-10-01. NyheterDagens 1993-12-14.EterMedia 2894. Mediatrender 1494.
29 PressensTidning 594 och 1794. Radio- och TV-verkets sammanställning
1994-10-01.
30 Resumé4194. EterMedia 3294. PressensTidning 1794.
31 Hadenius-Anderberg, Vem vad i svenskamassmedierf.äger 181.s.
EterMedia 24-2594. Mediatrender 1194.
32 PressensTidning 594. EterMedia 1594 och 24-2594.
33 EterMedia 3594.
34 Info l94.
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Kristianstad, ochJönköping, Växjö, Karlstad, GöteborgNyköping,
för deproduceras i Stockholm medHelsingborg. Programmen rätt

med Riksförsäljningen delasstationer inlokala att egna program.
SDR.35Airtime och ZDR, Z ochKinneviks dotterbolagmellan ägt av

två iingår Classic Radio med stationerStenbecksfärenI även
Airtime.36annonsförsäljning skötsGöteborg,Stockholm och avvars

Bonnierföretagen och detRadio,AnnonsbolagetKring ägt ame-av
annonsförsäljningnätverk förCorporation, harrikanska Katz ett

upp.37 Megapol-Från omfattar nätverketdecember 1994byggts
Örebro, RadioVästerås, Stockholm, Linköping ochistationerna

Södertälje, QNorrköping Radiooch Gold iEast FM,Nova samt
Stockholm. sannoliktBig Radio i Lund kommerBandit iRadiooch

stationen.andel iBonniers köptingå eftersomi nätet storatt en
nätverket.riksannonserna iförRadioAnnonsbolaget svarar

programsidan.42samarbetarMegapol-stationema även

Koncessionsinnehavare435.2

tillstånd harjuridiskendastuppfylla kravenFör ett personatt per
radtvingats bildaradiomarknadenaktörernasex-sjude större en

utgångspunktMedbilagafristående 5.juridiskaformellt personer
några distinktadocknätverken kannämnda ägargrupperfrån de ovan

urskiljas.koncessionernatill

35 1394.Mediatrender2894.EterMedia
36 1994-06-12.Nyheteri DagensAnnons
37 EterMedia2694.
38 övergådå till SRAB.stationen1996, väntasKontraktet löper ut
39 EterMedia 3494.594.TidningPressens
40 Resumé4394.
41 1193 och 194.Info
42 394.InformationBonnier
43 meduppgifterkoncessionsinnehavamaregisterTV-verket föroch överRadio- ett

Radio-undersökningharuppgifter. I dennastationemasbyggddelägare egnaom
kompletteratsbas1994-10-21sammanställning använtsTV-verketsoch som men

vadHadenius-Anderberg,Vem iägerfrån och fackpressdags-uppgiftermed samt
inget härrör1994.Omuppdateratmassmedier,svenska är angesmarssom

sammanställningl994-l0-2l.TV-verketsfrån Radio-ochägarandelaruppgifter om
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1 RixEnergy-nätet

tvåDe ursprungliga nätverksbolagen i det RixEnergy-nätet, NRJnya
och SRU, bådaär direkt eller indirekt delägare i rad stationer.en
NRJ har ägarintressen i Energy-stationerna i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Umeå. Halmstad och Kristianstad Rix-stationerna isamt
Stockholm Radio Vinyl, Göteborg, Malmö Eski1stuna.44och SRU
har minoritetsposter Örebro.i Rix-stationerna i Västerås och

detl gamla Rix-nätet finns rad tidningsföretag representeradeen
Göteborgs-Postensägare. moderbolag Stampen frånsom är hösten

1994 delägare i fem koncessioner i Göteborg,tre hyrsav utvarav en
Radio,45till Classic tillstånd i Borås. Boråssamt Tidningett har

ägarintressen i Rix-stationerna i Göteborg och Borås. Norrbottens-
Kuriren, Norra Västerbotten, Västerbottens-Kuriren, Sundsvalls
Tidning, Gefle Dagblad, Vestmanlands Läns Tidning, Eskilstuna-
Kuriren. Expressen, Nerikes Allehanda och Hallandsposten har samt-
liga ägarintressen på 25-50 i Rix-stationer sinaprocent respektive
utgivningsorter. Västernorrlands Allehanda och Dalarnas Tidningar
har ägarandelar i stationer till derasgränsar respektive sprid-som
ningsområden.

ÖrebroRix-stationerna i Umeå, Sundsvall, och Halmstad har knutit
betydande till sigannonsörer de lokala köpmanna-att tagenom upp
föreningarna i ägarkretsen. Synskadades Riksförbund ingår direkt el-
ler via Radio National ägt SRF Förvaltnings AB och SRU KBav

delägare i Rix-kanalerna i Stockholm,som Luleå, Skellefteå,
Malmö.45Eskilstuna och

Den viktigaste enskilda i RixEnergy-gruppenägaren NRJär som
direkt eller indirekt har intressen i tolv nittonnätets stationer.av
Stampen har stark ställning i Göteborg. I övrigten är ägandet inom

relativt spritt.gruppen

44 Radio- och TV-verkets sammanställning1994-10-21.Resumé4194.
EterMedia 3294.
45 Resumé4194. EterMedia 24-2594 och 3294.
46 Hadenius-Anderberg, Vem vadäger i svenskamassmedier, 188s.
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5.2.2 SRAB-nätet

några ägarintressen i enskildaSRAB har inte direktaNätverksbolaget
bolagets fyra delägare, Scandinavianstationer. harDäremot

Stiftelsen Fria MediasBroadcasting Svenska Dagbladet,System,
tillsammansför sig ellerGE Programutveckling AB,Moder och var

ingår nämligennio de tolv stationer iaktiemajoriteten i nätet,av som
Borås,Karlstad, Göteborg ochi Gävle, Stockholm,City-stationerna

Jönköpingi Linköping, Radio Match iRadio FMLundMalmö samt
Stella i Helsingborg.och Radio

aktiemajoriteten i RadioBroadcasting SystemScandinavian äger
stationer.i sju ytteiligarehar minoritetsposterCity Stockholm och

Programutveckling ABminoritetsägare i GEdessutomBolaget är
City-stationerna i Göteborgi Radiomajoritetsägarei sin ärtursom

Malmö.47och
inom Wallenberg-kontrolleras bolagDagbladet,Svenska avsom

Stockholm och iminoritetspost i Radio City öv-sfaren, har störreen
i radiosju SRAB:sminoritetsandelar irigt mindre samtpartnersav

Nyköping.iNova
kommit bli den le-successivti Jönköping AB harFria Media att

utanför storstäderna. Före-SRAB-stationernaidande ägargruppen
tidigare Stiftelsen Höger-Fria Medias ModerStiftelsenägstaget av

11,5 % ochDagbladetSvenskaJönköpings län, 77 %,ipressen
%.49 majori-MediaFriaBroadcasting System 1 1,5 ärScandinavian

ienskildeJönköping ochRadio Match ägareni störstetetsägare
HelsingborgBorås, Linköping,Karlstad,i Gävle,SRAB-stationerna

medVäxjö tillsammansDagblad ochHelsingborgsmedtillsammans
Nyköping.5ORadio iSmålandsposten i Novasamt

sinaEklund, har koncentrerati SRAB, Gertfjärde delägarenDen
kontrolleradedär honomGöteborg och Malmö,tillägarintressen av

City-stationerna.imajoritetsägarebolag är
SRAB-stationenenskilde ilandsortstidningar ägarenTre är störste

Tidning,nämligen Upsala Nyautgivningsort,på respektive
två sistnämndaVäxjö, deSmålandsposten iDagblad ochHelsingborgs
lokalahadeUrsprungligenFria Media.medtillsammans entre-

47 EterMedia 12-1394.
48 3594.EterMedia
49 massmedier, 89.svenskavadVem iHadenius-Anderberg, äger s.
50 1294.Mediatrender
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ägarintressenprenörer i flera stationer i SRAB-nätet. Under det se-
året har dock derasnaste ägarandel tunnats ut störreattgenom

aktörer köpt in sig. Vid stationerna i Luleå, Uppsala och Växjö
innehas aktiemajoriteten fortfarande lokala I Gävle,entreprenörer.av
Karlstad, Borås och Linköping har lokala aktörer 30-45 procent.

5.2.3 ZDR-sfären

Av nätverket Radio-Zzs harägare Medvik direkta ägarintressen i Z-
stationema i Stockholm, Göteborg och Helsingborg SDR-grup-samt

i Classic Radio i Stockholm. Enligt Radio-pen och TV-verkets regis-
de övrigaägs stationernater i Z-nätet formellt tiotalettav

privatpersoner direkt eller via bolag, de flesta troligen med anknyt-
ning till Kinnevik. Den uttalade avsikten Kinnevikär skall drivaatt
stationerna i Stockholm och Göteborg själv och överlåta driften deav
åtta övriga stationerna till lokala SDR-företagare på franchisingbasis.
Hur ägarbilden till koncessionerna kommer bli framgår inteännuatt

de officiella handlingarna.av

5.2.4 Annonsbølagets sfär

Det minsta nätet uppbyggtär kring Annonsbolaget Radio med
Bonnierföretagen och Katz Corporation Bonnierföretagenägare.som
har direktaäven ägarintressen i de fem Megapol-stationerna i
Stockholm, ÖrebroVästerås, Linköping, och Södertälje vilande.
Stationema femägs bolag har identisk ägarsammansättning,av som
bestående två dotterbolag till Bonnierföretagenav ledandesamt tre
befattningshavare inom koncernen. Megapol har hösten 1994 dess-

förvärvat betydandeutom minoritetsintresseett i Big Radio i Lund,
där majoriteten innehas lokala entreprenörer.51av

Annonsbolaget Radios övriga uppdragsgivare förefaller inte ha
några ägarsamband med Bonniersfären. tvåDe stationerna i Norr-
köping, Gold 105 East och FM 106 12, tvåägs lokala entre-av
prenörer. Radio Bandit i Stockholm har Thomas McAlevey som
huvudägare. Radio Q stiftelseägd.är

51 Resumé4394.
52 Hadenius-Anderberg,Vem vad iäger svenskamassmc11ier. 94.s.
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107 iägarintressen i VinylBonniersfáren har via Expressen även
ingår RixEnergy-nätet.iStockholm som

Fristående5.2.5 stationer

stå helt utanförtvå utländska verkarmedstationer, ägare,Fyra varav
Classic köptemultinationella FMengelskanätverken. Det sommaren

Stockholm. pri-HuvudägareStorstadsradions frekvens i är1994 en
Hibernia i StockholmRadiooch Time Warner. ägs ettvatperson av

Ägareägare.54 till Goldenirländskaföretag medholländskregistrerat
dominerande del-med ingenbolagSödertäljeHits i utgörs ettav

ägare.55 Ord.Stiftelsen Livetshelägd105,3 i UppsalaKanal är av

Programproduktion5.3

verksamhetsår flera olikaharlokalradions förstaprivataUnder den
tillståndsinnehavare harVissaprogramproduktionformer prövats.av

överlåtit hela ellerprogramproduktionen, andra harförsjälva svarat
produktionsbolag.speciellatillprogramverksamhetendelar av

dotterbolag tillproduceradeSamgåendet med EnergyFöre ett
stationernalokalaRix-nätet. DenationelltStampen överett program

uppfylla kon-sändningar.gå Förin medmöjlighethade attatt egna
placeradespå egenproduceradecessionskravet program-program

spelade för Rix-på ochsändningsorternajuke-boxardatorstyrda ut
CD-skivor.56 tycks ha använtegentillverkade Energynätet samma

kombine-från Stockholmproduceradecentraltmetod med program
CD-växlare.57utplaceraderade med lokalt

utrikesnyheterför riks- ochnyhetsredaktionhadeRix-nätet en egen
tid-fall defleraproducerades ilokala nyheternai Göteborg. De av

53 1994-06-18.EterMedia 24-2594. Expressen
54 vad svenskaHadenius-Anderberg,Vem iTidning 1593. ägerPressens
massmedier, 95.s.
55 Mediatrender 694 och 794.
56 verksamhetsberättelseGP-koncemensTidning 594. Rapporten.Pressens
år 1993.
57 EterMedia 2194.
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ningar delägare i påstationen respektive utgivningsort.som var
TV4.53Energy köpte sina nyheter från

frånKonsulter franska NRJ kommer utarbetaatt ett nytt program-
format för stationerna i det gamla Rix-nätet. nåttEnergy, storsom
framgång med sitt koncept framför tonåringar,allt bland kommer att
ha kanaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Halmstad,
Kristianstad och Eskilstuna. De övriga tolv stationerna behåller sin
Rix-beteckning i det formatet.även Hur produktionen kommernya

organiseras i skrivande stund oklart.äratt Nyordningen kommer
dock troligen innebära kraftig minskning påpersonalen Rix-en av

produktionsbolagnätets Stampen.ägs Rix nyhetsredaktionsom av
förväntas dock bli kvar och leverera nyheter till hela RixEnergy-
nätet.59

Stationerna i SRAB-nätet förefaller hittills ha i huvudsaksänt
egenproducerade med lokal profil. Det har dock före-ävenprogram

stati0nema.50kommit programutbyte mellan Sedan SBS sommaren
1994 köpte Radio City Stockholm har stationen relanserats i ett nytt
format pågrundat erfarenheterägarnas amerikansk reklamradio.av
Även Radio City Malmö har liknandei form.stöpts SRAB-nätetsom
populäraste Akvarium kommer läggas eftersom detattprogram ner

konceptetinte in i det finnsDet inga uppgifterpassar nya attom
SBS har för avsikt omformatera i de övrigaatt statio-programmen

i flestaDe SRAB—stationemanätet. använder TT:s radiony-nerna av
Åtminstoneheter.52 vissa stationer i SRAB-nätet sänder lokala ny-

heter.63
Sedan i oktober 1994 sänder Z Radio i Stockholm produceratett

samtliga tioöver stationer i påKravetnätet. egenproduce-program
rade tillgodoses lokalt utplacerade CD-växlare. Deprogram genom
lokala stationerna har dock bryta inrätt i riksprogrammet. Deatt
franchiseföretagare driver de lokala stationerna har inget medsom
programproduktionen göra endast för den lokalaatt utan svarar

53 Mediatrender 1194, 1294 och 1394.
59 PressensTidning 1794.
60 Mediatrender 1794. Info 194.
61 EterMedia 24—2s94och 4194.
62 PressensTidning 994.
63 Mediatrender 694. Jönköpings-Posten1994-01-24.
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tidigareförsäljningen. redaktionmarknadsföringen och Den som
ner.64lagtsfanns i Göteborg har

Stockholm Göteborg liggerClassic Radio med stationer i och utan-
KinnevikNordic Artist, där via Modernaför och drivsZ-nätet av

minoritetsägare.65Tider är
Megapol produ-Radioprogramföretaget ABBonniers ägdaDet av

fyra stationerna i Megapolnätet. De lo-centralt för deprogramcerar
egenproduceradetill fyra timmarstationerna dockkala gör pro-upp

TT.66Riksnyheterna köps avgram.
profileratfristående Golden Hits i Södertäljestationerna hardeAv

sända musiksändningarna och enbarthelautomatiserasig attgenom
Även1954-197057 åtminstoneHibernia planerarfrån perioden att

automatstation.63drivaförsta tiden en
lokalradio-tidningskedjor ochmellanjämförelse kanEn göras

visst redak-förekommer i regeltidningskoncernernätverk. Inom ett
form utbytesjälvständiga tidningar imellansamarbetetionellt avav

material.några producerat Basenfall centralt utgörseller imaterial
utgår där-Radionätverkenmaterial.lokalt produceratalltiddock av

blandasriksprogram kanfrån produceratcentraltettemot uppsom
lokala inslag.med

Annonsförsäljning5.4

förenhetligtannonsförsäljningför änärMönstret programpro-mer
och Rixförsäljningsbolagen, NRJ:scentraladuktion. De gemensamma

föroch AirtimeRadio ZDRAnnonsbolagetSRAB,bolag, samt svarar
har haftRiksmediarespektive nätverk.förriksannonseringen

1994under höstenstationer, verkarförförsäljningsuppdrag mensex
fö-reklamförsäljningenlokalaför densamtliga.förlora Ansvaret

stationerna.59genomgående de lokalaha lagtsrefaller ut

64 Mediatrender1394.EterMedia 2894.
65 1794.EterMedia
66 Tidning 994.Mediatrender 1794. PressensInformation 394.Bonnier
67 SvenskaDagbladet1994-07-21.NyheterMediatrender 1194. Dagens
1994-07-21.
68 2094.EterMedia
69 år 1993.Info l93 och l94.verksamhetsberättelse lGP-koncernensRapporten.
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5.5 Huvudgrupper

Fyra grupperingar, NRJRix, SRAB, Stenbecksfären och Bonnier-
sfáren, kan tydligt urskiljas på den privata lokalradiomarknaden efter
dess första verksamhetsår. Samtliga fyra nätverkäger bedriversom
annonsförsäljning på riksnivå. Tre NRJRix, Z Radioav grupperna,
och Megapol, sänder centralt producerade sinaöver nätverk.program
Alla ingår helt eller delvis i multinationella medieföretag.grupperna

NRJ har sedan 1994 markant flyttat fram sina positionersommaren
från ha drivit det minsta nätverketatt med stationer till bli dentre att
tongivande aktören inom det nätverketstörsta med nitton stationer,

det franska bolaget har direkta eller indirekta ägarintressenvarav i
tolv. NRJ vidare majoritetsägareär i försäljningsbolagnätets och näst
största i SRU. Påägare programsidan förefaller NRJ komma fåatt
bestämma formatet för samtliganätets stationer.

Rix-nätets ledande aktör Tidnings AB Stampen, utgivare av
Göteborgs-Posten, har tvingats dra sina ambitioner nationellner
nivå. Företaget har visserligen ägarintressen i det försälj-stora nya
ningsbolaget och SRU, programbolaget för rikssändningar kom-men

troligen minska i betydelse. På den viktigaatt göteborgsmarkna-mer
den har Stampen fortfarande stark ställning delägare ien tresom av
fem koncessioner.

De fyra aktörerna inom SRAB-nätet,stora Scandinavian Broad-
casting System, Svenska Dagbladet, Fria Media och GE Program-
utveckling, har under det åren ökat sina ägarintressen på,senaste i
första hand, lokala bekostnad.entreprenörers Huvudägarna har hittills
inte någoni utsträckningstörre varit involverade i program-
produktion. SBS gåtthar dock i programproduktionen i ett sta-par
tioner och kommer möjligen ingripa i fler. Nätet förefalleratt hittills
ha fungerat nätverk i ordets ursprungliga betydelse,ett medsom öm-
sesidigt utbyte mellan stationema.av program

tvåDe övriga nätverksägarna, Kinnevik och Bonniers, har lik-
artade strategier med programproduktion och annonsförsäljning för
riksmarknaden. Bonniers säljer föräven stationer stårannonser som
utanför dess programnätverk.eget
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5.6 Tendenser

marknadenår lokalradio har harprivatdet dryga säntsUnder
stationer har byttNätverk bildats,turbulens. harpräglats storav

programformat harolikaredaktioner har byggts provatsägare, upp,
den bak-försäljningskanaler har utvecklats Motförkastats,och etc.

några definitiva slutsatsertidigt dragivetvis fördetgrunden är att om
utveckling.lokalradiomarknadensden privata

Några multinatio-skönjbara.dock klartVissa tendenser är stora
sitt infly-medieföretag har ökatsvenskägda,både ochutlands-nella,

kanalerprogramproducenter. Debåde och satsattande ägare somsom
framgångar, demedanhaftmusikradio harrenodlad sta-storaen

svårthaft detinriktning harjournalistiskhafttioner attmersom en
framträdandevarit specielltTendensen harpublik.attrahera störreen

storstadsområdena.i
på svenskadenmedieföretagutländskainmarschensnabbaDen av

marknaderna,Påanmärkningsvärd. de störstaradiomarknaden är tre
bety-utländska bolagMalmöLund, harochGöteborgStockholm,

såstationerna,de nittoni elvaägarintressen gottdande somvaravav
marknadsledare.samtliga

frånsina erfarenheteranvändakunnatföretagen harutländskaDe
andraradiokanalerformatbestämningmarknadsföring och av
påutprövade konceptexempelvis sitt välbyggermarknader. NRJ so-

mLsikval.70vetenskapligtlyssnarundersökningar ochfistikerade
de1994ledare höstenmenade iResuméBranschtidningen ut-atten

desnabbaredegrundlyckats änintressenternaländska att sven-av
utbudinte handlarkommersiell radioinsågska aktörerna att avom

därförTidningenproduktlansering. attjournalistik, antogutan om
begåvadeMölnlycke varit merkonsumtionsvaruproducenter som

medie-traditionelladetradiostationerkommersiella äntillägare
utvecklaförsigår sedanförkapital ansvaret atttogettsom

radion.71
ägarkoncentra-består troligenkommeraktuella trendernadeOm

måstebranschen nätenytterligare. Inomökationen attatt anser man
nationellalocka de annonsörerna.förtjugo stationerminstomfatta att

nätverkensammanslagningarytterligaresannoliktdärförDet är att av

70 1794.TidningPressens
71 4094.Resumé
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kommer såäga marknaden årinom behärskasatt att ettrum, par av
kontrolleradenät multinationella medieföretagett medpar av

inhemska ocheller utländska Programutbudetägare. kommer att
bestå musik väljs och grundval utförligaut presenterasav som av
marknadsundersökningar, allt för leverera optimalt antal lyssnareatt
till l storstädernaannonsörerna. kommer det finnas föratt utrymme
några nischkanaler inriktade exempelvis tonårsmusik eller klassisk
musik. Möjligen kommer den kommersiella radiomarknaden att
genomgå liknande utveckling fonogrammarknaden och nästanen som
helt utländskaövertas ägarintressen. Hittills har riks-av tre av

producerats i Stockholm och i Göteborg. Troligenettprogrammen
kommer i framtiden samtliga rikssändningar utgå från huvud-att
staden.

När den privata lokalradion etablerades den borgerligavar rege-
ringens målsättninguttalade väsentligt öka antalet självständigaatt
röster underlätta tillkomsten självständiga, lokalt för-attgenom av
ankrade radioföretag. måletOm kommer uppnås för tidigtär ännuatt

Tendenserna underavgöra. den privata lokalradionsatt första verk-
samhetsår tyder dock tillskottet till yttrandefriheten kan bliatt re-
lativt begränsad.

Ägare6 icke-licensfinansierad TV-verksamhetav

Den icke-licensfinansierade televisionens historia kort i Sverige.är
Nordisk Television AB nuvarande TV4 AB bildades 1984. årFem

startade Kinnevik TV3. Därefter har utvecklingen gått mycketsenare
snabbt långoch rad företag har etablerats marknaden.en nya
Turbulensen ägarsidan har varit omfattande. Bolag har bytt ägare
helt eller delvis. Nya delägare har tagits in via nyemissioner. Holding-
bolag har bildats. Mot den bakgrunden det i detär närmaste omöj-en
lig iuppgift detalj kartlägga ägarstrukturen inom TV-branschen.att
Under åretdet har dock tydliga ägarblock utkristalliseratssenaste tre
på marknaden, Kinnevik, TV4 och Scandinavian Broadcasting System
SBS.
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Kinnevik6.1

och indirekt ägande kontrolleras JanKinnevik, via direkt avsom
påföretagsgruppunder kort tid byggt TV-Stenbeck, har upp en

horisontell integration.omfattande vertikal ochmarknaden med en
dåTV-området 1980-taletinleddes i mittensatsningFöretagets av

Astra-satelliten. utnyttja satelli-finansieringen Föridet deltog attav
nordiska satellitkanalen TV3.startades 1987 denkapacitettens

TV-området iföretag med anknytning tillradDärefter har startatsen
takt.72 uppgift Kinnevik under deEnligt harsnabbmycket enen

årfemton bolagåren i genomsnittstartatsenaste persex
Företagetmedieområdet, huvuddelen inom TV. år numeravarav

textningTV-reklamproduktion,programproduktion,verksamt inom
försäljningreklamfinansierad betal-TV, text-TV,TV,dubbning,och

kabel-TV.77homeshoppingradioreklam,ochTV- samtav
division för TVisamordnat verksamhetenKinnevik har en

K:nnevikdotterdotterbolag.dotterbolag och ärradMedia, med en
nedan,för TV4med undantag sesamtliga bolagmajoritetsägare i

Timeoch KabelVis.0n.Shopping Service SAfranska Homedet
KabelVision. I1000 31 % ochi TVminoritetsägareWarner är
minoritetspostTV4Airtime harannonsförsäljningsföretaget en

på TV-från övriga aktörernaskillnad deTill%.45 stora
aktörer.med andraallianserinte utvecklatKinnevikmarknaden har
bas. TV3nordiskTV-verksamhetsinbyggtKinnevik har upp

Danmark ochSverige,ursprungligen översände samma program
land medvarjekanal förgjorts iuppdelning harEnNorge. senare en

delprogramutbud, medprofilerat gemensamtnationellt storenmen
Även FilmMax1000 ochbetal-TV-kanalerna TVmaterial.utländskt

marknad.74 tvåDegrannländernassuccessivt lanseratshar nya
underhandlar förTV6ochZ-TVTV-kanalerna startasvenska att

1995.75underochDanmark Norgesändningar i
nordiska satel-denKinneviks penetrationförnyckelföretagEtt av

förparabolkort ochhyrViasat,lit-TV-marknaden är ut svararsom
betal-TV-abonne-försäljningadministration ochmarknadsföring, av

72 Kinnevikfrån Industriföwaltnings ABi ABaktieägarna KornäsErbjudande till
1992.oktober

73 Årsredovisning 1993.KinnevikIndustriförvaltnings ABför
74 Årsredovisning 1993.KinnevikIndustriförvaltnings ABför
75 Mediatrender1794.3594 och 3694.EterMedia
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på den skandinaviska marknaden. Kinnevik Viasat-bolagenmang äger
i Sverige 100 %, Norge 51 % och Danmark 51 %. Det
finländska Viasat helägt dotterbolagär till NSD, där Kinnevik äger

procent.7533
Sommaren 1994 bildade Kinnevik tillsammans med norska telever-

kets Norsk Telecom och Danmarks kabeloperatörstörsta Tele
Danmark företaget Nordic Satellite Distribution. NSD skall utveckla

huvudsatellitposition för distribution TV-program tillen Norden,av
s.k. hot bird. NSD äger transpondrar sändare svenska Sirius-en

satelliten och norska lntelsat 702. TV3 beräknar inom år för-att tre
dubbla sin penetration satellithushåll i Skandinavien till miljon.av en
På sikt räknar TV3 och TV 1000 med lämna Astrasatelliten, däratt
Kinnevik i stället skall lansera paneuropeiska kanaler. Kinneviknya

Astra-transpondrar fjärde.77äger och hyrtre en
Om NSD-projektet genomförs enligt planerna kommer Kinnevik

kraftigt stärka sin position påatt den nordiska TV-marknaden.
Parterna bakom NSD har hösten 1994 1,4 miljoner abonnenter och
cirka 80 parabolhushållen ochprocent potential på 2,5trorav en
miljoner hushåll Norden.73med parabol i hela NSD skall utveckla en

nordisk kodningsstandard vilket innebär företaget fåregen att ett
monopol.79tekniskt Marknadsföringen kommer ske Viasat,att genom

beräknar kunna erbjuda sina kunder 17 kanaler. Viasats målsätt-som
ning detär endast skall behövas endaatt parabolkort för samtligaett
TV—kanaler.80

NSD-projeketet har väckt stark kritik både hos Kinneviks konkur-
frånoch mediedebattörer. Kinnevikrenter anklagas för via Viasatatt

vilja parabolägarna till sina egnastyra satelliter för däratt gynna
sina kanaler. FilmNet försöker via norsk domstolegna att stoppa
NSD-projektet, försök fåär monopolett satel-attsom man menar

76 DagensNyheter 1994-10-05.
77 DagensNyheter 1994-10-05.
78 Nordisk Medie Nyt 31994.
79 EterMedia 24-2594. SvenskaDagbladet1994-08-04.DagensNyheter
1994-08-05och 1994-10-05.
80 DagensNyheter 1994-10-05.
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lit-TV-distribution.31 dock Kinnevik kommerViasat hävdar attatt
NSD.82iuppfylla neutralitetskravet

påtvå åren sig alltmer deinriktatunder deKinnevik har senaste
breddeninternationella harTV-marknaderna. Störstautomnordiska

1994 via hel- och del-TV-Shop höstenhemköpsföretagethittills som
Finland,Danmark,i Sverige, Norge,bedrev verksamhetföretagägda

Österrike, Spanien ochSchweiz, Polen,Tyskland,Lettland,Estland,
radiostationer. TV-Shop har50TV-kanaler ochvia 25Portugal

med amerikanskaHSN Direct Europe,bolag,bildat gemensamägtett
Direct.33NetworkShoppingHome

bolagmed Andres KüngsKinnevik tillsammansBalticum driverI
TV—station.84 fåLettland vägenda privatägda ärEstlandsIEG att

kanalen iden statligain sighyrkanal, medan manegenen
Sydafrika.35Litauen.85 Kinnevikiprojekt harEtt startats uppgerpar

TV-20-tal ländermedförhandlingarföra startasig attett om
kanaler.87

TV46.2

ömsesiFörsäkringsbolaget SPPAB,Investorintressenter,En grupp
ochFöreningsbanken, LRFKultur,ochNaturBokförlagetdigt,

i Nordiskaktiersamtliga1987förvärvadeSlakteriförbundet,
mark-förkoncessionutdelningenmedsambandTelevision. I enav

Kinnevik,medöverenskommelseträffadesTV-kanalbunden somen
VårenTV4.aktierna i30nyemission erhöllriktadvia procent aven

vissaanställda,samtidigt depå börsenintroducerades TV41994 som
nyemissionviamöjlighetfickallmänhetenaffärskontakter och att en

6.l.33tabelli bolaget sesig för aktierteckna

31 Resumé4494.
82 Nyheter1994-08-04.DagensDagbladetSvenska24-2594.EterMedia

1994-10-05.1994-08-05och
83 3594.1794. EterMediaMediatrender
84 1993-11-16.Nyheter1994-04-1 DagensDagbladetSvenska
85 1994-08-01.DagbladetSvenska
86 1994-05-09.NyheterResumé2094. Dagens
87 1994-05-06.NyheterDagens
88 TV4 AB.aktier rnu förvärvInbjudan av
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ÄgargrupperTabell 6.1 inom TV4 vidAB nyemissionen våren 1994
Ägargrupp Antal aktier % aktie- % röste-av av

kapitalet takt
Industriförvaltnings AB Kinnevik 4 600 000 23,0 27,1
InvestorAB 4 129408 20,6 24,4
FörsäkringsbolagetSPPömsesidigt 3 097 088 15,5 2,8
Bokförlaget Natur och Kultur 1086 352 5,3 6,4
Föreningsbanken 0321 384 5,2 3,5
LantbrukamasEkonomi AB l 032 384 5,2 6,1
Slakteriförbundet 1O32384 5,2 6,1
Ca 35 000 4 000 000personer 20,0 23,6
SUMMA 20 000 000 100,0 100,0

Källa: Inbjudantill förvärv aktier i TV4 AB.av
En tredjedel nyemissionen i TV4 har köpts utländska intres-av av

i juni 1994 kontrolleradesenter, 7 aktierna.som Enligtprocentca av
avtalet med får den utländskastaten ägarandelen uppgå till högst

procent.3920
Bedömare branschen betraktar inte TV4 delav som en av

Stenbecksfären, Kinnevik dentrots äratt aktieägaren. Påstörste TV4
Kinnevik och dess i styrelsenses företrädarerepresentanter försom

den främste konkurrenten. TV4:s förre verkställande direktör har vid
upprepade tillfällen offentligt kritiserat Jan Stenbeck. I stället bedöms
TV4 ingå i Wallenbergsfären, företrädare i styrelsen övertagitvars
ordförandeposten.9°

TV4 har de åren lokala sändningarsenaste istartat s.k. lokala fön-
ster i samarbete med lokala TV-bolag bilaga 6. Dessa bolag har i
regel haft lokalt förankrade iägare olika konstellationer där till
exempel fristående TV-producenter, dagspress, lokala näringslivet
och kommunala ingått.91stiftelser har gåttTV4 har in delägare isom
samtliga sina samarbetspartners. I de lokala kanalerna i Stockholm,
Göteborg och Malmö TV4 majoritetsägare.är TV4:s andelar i de öv-
riga kanalerna uppgår procent.tilltretton 10-25 TV4 har hösten
1994 gjort satsning på utveckla de lokala sändningarna.atten
Programkvaliteteten skall förbättras. Programutformningen skall bli

89 EterMedia 2394.
90 MånadensAffärer April 1994.VeckansAffärer 121994.
91 Mediatrender 293, 1693, 494, 594 och 994. PressensTidning 1593.92 Inbjudan till förvärv aktier i TV4 AB. EterMedia 24-2594, 2994av och 3194.
Mediatrender 1194 och 1294. EterMedia 3194. DagensNyheter 1994-10-18.
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likriktad. Både programsamarbetetbli sälj- ochlikartad utan attmer
utvecklas.93lokalbolagen kommerStockholm ochmellan att

Broadcasting System medScandinavian6.3 partners

på icke-licensfiiansieradetvå aktörerna denVid sidan de storaav
åren vuxit fram.tredje blockunder deTV-marknaden har ettsenaste

Scandinavian Broad-amerikanskägdai blocket detHuvudbolag är
GEP.Programutvecklingoch Gert EklundSBScasting System
ABC medTV-kanalenCapital CitiesSBS ägerärstörste ägare som

grundaren Harryföretagsledningen medi23,4 Treprocent. personer
p.‘ocent.9449Allmänheten12,5 ägerSloan iE äger procent.spetsen

Broad-Nordic Sweden numerai TV 51991 75SBS köpte procent
reklamfinansierade kabel-driver denABSverige Femmancast som

be-Carlgrenhuvudägaren MattsFörresatellitkanalen Femman.och
juni 1994 75förvärvade iaktierna. SBShöll 25 procentprocent avav

förrekabelkanalen TV21. Denreklamfinansieradei denaktierna
procent95behåller SBS25Programutveckling ärEklundGertägaren

Danmark.och Kanal 2 ihuvudägare i TV Norgeäven
börjaniEklund,Gertgöteborgske entreprenörenDen avsom

göteborgska mark-ställning denstarkbyggde1990-talet upp en
-områdeLpå TVåret sinaminskatnaden, har det senaste engagemang
och SBSGert Eklund 70 ‘7Programutveckling,Eklund ägtGert av

92 %,Lokal TV ABi Göteborgsvisserligen huvudägare30 %, är
förstnämnda bolagets25 %. Deti TV21minoritetsägareoch

dåårsskiftet TV4:skraftigt vidminskadockverksamhet kommer att
regimen.sändningarnalokalade överi Göteborgbolag övertar

i TVägarintressenDagspressens6.4

lokala TV-gått i dein delägaredagspressföretag harradEn som
tidningaråren. Två Centerpartietsetablerats debolag senaste avsom

93 1994-10-18.NyheterDagens
94 Arletsmaterialochaktörer.företagBranschorganisationer,och TV.radioPress,

massmedieforskningsektorielltill utredningenom
21.1993:09Ku s.

95 191994.Etermedia
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har sig i Östersunds-PostenTV-verksamhet,engagerat nämligen i
Optimal TV-Produktion %96ägarandel 71 och Hallands Nyheter i

%97.TV Halland 27 Persgruppen gick tidigt in TV-marknaden
och intressentär i reklamtidmätningsföretagetnu Ad Check 100 %,
TV Bergslagen 36 % %.98TV Uppland 26samt Upsala Nya Tid-
ning har intressen i TV Uppland 26 % liksom Stampen i TV4
Göteb0rg.99 Sydsvenska Dagbladet har mindre i TV Skåneposten
11% med option på %.100ytterligare l4 Av arbetarrörelsens
tidning Värmlandsär Folkblad delägare i TV Värmland %.1°127
De stiftelseägda Sundsvalls Tidning och Västerbottens-Kuriren har
aktieposter i Lokal TV i SundsvallTimrå %1°220 respektive TV

%103.Botnia 5

6.5 Sammanfattning

Tre ägargrupper, Stenbecksfären, Wallenbergsfären och Capital
Cities, dominerar den svenska icke-licensfinansierade TV-marknaden.
De har det årentre stärkt sittgrupperna senaste marknadengrepp om

företag ochatt starta in delägaregenom i existerandenya fri-som
stående bolag.

96 Mediatrender494.
97 Mediatrender 1693. PressensTidning 1593.
98 Årsredovisning för VestmanlandsLänsTidning 1993.EterMedia3694.9 EterMedia 3694 och 3194.
00 PressensTidning 1593. EterMedia2994. Mediatrender 1294.101Mediatrender 1693. PressensTidning 1593. Inbjudan till förvärv aktieriavTV4 AB.

02 Mediatrender494. PressensTidning 1593. Inbjudantill förvärv aktier TV4av
AB.
103Mediatrcnder I693 och994.
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Bonniersfären7

Bonnier104 medie-mycket länge varit densedanFamiljen har störste
vidgade1837 basbokförlag grundatSverige. Mediägaren ett som

tid-till ochsina intressen dagspress1900-taletfamiljen i början av
gått påsuccessivt inBonniersefterkrigstiden harUnderskrifter. nya

första hand i deutomlands, iexpanderatsamtidigt demediefält som
ländema.105nordiskaövriga

två huvudbolag, detägarintressen viakanaliserar sinaBonniers
där famil-börsnoterade Marieberg,detBonnierföretagen ochbelagda

72,5aktiekapitalet ochcirka 45,5kontrollerarjen procentprocent av
rösterna.1O5 ättlingar till bröderna TorBonnierföretagen ägs avav

Åke släktgrenfinns ytterligareMariebergBonnier. Ioch repre-en
Familjens direktaDeni.holdingbolagfamiljenssenterad i engagemang

Bonnier-olika karaktär. Ialltid varittvå harföretageni de av
både ochi styrelsesuttit medalltidfamiljemedlemmarharföretagen

nöjthar huvudägamamedan i Mariebergledningen,verkställandeden
styrelsen.viasina intressenmed bevakasig att

varitägarintressenadetradition har detAv trots gemensamma
oberoendedrivits helttvå harföretagen. Demellan deskottvattentäta

Under dekonkurrens.några tillfällen i direktvarandra, vid senasteav
verkställandeMariebergspå kontakter.ökadedock teckenåren finns

Nyhetersstyrelse. DagensBonnierföretagensin ihar valtsdirektör
ingått Bonnierföretagensitidigaredirektör harverkställandenye

betal-TV-satsninggjordeledning. Företagen gemensamen
samverkansprojekt harAndramisslyckades.dockmarknaden som

Bonnier-börrealiseras. Det ävendiskuterats noteras attutan att
ägarandelökat sinåren kontinuerligt harfemtonföretagen de senaste

kapitalet.1°7från 2 till 31i Marieberg procent av

104 brödernaättlingar tillFamiljen Bonnierbeteckningar:användsföljandeNedan
Åke familjen Bonnier harföretag i vilkaBonnier. BonniersfárenKaj ettochTor,

ABBonnierkoncerneni 33 %dominerandeägarintresse rösterna.av
City Fastigheteroch BonnierAB BoninvestsysterföretagenBonnierföretagenmed

familjen Bonnier.BonniersAB.
105 årsbok 1987.år i Presshistoriskunder 150Bonniers ochSundin, S., pressen
106 1994-10-07.NyheterDagens
107 MedieNotiserSverige iimediekoncentrutionenochSundin, S., Bonners

1991.1-2
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7. 1 Marknadsandelar

En exakt bestämning Bonniers marknadsandelar inom olikaav mass-
mediebranscher omöjligär pågöra grund den tillgängligaatt attav
statistiken ofullständig.är Det kan dessutom diskuteras denom grova
uppdelningen på dagspress, veckopress, Specialtidningar heltäretc.
relevant eftersom dessa marknader i praktiken består rad del-av en
marknader. För dagspressen existerar egentligen bara riks-en
marknad, den för kvällspressen. Morgontidningarna konkurrerar på

sjuttiotal lokala marknader.ett Specialtidningar konkurrerar inte med
varandra i allmänhet på dussin delmarknader förutan bilar, båtar,ett
matlagning, hälsa, jakt etc.

Figur 7.1 Bonnieryiirens marknadsandelar 1994

Bokklubbar ker
Allmänlitteratur

Hyrvideo

Biografbesök

Serietidningar

Facktidskriiter

Specialtidningar

Veckopress

Kvältspress

Dagspress totalt

80 100

El INärmaste konkurrent Bonnierstären

Uppskattadevärden
ÅrsredovisningKälla: Årsredovisningför Bonnierförelagen 1993, för Liber 1992,MedieSverige 1993,Mediatrender493, TS-Boken I995, Erasmie,G., De nordiskaserietidningsmarknadernai K. E. GusIafss0nred Komparativa maxsmediestudier,Svenska Dagbladet [994-04-28. Bonnier Information 51994. TS Tidskriftsboken

1994,Hafslrand,HeleneTidskriftssektorns strukturutveckling1983-1993
©SluffanSundin

61



SOU 1994: 145

På dagspressmarknaden har Bonniers de femton årensenaste suc-
cessivt flyttat fram sina positioner etableringen Dagensgenom av
Industri och förvärvet Sydsvenska Dagbladet inklusive hälftenav av
Idag. Bonniersfären svarade första halvåret l994 för 26 procent av
flerdagarstidningarnas totala upplaga och därmed den störstavar

På kvällstidningsmarknaden Aftonbladetharägargruppen. de senaste
åren ökat sin marknadsandel, Bonniers fortfarande medär störstmen
55 marknaden inklusive hälften Idags upplaga.procent av av

På sina utgivningsorter Stockholm och Malmö Bonnier-svarar
sfärens morgontidningar för 72 respektive 57procent procent
63 inkl. Trelleborgs Allehanda. Täckningstalen utgivningsorten
för och Sydsvenska påDagens Nyheter Dagbladet 40 respektive 46

anmärkningsvärt lågadock jämfört med de tal 70-80ärprocent
för förstatidningarvanliga 1.2.seärprocent som ovan

måttenTill de kvantitativa läggas kvalitativt,bör nämligenrent ett
de enskilda tidningarnas förbetydelse opinionsbildningen. I avsaknad

politiska Veckotidningar Spiegel eller Die Zeits harDer typav av
storstadspressen i Sverige kommit viktig förspela mycket rollatt en
den kvalificerade kulturbevakningen den rikspolitiska debatten.och I

framstårdet perspektivet Bonniersfärens ställning starkmycketsom
tvåmed Stockholms morgontidningar, enda dagliga affärs-denen av

två tvåtidningen, riksspridda kvällstidningar fyra tid-samten av av
ningar med regional spridning.

På specialtidningsmarknaden utgivaren medBonniers denär störste
15 titlar och marknadsandel 48 Tidningarna konkurre-procent.en

rad delmarknader, där marknadsandelarna varierar mellanrar en
20 och 80 tabell 7.1.procent

fackpressen har Bonniers stark ställning endast del-Inom en
årför affärspress. har omfattandemarknaden Under ävensenare en

affärsinformation Full-verksamhet med datorbaserad byggts upp.
uppgifter marknadsandelar saknas Bonniers databas-ständiga menom

område.företag AffärsData exempelvis sittär ensam
Bonniers förlorade under 1980-talet sin ledande ställning inom

marknadsandel 20 Delvis harveckopressen och har procent.ennu
månadsmagasin. Påförlusten kompenserats satsninggenom en se-

Bonniers det antalet titlar. Huvudkon-riemarknaden har största
både och högre utgivningsfre-har upplagakurrenten, Egmont, större

tvåpå Aktuella uppgifter saknas dekvens sina tidningar. storamen
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utgivarna uppskattningsvis för vardera 45svarar markna-procent av
den.103

Tabell 7.1 Bonniersfärens andel konsumentinriktadeav
fl2ecialtidskrifters upplaga vid utgivningstilüfällerförsta halvåret 1993

B0m1ier.sfziren.vInriktning zmdelprocent
Barn och föräldrar 74
Bilar allmänt 18
Båtar 17
Hem 37
Hälsa 29
Jakt fiske 19
Mat 100
Mode och nöjesliv 43
Populärvetenskap 81
Privatekonomi 17
Teknik 52
Trädgård 47

Källa: Bearbetningefter TS Tidskriftsboken 1994
Anm: Om Vår BostadmedräknasuppgårBonniersfâirensandeltill 9 procent.TS-uppgift saknasför tidningen Gourmet

Svensk Filmindustri har dominerande ställning biografägaresom
med 179 dukar i de sjutton städerna.största Under de åren harsenaste
dock Sandrews ökat sin marknadsandel, varför SF:s andel beräknas

procent.109cirka 55stanna SF 1992 aktörenstörsta inom hyr-var
videobranschen med marknadsandel procent.028 Uppgifteren

köpvideomarknaden saknas, Bonniersom bör ha ökat sin andel.men
På marknaden för allmän litteratur behåller Bonniers sin ledande

position med sjättedel antalet utgivna titlar ochen tredjedelav en av
försäljningen, vilket innebär de säljeratt större upplagor konkur-än

På bokklubbssidanrenterna. Bonniersär dominans än markeradmer
med drygt hälften medlemmarna och sju de tioav störstaav
klubbarna.

Läromedelsmarknaden uppvisar helt bild med Woltersen annan
Kluwer Sverige dominerande förlag. Bonniers har docksom under
de två åren gjortsenaste satsning på byggastor bretten att ettupp
läromedelsförlag. Någon aktuell uppgift Bonniers marknadsandelom

108Erasmie,G., De nordiskaserietidningsmarknadema i
K. E. Gustafssonred Komparativa massmediestudier.
109SvenskaDagbladet 1994-04-28.
110Medialrender41993.
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föreligger inte, uppgården troligen inte någratill änmen mer
bestårenstaka Om den nuvarande tendensen kommer dockprocent.

åren 1andelen öka markant de närmasteatt
Marknaden för lokal privatradio alltför och turbulent förär attny

någon meningsfull uppskattning andelar skall kunna deAvgöras.av
femtionio hittills utauktionerade koncessionerna har Bonniers direkta
ägarintressen i sju.

På TV-området finns Bonniersinte representerad bland distribu-
tionskanalernas försök betal-TV-kanal miss-Ettägare. att starta en

förlyckades. Villkoren koncessionen för den tredje markbundna TV-
diskvalificerade praktiken Bonniers.kanalen i Via Svensk Film-

industris samproduktioner med Sveriges Television har Bonniers se-
i film för speciellt dotterbolag fördan länge varit engagerad TV. Ett

1994.112 Någon andelproduktion TV-program har störrestartatsav
TV-produktionen i Sverige kan dock bolaget knappastden totala taav
åren. i KabelVision förefaller intede Sfärens intressennärmaste

strategisk karaktär.längre vara av
Sammanfattningsvis Bonniers mycket stark ställninghar en

för kvällspress, imarknaderna allmän litteratur, morgonpress
biografvisningar.affärsinformationStockholm och Malmö, samt

allra aktörernaBonniers inte dominerande tillhör de störstaär men
specialtidningssektorn dehyrvideo och serietidningar.inom Inom är

från både etablerade ochrepresenterade konkurrensväl mötermen
slutligen inom radio, TV-pro-nystartade tidningar. De ävenagerar

någon marknadsandel.duktion och läromedel, dock ha störreutan att

Strategi7.2

årenför Bonniers strategi under deEn grundläggande punkt senaste
varit medier bekostnad sina industriengagemang.har att satsa av

således ökatBonnierföretagcns omsättning harMediernas andel av
från industrigrupp63 1983 till 87 1993. Denprocentprocent som nu

sikt planeraråterstår Frili,har samlats i dotterbolaget ägarnasom
börsen.113 Bonniersfären mediernaspå hela harintroducera Inomatt

1993. heltfrån 1984 till 64 Detandel ökat 58 procentprocent

111 191993.SvenskBokhandel
112EterMedia261994.
113 Årsredovisning 1993.Bonnier Information 21994.för BonnierföretagenAB
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dominerande industriföretaget inom sfären Duniär 1993 svaradesom
för hälftenöver Mariebergs omsättning och 77 sfärensav procent av
totala utanför mediebranschema.engagemang

I sin satsning medier använder Bonniers sig skilda strategierav
beroende på geografiskt område. SverigeI har Bonniers mångasedan
år undvikit expandera inom sina kärnområdenatt sig för-vare genom

ellervärv nyetableringar. I stället gåtthar de in i för dem bran-nya
scher läromedel och skivklubbar, där de med sina kapitalresursersom
kunnat etablera sig relativt snabbt. Bonniers har visat in-alltid stort

för med ochtresse exploateraatt de medier utvecklats,vara nya som
de årentio hyrvideo, köpfilm, dataspel,senastesom elektronisk

affärsinformation och multimedia. De har försökt hittasenast ävennu
nischer inom befintliga medier. Nya tidskrifter projekterasnya stän-

digt. Hösten 1994 har förlagsgrupp byggts för Specialtidningaren upp
för ungdom, förlagsgrupp har bildats kring facktidningenen annan
Resumé, kvinnotidning har projekterats, medicinsk fack-en ny en ny
tidning har liksom två förlag för juridiskstartats, litteratur respektive
datalitteratur.114 En trend lanseraär tidskrifter TV-pro-attny som
gram.115

I de övriga nordiska länderna har strategin sedan länge varit att
systematiskt bygga verksamheten inom kärnbranscherna:ut special-
tidningar, serietidningar, bokförlag, affärsinformation och film-
produktion.115 Marieberg har förvärvat minoritetsposter i tidnings-
företag i Finland och Norge. Bonnierföretagen har successivt flyttat
ledningen allt delarstörre sin tidskriftsutgivning till Danmark.av av
Från 1995 kommer således Bonnier Publications med huvudkontor i
Köpenhamn för koncernensatt samlade utgivningansvara av
Specialtidningar, månadstidningar, Veckotidningar och serietidning-
ar.117 En orsakerna till koncentrationen till Danmarkav detär
danska specialtidningsförlagets framgångar medstora lanseraatt
tidningar på alla de nordiska marknaderna med i huvudsakett gemen-

innehåll, med vissa lokala variationer.samt

114 DagensNyheter 1994-10-13.Mediatrender 151994. Bonnier
Information 41994 och 51994. Resumé351994. Mediatrender 131994.
115EterMedia 301994. Bonnier Information 41994. Mediatrender171994.
Resumé34 994l och 411994. DagensNyheter 1994-08-23.

161 Sundin, S., Svenska medieföretagsutlandsetableringar i
MedieNotiser 4 1992.
117 Resumé431994. Mediatrender 171994.
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mediemarknadernaBonniers satsningar de västeuropeiska har
specialtidningskonceptethittills varit relativt blygsamma. Det danska

övrigt finns Bonnierföre-Frankrike och Tyskland. Ihar lanserats i
barnboksförlag imed serietidningsutgivning ochrepresenteradetagen

13Storbritannien.1imed affärsinformationländer samtett par
franska dagstidningeni den nystartadeMarieberg minoritetsägareär

Info Matin.
offensiva i RedanBonniers varithar västra.I Europa änöstra mer
serietidningar i Ungern,startade Bonnierskommunisttidenunder som

Affärstidningar med Dagensflera länder.följts utgivning iav
och Ryssland.i de baltiskaförebildIndustri har staternastartatssom

19länder.1i fleraaffärsinformation har etableratsElektronisk
Diena.120tidningLettlands49Expressen störstaäger procent av

Även pååren expanderarfemtonBonniersfären de senasteom
li-mått relativteuropeiskade medmånga marknaderutländska är en

medieföretagför sfärensomsättningsammanlagdMedaktör.ten en
blandplatsfemtondeden kringkronor hamnar10,4 miljarder

harBertelsmannjämföras medkanmedieföretag, vilketEuropas som
omsättning.121 BonnierföretagenOmgångerungefär fem större

behållaägarfamiljen villbolag ochfamiljeägtförblir heltett om
finansielladekommer inteMariebergkontrollen attöver resurserna

demedkampenskall kunnaallvarför sfären storaräcka taatt upp
bakgrunddennamarknaden. Motpå europeiskadenaktörerna

årensfölja defortsättatroligenBonniersfären senastekommer attatt
marknads-slå vaktuttryckt denLedningen harstrategi. att omsom

går iinutländska förläggareoch atti Norden när samtandelarna om
unikverkligen harområden vipå därdeexpanderaövrigt en

tillföra.kompetens att
dentillämpatåren konsekventunder deBonniers har senaste ovan

dock gjorts.harviktigt undantagochstrategin. Ettskisserade stort
inte barastriderDagbladetSydsvenska motMariebergs förvärv av

kärnbranschersinainomprincip inteaktuellaBonniers växa utanatt
ytterligare dags-inte köpaprincipgamlamycketockså deras attmot

liberala tidningarsaknats,har inte närTillfällentidningar. som

113 Årsredovisning 1993.Bonnierföretagenför AB
119 Årsredovisning 1993.Bonnierföretagenför AB
120Årsredovisning Resumé441994.1993.MariebergTidnings ABför
121 1994.YearbookMediaThe European
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utanför storstäderna bjudits på marknaden i sambandut med genera-
tionsskiften i de gamla ägarfamiljerna. Bonniers planer på att starta

daglig affärstidning 1973 väckte tidigareen kraftignämntssom
opposition. Kritikerna menade den tidningenatt skulle skapanya
ytterligare svårigheter för de hårt Göteborgs Handels-utsatta och
Sjöfarts-Tidning och Svenska Dagbladet. Bonniers valde att
skrinlägga planerna och i stället tvådagars facktidningsatsa fören
tekniker, Dagens Industri. Tidningen ökade periodiciteten och
omvandlades successivt till allmän affärstidning karaktären av samma

den diskuterades.122ursprungligensom som
Bakom Bonniers tvekan ytterligare sigatt i dagspressenengagera

låg säkert rädsla för lagstiftning ägarkoncentration,en vilketmoten
diskuterades och utreddes l970-talet. åtminstoneHos vissa familje-
medlemmar fanns det dessutom principiellt motståndett mot att yt-
terligare öka ägarkoncentration inom dagspressen.

Mot ovanstående bakgrund kom Mariebergs förvärv Sydsvenskaav
Dagbladet överraskande. Bonniers övergav den princip familjensom
följt i femtio år.närmare Affären gjordes i flera varför detetapper,

möjligtär Mariebergs intentioner förändradesatt efter hand. Men
redan Bonniersnär accepterade erbjudande frånett de gamlaen av
ägarfamiljernas dödsbo köpa 10att aktiekapitalet brötsprocent av

Ävenprincipen. såmed liten ägarandel kunde Marieberg fåen
inflytande i företaget, eftersom det inte längre fanns någon stark
huvudägare. Sedan följde affärerna slag i slag. Sydsvenska Dagbladet
köpte tryckpress Marieberg och betalade i formen av av ny-
emitterade aktier. Marieberg förvärvade delenstörre aktie-av en
spekulants och blev störstepost medägare 42 aktie-procent av
kapitalet. Därefter fick option på överta den gamlaman att
ägarfamiljens vilket skulle Bonniersposter, 70 aktie-ge procent av
kapitalet. Mariebergs bud på hela företaget därpå endastvar ett
naturligt slutsteg.

Flera samverkande faktorer bidrog således till Marieberg kundeatt
genomföra köpet. Där fanns de gamla ägarfamiljernas önskan att
sälja, tvåde tidningsföretagens ömsesidiga behov tryckpress-göraatt
affären, det allmänna önskemålet från den gamla ägarfamiljen,

22 Sundin. S.. Bonniers och under ârI50 i Prcsshistoriskårsbok 1987.pressen
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fanns slutligenspekulanten, däroch fack lösaminoritetsägare att ut
välkomnande Mariebergtidningsledningens och fackets ägare.av som

vidingen debatt väcktesanmärkningsvärttyckasDet kan störreatt
åberopadedå oftasin gamla ochaktieköp, de brötBonniers första

två årgång försti allvardiskussionenprincip. Nu kom nära senare
fullbordad.affären inär settstort var

Samordningsfördelar7.3

mediemarknaderna kanexpansion inomBonniersfärens ses som en
förstaintegration, denuppnå vertikalhorisontell ochsträvan att varav

långa alltid ihistoriaunder sinBonniers hartydligast.formen är
i dagkonsumentmarknaden, därhand varit inriktadförsta man
medi Sverigebred täckningmycketharnämnts enovansom

månadstidningar, special-vecko- ochdagspress,böcker,utgivning av
TV-produktion.film- ochaffärspressserietidningar,tidningar, samt

och utbildnings-företags-delarvissatäckerNumera även avman
affärsinformation.fackpress ochläromedel,marknaden genom

ned-har varitintegrationenhorisontellabakom dentankeEn att en
uppgångskall kunna kompenserasgång delbranschinom engenomen

sin vecko-exempelvis minskatområde. Bonniers harnågot annat
upplaga1959 medVeckotidningardrastiskt. niopressutgivning Av en
medtvå veckoutgivningåterstår medi dagmiljoner2,2 enex.

veckopressläsarnaförloradeMånga de0,4 miljonerupplaga avex.
Bonnier-andrakonsumentertroligen kvardockfinns av avsom
liknandehittargamla läsareHusmodernsprodukter.sfärens ett

Vecko-Journalensfackavdelningar,månadstidningarnasmaterial i
kulturelltochallmäntblandningsin speciellaläsekrets hittar av

återfinner detFamiljetidningarnas läsareMånadslournalen.material i
ifackurtiklarnasöndagsbilaga,stoffet i Expressensallmänna

underhållnings-bokförlagensioch följetongernaSpecialtidningar
serietidningar,tidigare lästeUngdomsgrupper,litteratur. roarsom

Videofilmer.dataspel ochsig mednu
tillintegrationenhorisontellautnyttja denBonniers kan attäven
sofis-Bokklubbarnasbransch tillkunskap iöverflytta sin annan.enen

har medförsäljningsmetodermedlemsvärvnings- och stortikerade
ochskiv-månadstidningarochspecial-framgång överförts till samt
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videoklubbar. Bokklubbarnas medlemsregister kan givetvisstora
också utnyttjas andra företag inom koncernen.av

Den horisontella integrationen utnyttjas till direktäven samverkan
mellan olika bonnierföretag branschgränserna.över Fenomen inom
ungdomskulturen kan exempelvis lanseras samtidigt i form film,av
ungdomstidningar, serietidningar, datorspel, böcker Någraetc. cen-
trala samordningsdirektiv tycks dock inte förekomma, det finnsutan
exempel samverkan med andra mediegrupper. Dagens Nyheter

såledesvalde annonssamverkan med Finanstidningen inteoch med
ÄvenDagens Industri. det förekommer visst samarbete inomettom

koncernen det troligenär inte någon betydelse.större förhär-Denav
skande företagsfllosofm tycks i stället utveckla självständigaattvara
delvis med varandra konkurrerande utgivnings- och produktionsenhe-
ter.

Den vertikala integrationen inom Bonniersfären har minskat de se-
åren. Bonniers grafiska bokindustriernaste har lagts och Press-ner,

byrån med dess tidningsförsäljning har Intressena i denavyttrats.
grafiska tillverkningsindustrin har minskat. Kvar finns delägarskap i

tidskriftstryckeri. Direkt inflytandeett stort försäljningsledet har
Bonniers på bok- och filmmarknaderna bokklubbarna respek-genom
tive biograferna och videodistributionen.

En årtionden återkommandeständigt fråga Bonniersgenom är om
utnyttjat sin ställning på marknaden för dra fördelar. Någraatt egna
incidenter den tiden kan tolkassenaste inom Bonnier-attsom man
sfären börjat inta offensiv hållning sin kon-en mer gentemot svagare
kurrenter.

Dagens Nyheter krävde villkor för samdistributionen inya
Stockholm, skulle den tidningenstörsta de mindres be-som gynna
kostnad. l Malmö har Sydsvenska Dagbladet liksom övriga samver-
kande skånetidningar sig det ombildade Arbetet skulle fåmotsatt att
överta det gamla konkursdrabbade bolagets plats i det lokala distribu-
tionsföretaget.123 Bonnierförlagen sade häromåret det fackbok-upp
handelsavtal sedan 1970 reglerat försäljningsvillkoren isom
branschen för i stället sluta avtalatt med bokhandeln.ett eget

En aktuell konflikt distributionsföretagetrör Tidsams urval av
kunder. Bolaget fyraägs tidskriftsförlag, nämligenstora Bonniersav

123Mediatrender493. SvenskaDagbladet 1994-04-07.PressensTidning 31994.
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Allerförlagen 28 Hemmets Journal 1442 procentprocent, procent,
för 85Sjöberg 14 TidsamAlbinsson procentprocent.samt svarar

nårlösnummerförsålda konkurrerande företagenupplagan.den Deav
blivitförlag har nekadeförsäljningsställen. Ettbetydligt färre attpar

hänvisning till kapacitets-via Tidsam medtidningardistribuera nya
ägarförlagen utnyttja sitthar dock riktatsbrist. Beskyllningar attmot

anmäl-tidningar. Fleratill skydda sinainflytande i Tidsam att egna
124Konkurrensverket.ibehandlas för närvarandeningar

någonutifrån fallen dragår de relateradedock inteDet attovan
frånhårdare Bonniers sida. Detlinjeallmäntdefinitiv slutsats om en

ungefärkommitincidenternatillfälligheterkan sigröra attom
innanmed Arbetet blossadeSkånetidningarnas konfliktsamtidigt. upp

Dagbladet, fackbokhandels-i SydsvenskahuvudägareBonniers blev
föråldratavtalet etc.var

konkurrens7 4 Intern.
huvud-sinMarieberg harochBonnierföretagen trots gemensamma

vissttvå företag, ävenalltid uppträtt ettägare separata omsom
hafttvå iåren. företagen harde Deutvecklatssamarbete stortsenaste

konkurrenssituationeri vissa fall harverksamhetsfält,olika upp-men
konkurreratallt sedansöndagsbilaga harkommit. Expressens starten

innehåll ochbåde vad gällerVeckotidningarBonniersmed annonser.
sitt digitala1994höstenBilddotterbolag PressensMariebergs öppnar

kon-AffärsDatadärmedochför allmänhetenklipparkiv ger
kurrens.125 affärsinformationsmarknaden kon-På elektroniskaden

Six.126BonnierföretagensDextel Findata ochMariebergskurrerar
minskaförföretagsledningarnaingripitFrågan attägarna motom
svårgivetvistvå företagenmellan dekonkurrensen ärden interna att

svåra hittaså falletvaritNågra belägg för ärdirektabesvara. attatt
åren.för de senaste

mål-olikai tillriktar sigMariebergskoncerneniTidningarna stort
kvällstid-råder dock. Undantaget ärviss konkurrensmen engrupper,

124 Tidning101994. PressensMediatrender1994-05-30.DagbladetSvenska
101994.
125 1994.MånadensAffärer oktober
126 6-71994.VeckansAffärer41994.Bonnier Information
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ningsmarknaden i södra och Sverigevästra där Expressen och Idag är
direkta konkurrenter. Med sin morgonupplaga i Stockholm har
Expressen i praktiken tagit strid med Dagens Nyheter, även detom
officiellt målgruppensägs deatt är saknar morgontidning. Isom
södra Sverige exklusive Malmö konkurrerar Sydsvenska Dagbladet
och Dagens Nyheter komplementtidningar till den lokalasom pressen.
Den marknaden dockär relativt marginell för båda tidningarna.

I samband med Mariebergs inträde i Sydsvenska Dagbladet uppstod
diskussion avsikterägarnas med köpet.en Planeradeom de göraatt

rationaliseringsvinster samordna delaratt tidningarnasgenom av
verksamhet Det bör först påpekas samarbete inte på någotatt sätt
förutsätter ägarsamband. Redan före köpet förekom olika former av
samarbete vad gäller annonsförsäljning, tryckning och distribution.
Ett ägande kan i dessa fallgemensamt endast komma förstärkaatt
existerande band. Mest känslig har dock frågan samordning detom
redaktionella planet varit. De ekonomiska vinsterna med till exempel

utrikestjänst uppenbara.är Vissa debattörergemensam har spekulerat
i Sydsvenska Dagbladetatt kan komma reduceras till lokalatt del ien
Dagens Nyheter. Mot sådan utveckling talar Mariebergs långaen tra-
dition utgivning helt självständiga tidningar.av av

Även inom Bonnierföretagen förekommer intern konkurrens. I den
tidigare centralstyrda koncernen har de åren flyttatsansvaret senaste

på de enskilda divisionerna.ut De skilda enheterna har utvecklat
verksamheten i olika riktningar och ibland kommit in andra
koncernföretags domäner. Damtidningarna har exempelvis anklagats
för locka till sig målgrupper.|27varandrasatt Bonnierföretagens nya
organisation med fyra divisioner inriktade olika medier,
bokutgivning, affärsinformation, tidskrifter film, radio och TV,samt
kan möjligen tecken koncernledningenett klarareses som att vill
markera kompetensområdena för undvika interna konflikter.att

Den interna konkurrensen består dock fortfarande många områ-
den. Bästa exemplet bokförlagsverksamhetenär bygger påsom en
kombination konkurrens och Påsamverkan. den allmännaav vuxen-
litteraturmarknaden konkurrerar fyra ochstörre etrmindre bonnier-
förlag författarrättigheter. På försäljningssidan har bokklubbarnaom
visserligen sin profil konkurrerar skarpt medvar varandra.men

37I Resumé351994 och 381994. Mediatrender131994.
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distribution ochikoncernenStordriftsfördelarna uttar gemensam
marknadsföring.utsträckningi vissadministration samt gemensam

sfärerandramedSamverkan7.5

påinhemskasamarbetat medsedan längeBonniers har ut-partners
med kunnande ochbidragitBonniers hartidskriftsmarknader.ländska

och distribu-ekonomi-ellergrundkonceptredaktionellaidéer om
utformningen tillredaktionellaöverlåtit direktadentionsrutiner, men

sinaefter tid löstBonniersflera fall harlokala förläggarna. l utde en
partners.

få medkontakterhaft relativttraditionBonniersSverige harI av
åren företag inomdockhardeUndermediegrupper.andra senaste

andramedieföretag inomkontakter medradBonniersfären tagit en
detsmå varförprojekt,relativtsigGenomgående detsfärer. rör om

mellannärmandenlångtgående slutsatsernågragår drainte omatt
tolkasutvecklingen störredenMöjligen kansfarerna. senaste ensom

samarbete ägargrän-det gällerfrån sida överBonniers näröppenhet

serna.
medsamarbeteBonniersfären inlettinomPå företagTV-sidan har

mellanAnnonssamarbetet7.2.tabellprivata TV-ägaresamtliga
påverkatsinteoch hargammalt datumstorstadstidningarna är avav

tidigareBonniers harDagbladet.SydsvenskaförvärvMariebergs av
fiftyfiftybastidskrifterförsökmisslyckadegjort att utett gepar

Medicin.försök med Dagensförlag. Numed andra görs ett nytt
mycket starkmed EgmonttillsammansFilmindustri harSvensk en

Bonniersnordiska marknaden.ñlm deninköpareställning avsom
varithittillsmedieföretag haricke-nordiskasamarbete med större av

omfattning.ringa
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Tabell 7.2 Bonniersfärens samarbetsprojekt med andra ägarsfärer
Enhetinom Samarbetsprojekt Samverkandesfär
Bonniersfären

Resume Text-TV i TV4 Wallenberg
SvenskFilmindustri SamägandemedTV4 rättigheterna Wallenbergav

till TV-serien Tre Kronor producerad
SFTVav

Direkt Försäljning aftärsnyhetertill Wallenbergav
SvenskaDagbladet

Resumé Medie- ochreklammagasini TV3 Stenbeck
VeckansAffärer Affirsmagasin i TV3 Stenbeck
Edge Äventyrsprograrn Stenbecki ZTV
Bonnierföretagenoch Minoritetsägarei KabelVision Stenbeck
Marieberg
Sydsvenska Minoritetsägarei SkåneTV Stenbeck
Dagbladet
Interprint Tryckning Aftonbladets LDav

söndagsbilaga
Expressenoch Idag AnnonssamverkanmedAftonbladet LD
DagensNyheteroch AnnonssamverkanmedGöteborgs- Hjöme
SydsvenskaDag- Posten
bladet
Expressen Text-TV-tjänst i Femman ScandinavianBroad-

castingSystem
Affársförlaget Gemensamutgivning Dagens E T Förlagav +

Medicin
SvenskFilmindustri Hälftenägt inköpsbolagfor Egmont

ñlmrättigheterScandinavianMedia
Alliance

SvenskFilmindustri Hälftenägtdistributionsbolagför Egmont
hemunderhâllningPlay
Nöjesdistribution

Bonnier Information StrategisktsamarbetemedDow Dow Jones
Services JonesTelerate for elektroniskt

distribueradaffarsinformationi
Norden och Baltikum

SvenskFilmindustri Distribution BuenaVistas Disneyav
Videofilmer

Expressen Eventuellt tryckning Financial FinancialTimesav
Times skandinaviskaupplaga

RadioMegapol Eventuellt samarbetemedSRAB- Scandinavian
nätet BroadcastingSystem

ochWallenberg

Ägarroller7.6

Bonniers har alltid intagitnämnts helt skilda ägarroller isom ovan
Bonnierföretagen och i Marieberg. detI helägda Bonnierföretagen
har familjen ingåttalltid både i styrelsen och i den verkställande led-
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varithuvudägamaMarieberg harmajoritetsägdamedan i detningen,
i styrelsen.representerade endast

igick inlöfte hanBonniers ägareKarl Otto närTrots storsom
aktiestyrkamin [Bonniers]aldrig begagna1901NyheterDagens att

ledning och obe-redaktionellainblandning i tidningensobehörigtill
svåraivarit inblandadetillfällenfleravidharroende ägarna

åren förefallerfemtonchefredaktörerna. Demedkonflikter senaste
på detskärmytslingarnågraförekommitha störredock intedet
ingrepreaktionblev ingen ägarnafältet.redaktionella Det attmot

dom-affären. Tvärtomvid KörchefredaktörExpressens utmot
Beträffande Albertpå ingripa.kravdebattendet i ägarnaställdes att

3.1.ledningenekonomiskaingripande denBonniers mot se
redaktionellaÄven inresig i detblandaundvikitBonniers attom

spelade kunnatstyrelsen harvarit maktlösa. Ide intearbetet har en
strategibeslutochchefsutnämningarexempelvisvidviktig roll som

förefallerekonomiska Deocharbeteredaktionernaspåverkat ramar.
olikamellankonfliktervidmedlareockså fungeratha gruppersom

inom koncernen.
ägarinblandningotillbörligBonniers förkritikentidigareDen mot

riktatskritiktidenden motharställetI senastehar tonats ner.
Bakgrundenpublicistiskasittinte ägaransvar.förfamiljen taratt man

dessochstyrelseMariebergssammansättningenkringdebattenär av
maktställning.direktörsverkställande

sammansättning.haft bredtraditionharstyrelseMariebergs enav
VerkställandeÄgarnas representerade.varitharsläktgrenartre

alltsedaningått i styrelsenchefredaktörernaliksomhardirektören
harstyrelserbörsbolagsflestai deLiksombildande 1874.bolagets

speciellaTidningsutgivningensstyrelseproffs.s.k.funnitdet ett par
oberoendefrån ägarintresseninvalmarkeratsharkaraktär avgenom

humanistiskochtryckfrihetsrättsligrepresenteratsompersoner
tradition.

blevlöntagarnasvällde och represente-verksamhetenmedtaktI att
bola-börsnoteradebland dedetillstyrelsen störstarade växte en av

Vid bo-aktieägarna.mindrebland deirritationväcktevilketgens,
utseddaantaletdärför stämmanminskades1994lagsstämman av

sju tillhör ägar-elva,från nitton tillsuppleanterochledamöter varav
tillhörkoncernstyrelsen,försvannChefredaktörernafamiljen. menur

friståendestyrelse. Detidningsrespektivefortsättningeniäven egen
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ledamöterna hade tidigare decimerats, återstår endast förre finans-nu
ministern och generaldirektören Ingemar Mundebo.

Marieberg bolagiserade 1985 verksamheten och bildade dotterbolag
för Dagens Nyheter och Expressen med styrelser. I regel brukaregna
moderbolagets verkställande direktör väljas styrelseordförande isom
dotterbolagen. l tidningsföretag komplicerasett dock förhållanden ge-

tidningens ansvarigeatt utgivare aldrignom kan underställd nå-vara
Ägaren delegerar det publicistiskagon. till utgivaren.ansvaret

Chefredaktörerna ställde därför villkor för bolagiseringenettsom att
tidningsstyrelserna skulle ägarstyrelser och inte tjänstemanna-vara
styrelser, vilket då gickägarna på.med När Bengt Braun tillträdde

verkställande direktör för Mariebergsom 1989 ställde han för sin del
villkor få ordförandeposternaövertasom att i dotterbolagens även

Sydsvenska Dagbladet styrelser, vilket han också successivt fick
sedan oktober 1994 fungerar han VD i Expressen måsteoch tillssom
vidare avstå från ordförandeklubban. frågorNär tillsättandeom
eller avsättande chefredaktörer avhandlas kommerav Mariebergs
styrelseordförande ställe.123träda i hansatt

Bengt Braun fåtthar starkare formell position någonänen sinaav
företrädare under l900-talet. Sten Dehlgren visserligen bådevar
verkställande direktör och chefredaktör för Dagens Nyheter 1922-46,

hans makt balanserades starka företrädaremen för ägarfamiljen.av
Hans inflytande sträckte sig dessutom tidning,över förutom deen
sista åren. Hur den reella makten fördelar sig inom Marieberg detär
givetvis omöjligt för utomstående bedöma. Av inläggen att från Bo
Strömstedt och Arne Ruth döma förefaller detatt dock densom om
traditionella maktbalansen mellan ägare, verkställande direktör och
chefredaktör rubbats så direktörensätt stärkt sinatt position de
övrigas bekostnad.

I Bonnierföretagen har ägarinflytandet alltid varit ochstörre samti-
digt mindre omtvistat i Marieberg.än Vittnesmålen mångaär hurom
Albert Bonnier under sin långa tid koncernchef kunde insom
alla nivåer och direkt påverka besluten. Enda undantaget bokför-var
lagsverksamheten.17-9

.Den generationen har helt ochnya formellen annan mer syn
ägarrollen sina förfäder.än Delägarnas skara har vuxit snabbt och

I28 Strömstedt,B., L{ip.seueInoch insidan, 395 ff.s.129Hancock, AbbeB., och Bonniers. pussim.
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enskildaprincip kan delcirka 40uppgår till 60, är vuxna.varavnu
via bolagsstämmorendastverksamheten ipåverkadelägarna stort

år.13O ingår i BonnierföretagensNågra delägaregångernågra per
Del-med fleratillsammans representanter.styrelse, externanumera

Slutligenstyrelser.divisionsbolagensockså företrädda ivälärägarna
i koncernen,tjänstemän nästandussin delägarecirkaarbetar ett som

något medieföretag.alla i
aldrigdeprincipengällertjänstemännendelägande attdeFör

skall intefamiljemedlem. De utövadirekt underplaceras annanen
vanligafungerade arbetar,ägarroll därnågon utan som

Någrasvårttjänstemän.131 praktiken avgöra.ifungerar ärdetHur att
offentligt.hörtsdock inteägarinblandning harklagomålstörre mot

positionBonniers7.7

medie-den svenskaexpansionBonniersfamiljenkringdebattenI
imaktdelsuppmärksammats, ägarnastvå perspektivharmarknaden

perspekti-Ibland harmarknaden.positiondelsföretagen, ägarnas
blandats samman.ven

konsekventBonniersförefallermedieföretagsinaInom numera
Derasredaktionella arbetet.detsig iblandainteprincipentillämpa att

fackochbåde ledningblandvisasrykte attgoda ägare annat avsom
BonniersDagbladet. ärSydsvenskavälkomnade dem ägaresom
nivån deharallokativaPå denmedieföretag.sinaimaktlösadock inte

beslu-ekonomiskagrundläggandedefattarmakt. Defortfarande stor
dehälftenungefärförchefredaktörerföretag. Dei sina avutserten

kulturellapolitiska ochsvenskai dendagstidningarnatongivandemest
betydandehar debokförläggareegenskap ettsinIdebatten. av

filmproducentledandeSomlivet.svenska litteräradetinflytande över
filrn-inombeslutsfattarnadetillhör defilmimportöroch tunga

branschen.
först konstate-detmarknaden börpositionBonniersBeträffande

mångaPå fält mötermonopol.område harnågotknapptdeattras
imorgontidningsmarknadernaPåhård konkurrens.de tvärtom en

beroendestarktkonkurrenternadockoch Malmö är avStockholm

1301mr1g H8.11994 s.
131 120.11994Intrig s.
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subventioner. Utan statligt presstöd skulle Bonniers bli tid-ensam
ningsägare i Malmö och kanske i Stockholm.även

I debatten kring Bonniers ställning mediemarknaden har det
framhållits både den stärkts och den försvagats.att För denatt senare
ståndpunkten talar etermediernas ökade betydelse för mediekonsum-
tionen. Resonemanget onekligenstämmer vad beträffar underhåll-
ningsfältet. TV har tagit mycketöver den funktion Bonniers,av som

till delar nedlagda, veckopress tidigarestora spelade. Inom fältennu
för information och framför allt opinionsbildning förefaller Bonniers
däremot ha stärkt sin marknadsposition.
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ÄgargrupperBilaga I inom flerdagarspress

ÄgargrupperTabell 1.1 inom flerdagarspress 23v 1978
Ägargrupp Antal Upplaga Procentandelperhuvud- vardag1 total-:a avtidningar halvåret1978 upplagan
SläktenBonnier 2 924 800 20,6
Arbetarrörelsen 21 912 500 20,3
Familjen Hjörne 2 394 200 8,8
SläktenWahlgren 2 227 200 5,1
Centerrörelsen 11 206 800 4,6
Familjen Ander 8 199500 4,4
StiftelsenSvenskaDagbladet 1 179800 4,0
StiftelsenBarometern 3 127700 2,8
Familjen Hamrin 5 109300 2,4
Familjen Bengtsson 8 99 100 2,2
LiberalaTidningar KB 3 98 000 2,2
Familjen Pers 2 73 600 1,6
SläktenRidderstad 2 73 200 1,6
HögernsFörlagsstiftelse 4 72 300 1,6
Erik och Asta SundinsStiftelse 2 65 700 1,5
Tore G Wärenstam 2 62 400 1,4
FamiljemaAlström ochWide 2 58 000 1,3
Axel Johanssonsstiftelser 1 56 900 1,3
Stiftelsen Pressorganisationen 2 48 200 1,1
FamiljenWalin 2 42 700 1,0
Familjen Sommelius 1 41 700 0,9
Stiftelsen VK-Press 1 41 500 0,9
Eskilstuna-KurirensStiftelse 2 40 100 0,9
KristianstadsbladetOlofsson Larsson
KB 2 37 800 0,8
HallandspostensTryckeri AB 1 34 700 0,8
SkånskaLantmännens
Tidnings- och Tryckeriförening 1 30 600 0,7
StiftelsenSkelleftepress 1 29 200 0,7
Kristanstadsläns lantmänstidnings- och
tryckeriförening 1 25 900 0,6
Karl Erik Johansson 1 25 600 0,6
Familjerna Mörner, Kaemner,Bjömberg 1 25 400 0,6
Pingströrelsen 1 25 000 0,6
SkaraborgsLänsTryckeri AB 1 19800 0,4
Familjen Hörling 1 19800 0,4
PettersonskaBoktryckeriet 1 18400 0,4
TrollhättansBoktryckeri AB l 17400 0,4
Hudiksvalls-TidningensTryckeri AB l 17200 0,4
Piteå-TidningenAB 1 15500 0,3
Familjen Grundel 2 80014 0,3
AB William MichelsensBoktryckeri 1 13700 0,3
Fam Kindahl Olsson 1 11000 0,2
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Ägargrupp UpgzjflzgtlzProcenltandel:mald per
Iotag :a avuvu var- -halvåret l 978tidningar upplagan

TryckeriföreningTidningsVimmerby
10300 0,21Pa
8 300 0,2Skaraborgs-Tidningenstryckeri AB 1
7 500 0,2Svender 1Familjen
6 600 0,1Tryckeri AB 1Gotlänningens

Öland 6 400 0,11Tryckeri AB
6 000 0,1Dalsland 1Tryckeri AB

800 0,1Norrskenstlamman 1 5Tidningsföreningen
800 O,1Tryckeri AB l 4Lysekils Nya
400 O,1Tryckeri AB 1 4Haparanda-Tomedalens
200 01 4 1LaholmsTidningFöreningen

1004 491 000111SUMMA

1980:82MassmediekoncentrationsutredningenSOUefterBearbetningKälla:
1979TS-Boken

Ägargrupper 23v 1993jlerdagspressinomTabell 1.2
Ä ProcemandelUpplagaAntal pergargrupp

totalupp-huvud- vardag1:a av
halvåret 1993tidningar lagan

164500 26,64,5 lBonnierSläkten
355 000 8,11,5Familjen Hjöme

7,8342 50011.0
900 4,910 212Familjen Ander
500 4,7203Wallenbergsfáren 1

164 3,87,5 700Familjen Hamrin
2,91283007Familjen Pers

126400 2,93StiftelsenBarometern
2,85 120300ArbetarepartietSocialdemokratiska

18500 2,75 lCenterpartiet
2,51099004Gefle DagbladStiftelsenNya
2,41053001Nya Arbetet
21006004Tidningar KBLiberala

66 600 l5Familjen Bengtsson
66 500 1,52G WärenstamStiftelsenTore
66 400 1,51RidderstadSläkten
65 200 1,51stiftelserAxel Johanssons

800 1,52 63StiftelseSundinsErik och Asta
000 1,43 60FörlagsstiftelseHögerns

1,250 800Sommelius 1Familjen
47 100 1,12StiftelseEskilstuna-Kurirens
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ÄgargrupperBilaga I inom flerdagarspress

Ägargrupp Antal Upplaga Procentandelperhuvud- vardag1:a totalupp-avtidningar halvåret1993 lagan
Stiftelsen VK-Press l 46 300 1,1
FamiljenWalin 2 41 000 0,9
Familjerna Mörner, Kzemner,Bjömberg 2 35 500 0,8
Liberal DagspressInvest AB 1 33 300 0,8
StiftelsenSkelleftepress l 33 200 0,8
KristianstadsbladetOlofsson Larsson
KB l 32 300 0,7
ArbetarrörelsenVästernorrland 2 32 100 0,7
SkånskaLantmännensTidnings- och
Tryckeriförening l 30 000 0,7

ÖstersundLänstidningen l 29 300 0,7
Familjen Hörling 1,5 29 200 0,7
ArbetarrörelsenDalarna 1 27 700 0,6
ArbetarrörelsenVärmland 1 27 700 0,6
Kristanstadsläns lantmäns
tidnings- och tryckeriförening l 25 100 0,6
Pingströrelsen l 20 200 0,5
ArbetarrörelsenVästerbotten 1 20 100 0,5
Hudiksvalls-TidningensTryckeri AB 1 19200 0,4
Piteå-TidningenAB 1 19000 0,4

ÖstergötlandArbetarrörelsen 1 17700 0,4
BengtMichelsen l 14200 0,3
GotlandsTidningar 1 13200 0,3
ArbetarrörelsenSödermanland l 12900 0,3
Bo Präntare l 12200 0,3
Vimmerby
Tidnings Tryckeriförening l ll 400upa 0,3
Familjen Svender l 8 500 0,2

ÖrebroArbetarrörelsen l 8 500 0,2
Familjen Ingemarsson l 8 400 0,2
Mats Amhög l 6 700 0,2
Tryckeri AB Dalsland 1 5 300 0,1
FöreningenLaholms Tidning l 5 00upa 0,1
Lysekils Nya Tryckeri AB 1 4 200 0,1
Stenungsunds-Posten l 2 300 0,1
SUMMA 106 4 370500 100,0

Källa: ÅrsredovisningarBearbetning efter TS-Boken 1994. 1992 för samtliga
berördaföretag.Hadenius Anderberg, Vem vadäger i svenskamassmedier
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Bilaga II Hushållstäckning

ÄgargrupperTabell 11.1 med täckningstal 102 i ellerprocent tre
flera A-regiøner 1978. Antal A-regiøner. Totalt 70 A-regioner
Ägargrupp 80 70-79 60-69 50-59 4049 30-39 20-29 10-19 Summa
Arbetarrörelsen 3 l 3 5 7 l 1 16 22 68
SläktenBonnier 1 I 3 32 24 61
FamWahlgren l l 6 2 10
FamiljenAnder 3 l i 10
Familjen Hjöme n n l 5 10
Högerns
Förlagsstiftelse 2 m 2
Centerföreningar

mFamiljen Hamrin i
Familjen Bengtsson N
Stiftelsen
Barometern O
LiberalaTidningar
KB h -
Centerpartiet l 2 l
Familjen Pers t a
SläktenRidderstad l 2
Erik och Asta
SundinsStiftelse 2 NEskilstuna-Kurirens
Stiftelse 2 hFamiljen
Sommelius l lFamiljemaAlström

Wide l l
Larsson
Olofsson KB l l
Stiftelsen VK-Press l l
Axel Johanssons
stiftelser I
Elfsborgs Läns
Annonsblad l
Familjen Grundel l
Familjen Hörling l
Familjen Svender 1
Familjen Walin l
Familjema
Björnberg m.fl. 1
Hallandsposten l
Haparandabladet l
K-E Johansson l
Provinstidningen
Dalsland l lSkaraborgsLäns
Tidning l l
SkövdeNyheter l lStiftelsen
Skelleftepress l l
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30-39 20-29 10-19 SummaÄgargrupp 50-59 40-4960-6980 70-79

SvenskaStiftelsen
11Dagbladet
1lG WärenstamTore

Trollhättans
1lTidning

l lÖlandsbladet

23967 612516 16 1516 23SUMMA
TS-Boken 1979BearbetningefterKälla:

Ägargrupper eller10täckningstal imed 2Tabell 11.2 treprocent
70 A-regionerTotaltAntal1993. A-regioner.flera A-regioner

10-19 Summa30-39 20-29Ägargrupp 40-4950-5970-79 60-6980

BonnierSläkten 6729 3332Idag Sydinkl.
I9 491014 lllArbetarrörelsen 2 l

1ll l4lAnder 3 lFamiljen
Familjen Hjöme 103 71Idag Västinkl.

15HamrinFamiljen 1
312IFörlagsstiftelseHögerns

1 l2IFamiljen Pers l
Il3 1StiftelsenBarometern

l llTidningar KB 2Liberala
l2 1lCenterforeningar

l11lCenterpartiet
1lllFamiljen Bengtsson

GefleStiftelsenNya A1 111Dagblad
SundinsErik och Asta

11Stiftelse
Eskilstuna-Kurirens

2Stiftelse
11RidderstadSläkten
IlStiftelsenVK-Press

Axel Johanssons
1stiftelser

IPräntareBo
1HörlingFamiljen

lFamiljen Ingemarsson
lSommeliusFamiljen

lSvenderFamiljen
lWalinFamiljen

BjömbergFamiljerna 11m.fl.
IlTidningarGotlands
IlKBOlofssonLarsson
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Bilaga II Hushållstäckning

Ägargrupp 80 70- 79 60-69 50-59 40-49 30-3 9 20-29 10-19 Summa
Liberal DagspressInvest l lÖstersundLänstidningen 1 lProvinstidningen
Dalsland 1 1
SkövdeNyheter HB l 1
StiftelsenSkellefteåpress l lStiftelsen
Tore G Wärenstam 1 l
Wallenbergsfáxen l l
SUMMA 10 15 19 16 14 20 48 68 210

Källa: Bearbetningefter TS-Boken 1993
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IxilqzirnnsBilaga positioner ,l[L,’.S]‘6.S§&#39;fiI‘‘f(Ig(’Ili

Ägarnas positioner claysjvs‘5Iirvlugwzi
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ThomasHamrin~;I—fi[[’S.L’II SrigBTAB F;cdrik.§.x021Stig ChrixlinzzHamriniFredriksson LTäipings Tidning T StigFredriksson1SVl 11V}rVg.].{[I1.; StigFredrikssonTijvckeriAB i
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Ägarnas dagspressföretagenipositioner
Kursiv dotterbolagföreträderhuvudägaren

styrelseledamöterStyrelse-VerkställandeChefredaktörFöretag
ordförandedirektör

HamrinFredriksson ChristinaStigVetlanda-PostenAB
HamrinStig Fredriksson ThomasSmålänningenAB

Fredriksson ChristinaHamrinStigNyheterAB Värnamo
StenBengtssonLennartABDalarnasTidningar

Bengtsson
[ansvarig
utgivare]

Per SoldanGunnarRiderstadOstgöta
RidderstadCorrespondenten
JohanBergengren
StellanMörnerLeif BjömbergAllehanda StaffanTidnings AB
Lars KemnerBjörnbergSyd

ZeilonWalin GertrudGöstaBohusläningensAB
WalinGöstaBohusläningens

TidningsAB
WalinGöstaTidningsStrömstads

AB
Mats AmhögFinansnyheterSveriges

AB
SommeliusStaffanDagbladHelsingborgs

SommeliusSörenAB
MårdbergKerstinSvenderLarsABLjusdals-Posten

MichelsenBengtMichelsenWilliamAB
HörlingAndersHörlingLennartLidköpings-Nya

ABTidningen
PräntareBoHälsinge-KurirenAB

LennartDagbladetSvenskaHB
HagelinCo
Mats-OlovLänstidningenAB
SundqvistOstersund

BengtssonLennartKBLiberala Tidningar
Carl-Gustav
Carlson

HallinAnundErik
AndersHjömePeter

H Pers
SundinKjell

AnundHallinErikCarl-GustavAllehandaABNerikes
HjärnePeterCarlson

BengtssonLennartCarl-GustavLiberal Dagspress
HallinErik AnundCarlsonKBInvest Ohlsson-Lennart

Leijon
SundinKjell

HallinErik AnundCarl-GustavABHallandsposten
Ohlsson-LennartCarlson

Leijon
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Bilaga IV F lerdagarstidningar i svensk dagspress

Privatéigda företag

Familjen Ander

Annonssamverkan inom sfären: Nya Wennlands-Tidningen, Arvika
Nyheter, Säffle-Tidningen, Karlskoga Tidning, Nya Kristinehamns-
Posten Filipstads Tidningsamt ingår i NWT-Bästen.

Nya Wermlands-Tidningen

Ägare: Familjen Ander 70 %, Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse
för mediaforskning 30 %.

Styrelse Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforsk-
ning: Viktoria Hedberg, Gustaf Ander, Lars Ander och Staffan
Ander.

Styrelse Nya Wermlands-Tidningen 1993: Gustaf Ander styrelse-
ordförande, Staffan Ander, Bengt Carlsson, Anders Löfberg, Joakim
Ander, Victoria Svanberg, Anders Hansson a, Håkan Erixon a,
Göran Nilsson a, Lars Ander VD.

Helägda dotterbolag 1993: AB Arvika Nyheter, AB Säffle-
Tidningen, Karlskoga Tidnings Tryckeri AB, Filipstads Tryckeri AB,
Nya Kristinehamns-Posten AB, AB Tidning för Skaraborgs län, Bild

Kliché AB, Värmlands Resetjänst AB, AB Nordvästra Sveriges
Tidningar, Enköpings-Posten AB och Nya Wermlands-Tidningens
Fastighets AB.

Indirekta helägda dotterbolag: Tidningen Fryksdals-Bygden AB,
AB Skaraborgs Läns Allehanda, Media AB Nyhets-Gruppen i
Skaraborg, Hjo Tryckeri AB.

Aktier 1993: 4 Finfast AB, 160 FLT, 100 HB Svenska Dagbladet
AB Co, 500 1470 Prifast, 100 Stormarknadspress, 180 Svenska
Dagbladet ÅngbåtsHolding AB, 40 SR, 320 TT, 12 AB Polstjärnan.
Börsaktier värde 50 299 tkr.

Teknisk samverkan: Alla koncernens värmländska tidningar, Nya
Wermlands-Tidningen, Arvika Nyheter, Säffle-Tidningen, Karlskoga
Tidning, Filipstads Tidning, Nya Kristinehamns-Posten och
Fryksdals-Bygden, trycks i Nya Wennlands-Tidningens tryckeri.132

Nya Wermlands-Tidningen kommer hösten 1995 flyttaatt in i ett
nyuppfört tidningshus. Tidningspressen kommer kunna produceraatt
70 000 64-sidiga tabloider eller fullformatstidningar i timmen. Den

detgör möjligt förtrycka bilagoratt och lägga dem rulle, vilket
kan användas för bilagor för alla koncerntidningama.gemensamma

32 Årsredovisning for Nya WermIands-TidningensAB 1992.
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133Stormarknadspress.Annonssamverkan:
26 aktier iaktiepost 000Nyheters1990 DagensNWT köpte ca

aktiekapitalet.134då sammanlagt llägdeochDagbladet procent av
FörsäljningenDagbladet.aktieinnehav isålde sitt1993NWT gav en

mkr.135 vidRealisationsvinstenpå 63,6bokföringsmässig vinst
78 miljoner kronor,1993 tilluppgickaktierförsäljning varavav

Dagbladeti ASfrån försäljningenkomhuvuddelen poststorenav
AB.136HoldingSPPi Trygg-Hansapostsamt en

NyheterArvika

fåtalProdura028 i5Hansa,623 aktier i Trygg9 samt ettAktier:
AB.137Nyhetsbyrån FLTi Svenskaaktier samt

Junzell,Erik Olsson, SvenRundqvist,NilsAnder,Styrelse: Lars
Eklöf VD.Ove

Riks.138Annonssamverkan: FLT
tabloidformat, liksomtill1994gick i oktober överArvika Nyheter

Andergruppen.139småtidningar iövriga

Enköpings-Posten

Nyhetsbyrån för.ek.Svenska80 FLT, 7Aktier: 8 TT,
Hakelius, TomazOlleStaffan Ander,Ander,Styrelse: Lars

VD.14°DanielssonSvenLundberg a,BertilAndersson a,
141Riks.FLTAnnonssamverkan:

Bålsta börjadeHåbo medkommunför tätortenspeciell editionEn
LördagstidningenNyheter.Konkurrent Dagens1992. ärhöstengöras

trycks klochtidiga nyheterfredagensochfeaturematerialbestår av
19.142

1988.143Ökade veckan höstenfrån 6 dagar itillperiodiciteten 5

133 1693.TidningPressens
134 1990-09-22.Wermlands-TidningenNya
135Mediatrender 1893.
136Årsredovisning Wermlands-Tidningen 1993.för Nya
137Årsredovisning Nyheter.för AB Arvika
138 1994.TS-boken
139 1494.TidningPressens
140Årsredovisning 1992.ABEnköpings-Postensför
141 1994.TS-boken
142 1992.Mediatrender
143 1988-06-14.DagbladetSvenska

92



Bilaga IV F lerdagarstidningar i svensk dagspress

Filipstads Tidning

Aktier: 4 TT, 80 FLT, 2 Svenska Nyhetsbyrån ek. för., 6 882+688
Trygg Hansa, 382 HIDEF.

Styrelse: Staffan Ander, Ove Eriksson, Arne Bäckman, Björn
Skogsström, Einar VD.144Lidberg

Annonssamverkan: Riks.145FLT

Karlskoga Tidning

Aktier: 80 FLT, 740 Ven Cap AB.
Styrelse: Gustaf ÅkeAnder, Ann-Marie Ander, Lars Ander,

Edström a, Lars-Erik Larsson a, Einar VD.145Lidberg
Annonssamverkan: 147FLT Riks.

AB Tidning Skaraborgs län

AB Tidning för Skaraborgs län dotterbolagär till NWT.
Utger Mariestads-TidningTidning för Skaraborgs län, moder-är

bolag för AB Skaraborgs Läns Allehanda, Skaraborgs Länsutgersom
Allehanda och för Media AB Nyhets-Gruppen i Skaraborg.

Skaraborgs Läns Allehanda trycker samtliga tidningar i TSL-
koncernen.

Dotterbolag: AB Skaraborgs Läns Allehanda, Media AB Nyhets-
Gruppen i Skaraborg 5 anställda.

Aktier: 19969 Trygg Hansa i utbyte Gota AB börsvärdemot 1255
tkr, bokfört värde 1498 tkr, 701 KAPN AB, 166 HIDEF.

Styrelse: Lars Ander, Staffan Ander, Olle Karlsson, Hillevi
Johansson, Sten Svensson, Anita Lycken, Hans 143Andersson VD.

Annonssamverkan: Skaraborgstäcket, Riks.149FLT

AB Nordvästra Skånes Tidningar

AB Nordvästra Skånes Tidningar dotterbolagär till NWT.

144Årsredovisningför Filipstads Tryckeri AB 1992.
145 TS-boken 1994.
145 Årsredovisning för Karlskoga Tidnings Tryckeri AB 1992.
147 TS-boken 1994.
148 Årsredovisningför Tidning för Skaraborgslän 1992.
149 PressensTidning 1693. TS-boken 1994.
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SkånskAktier: 500 Tidningsdistribution AB, 120 Ess media AB. 1
Skånskandel tidningsdistribution C0 TidningsbärarnaAB KB 75

tkr.
Styrelse: Ander styrelseordförande, Kjell Göthe, StaffanLars

Ander, Olof Ek, Sven Ericson, Widberg, RolandPer H Bo Hägg,
Söderberg, Ann-Christine Lindberg, BennieLennart Ohlsson

vDl50
Riks.151Skåne.Annonssamverkan: En FLTsexa

gångerchefredaktörNST har bytt och VD vardera undersex
Anders ägarskap 1979-1992. NST:s chefredaktör Thomas Arosenius

efter övriga redaktions-avgick hösten 1992 oenighet med den
angående artikel-ledningen och delar journalistklubbenstora av en

vårenbrottslighet. efterträdde 1992 Andersserie ekonomisk Hanom
slutade 1990 efter kort tid VDWendelberg. Lars Bengtsson en som

för efterträddesför bli divisionschef Arbetet Nyheterna ochatt av
vårentidningen 1992 för bliStig Eriksson, lämnade VDattsom

Skåne.152frånOhlsson kom VD NorraArbetet. Bennie som ny
chefredaktörsposten, för i förstaBennie Ohlsson 1993 ävenövertog

halvår.153 vårenlämnade 1994 sin tjänsthand Henry Carlssonett som
delarhaft sedan 1990, efter schism medredaktionschef, han ensom

familjen Ander visatCarlsson menadeägarfamiljen Ander. attav
samtidigt ställer orimliga kravtotalt ointresse för personalen och

avgick,Gustaf Carlssonsina tidningschefer. Ander glad över attvar
154avgången.joumalistklubbens ordförande beklagademedan

1990 Helsingborgs Dagblads plats i FLT.NST övertog

Nya Kristinehamns-Posten

Tidningen Fryksdals-Kristinehamns-Posten har dotterbolagNya AB
000 aktier 500 tkr bokfört 321 tkr.Bygden AB 5 nom

320aktier: 10 Prifast, 20 206 Trygg Hansa,Koncernens Presam,
Nyhetsbyrån, 38 Partnerinvest i GöteborgSv 735 Kap N AB,FLT, 1

AB.

150Årsredovisning Skånesför Tidningar 1992.AB Nordvästra
151 1994.Tidning 1693. TS-bokenPressens
152 1990-05-12.Mediatrender2092.Tidning 2092. ArbetetPressens
153Mediatrender193.
154 Dagbladet 1994-03-31.Tidning 694. Mediatrender694. SvenskaPressens
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Styrelse: Lars Ander, Staffan Ander, Ulf Grundel, Kristina
Fransson a, Ingrid Mattsson VD.155a, Per Anders Persson

155Annonssamverkan: FLT Riks.

Skaraborgs Läns Allehanda

Skaraborgs Läns Allehanda aktierna iäger Hjo Tryckeri AB 100 %,
verksamhet drivs i kommission för moderbolagets räkning.vars

Man trycker Tidning för Skaraborgs Län och Hjo Tidning.
Aktier: 9625 Trygg Hansa, 166 HIDEF.
Styrelse: Lars Ander, Staffan Ander, Leif Malmströmer, Jan-Erik

Johansson, Glenn Svensson, Sten Svensson, VD.157Hans Andersson
Annonssamverkan: Media Väst och Skaraborgstäcket, Riks.153FLT

Sizjfle-Tidningen

Aktier: 200 Rottneros Bruk AB l tkr, 2079 AB Produra Venture
Capital, 160 FLT, 100 Presam.

Styrelse: ÅkeGeorg Bruce, Staffan Ander, Carl Göran Tolleby,
VD.159Jansson, Lars Ander

Riks.150Annonssamverkan: FLT

Mats Arnhög

Finanstidn ingen

Ägare till Finanstidningen Sverigesär Finansnyheter AB.
Styrelse: Mats Arnhög styrelseordförande, Olof G Hedengren,

Raoul Grünthal VD.
Mats Arnhög kontrollerade 951511993 80152ca %uppemot av

rösterna. Kinnevik köpte 1994 13 % Sveriges Finansnyheterav av
153Olof G Hedengren.

155Årsredovisning för Nya Kristinehamns-PostenAB 1992.
156TS-Boken 1994.
157Årsredovisning för AB SkaraborgsLäns Allehanda 1992.
158TS-Boken 1994.
159Årsredovisning för Säffle-TidningenAB 1992.
160TS-Boken 1994.
161Mediatrender293.
162Hadenius-Anderberg,Vcm vad i .svenskaäger nzu.s.sn1czlier.,47.s.163SvenskaDagbladet 1994-09-28.PressensTidning 1694.
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Familjen Bengtsson

Familjen Bengtsson TidningarBengtsson AB i sinäger ägertursom
Dalarnas Tidningar KB.

Dalarnas Tidningar KB 1993-01-01 tidnings- och civil-övertog
fråntrycksrörelsen Dalarnas Tidningar Fastigheter,AB. maskiner

Överflyttningenoch inventarier hyrs Dalarnas Tidningar AB.ut av
motiverades generationsskiftemed underlättas. Familjernaatt ett

stårBengtsson inte i begrepp sälja koncernen sig tillatt vare
Vestmanlands TidningLäns eller Nerikes Allehanda. Lennart

utgivare.164Bengtsson ansvarigär
Borlänge Tidning, Falu-Kuriren, Tidning, SödraMora Dalarnes

Tidning med Säters Tidning bildar tillsammans Tidningmed Avesta
Riks.155ingårannonspaketet Dala W2-W6 iPers-gruppen FLTsamt

Aktier: 40 Liberala Tidningar KB, 300 Liberal Dagspress Invest
KB, 800 Liberala Tidningars Förvaltnings AB, 1000 Dala-AB
Tidningen, 760 80 FörvaltningsFLT, LDPI AB.

kr.166Utdelning 1992 10,7 1991 0mkr,

Ludvika TidningNya

Ludvika Tidning oktober 1993. Tidningen bildadeNya startade l
sammanslagning Ludvika Tidning och Bergslagspostengenom en av

Ägarna,Dala. Dalarnas Tidningar och Nerikes Allehanda, har bildat
bolag, Ludvika Tidning tidigare Nerikes AllehandasNya ABett nytt

vardera.|67dotterbolag TD Utvecklings AB där de 50 %äger
Lindesberg.163Tryckningen isker

Familjerna Björnberg, Kaemner och Mörner

Ystads Allehanda

iFastighets Allehanda Syd avyttrade 1991 sina 150 andelarAB
KB.169Liberal Dagspress Invest

bestårSyd-Gruppen, bildades 1990, Tidnings ABAllehanda som av
jämt dotterbolaget Tryckeri AllehandaAllehanda Syd det helägda AB

164 1893.Mediatrender
165TS-Boken 1994.
166Årsredovisning för DalarnasTidningar AB 1992.
167 Årsredovisning 1993.Tidning för Nerikes Allehanda ABPressens 1393.
168 1293.Mediatrender
169Årsredovisning 1991.AllehandaSyd 1990ochför FastighetsAB
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Fastighets AB Allehanda. Gruppensamt YA, TA, endagstid-utger
ningen Vellinge-Extra två veckoblad, i Skurup ochsamt iett ett
Sjöbo, vilka startades hösten 1992 för konkurrensen frånmötaatt
Skånska Dagbladet.

Gruppen till 75 %ägs YA:s tidigare ägarfamiljer familjernaav
Mörner, Kaemner och Björnberg, ättlingar till familjen Bjurström

grundade YA och till 25 % Sydsvenska Dagbladet.som av
Det materialet har utökats under 1992, bl.a. medgemensamma en

spelbilaga.gemensam
Tidnings AB Allehanda Syds aktier: 99 Trygg Hansa, 500 Skånsk

Tidningsdistribution 240AB, FLT, 115 Ess media, 2 580 Ven Cap.
Skånsk1 andel Tidningsdistribution AB Co Tidningsbärarna KB

tkr.75
Styrelse: Leif Björnberg styrelseordförande, Staffan Björnberg

tf VD, Stellan Mörner, H Inge Gyllin, Lars Kaemner, Sture
Lagerberg, Håkan Sehlstedt, Bengt Svensson a.170a, Per Längby

Tidningarna samtrycks sedan september 1991 Tryckeri ABav
Allehanda Syd, försäljning till moderbolaget 1992 uppgick tillvars

%.17l74
Fastighets AB Allehanda Syd aktier: 80 FLT, 72 Pressresor, 6 TT,

200 Priab, 100 Prifast, 10 Ess media, 2 000 CTV Production AB, 250
Abonnent data, Produra.172200 Presam, 631

Annonssamverkan YA och TA: Skåne Riks.173En och FLTsexa
Civilavdelningen budgeteras mkr.174för 8,2 mkr 139av
Tidningarna trycks YA:s i Ystad. Sydsvenska Dagbladetpressar

har hembudsklausul någon de sä1ja.175övriga villägarnaom av
Tidningarna innehåller dagligen 3-4 sidor material ochgemensamt

ytterligare eller gånger veckaetten annatpar gemensamtper mate-
rial förutom spelbilagan. Förmodligen kommer det gemensamma
materialet ökas med telegramsidorna och med programtablåer och

radiomateria1.175TV- ochannat

170Årsredovisning för Tidnings AB AllehandaSyd 1992.
71 Årsredovisning för Tryckeri AB AllehandaSyd 1992.

Årsredovisning för FastighetsAB AllehandaSyd 1992.
173TS-Boken 1994.
174PressensTidning 2093.
175SydsvenskaDagbladetu s.176Mediatrender593.
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Trelleborgs Allehanda

Sydsvenska Dagbladet köpte 1980 Tryckeri Allehanda i Trelle-AB
borg, utgivare Trelleborgs Allehanda. och Gullan KindahlIvarav

ochbröderna Gunnar Stig Olsson ägde 90 aktierna isamt procent av
företaget. Enligt köpeavtalet skall tidningen och tryckeriföretaget
arbeta tidigare. Trelleborgs Allehanda skall drivas lokal-somsom

Trelleborg.177tidning och tryckas ioch sättas

Bonniersfären

Marieberg

Bonniersfären173 48,25 aktiekapitalet och 71,29äger procent av
i Tidnings Marieberg. Den riktadeABrösternaprocent ny-av

i minskaemissionen till Sydsvenska Dagbladet AB kanägarna
procent.17946,37andelarna maximalt till 70,20resp

rörelserelaterade bolag: Tidene l9.4Aktier i Bergens procent,
50180, SF Video 50, KabelVisions-Film Teknik Express HB
Sydsvenska Dagbladet 43,4.bolagen 7,2,

Övriga anläggningstillgångar: 000 Celsius Industrieraktier l AB,
915 Prifast 462Development, 80 085 Prifast 137 B,30 000 Paris A,

20,5 miljoner kr.Stockholms Fondbörs. Totalt börsvärde
KvällstidningenNyheter, AB Expressen,Dotterbolag: AB Dagens
Duni Mariefast AB,Dextel Findata AB, AB,Pressens Bild AB,
Marieberg, Glädjen,Fyrfotan Fincom, Förlags AB ABAB, AB

MarievisionenTidningsproduktion Mariefrisk AB,Mariebergs AB,
Torkhästen Mindre, ABTorkhästen, ABM-fonden AB, ABAB,

XCOTrängkåren, Vintervägen, AB Volatus.Video Express AB, AB
International AB.

Mâberg styrelseordförande, Johan BonnierStyrelse 1993: Olle
styrelse-Bonnier 2.e vicevice styrelseordförande, Tomasl.e

Åke BerndtAhrsjö, Bonnier,ordförande, Rune Barnens, Pontus
Mundebo, CarryChristina Jutterström, IngemarBäckström a,

177 1980-10-17.DagensNyheter
178 familjen Bonnier ättlingar till brödernaTor,företagi vilkaBonniersfáren
Åke i 33dominerandeägarintresse % rösterna.och Kaj Bonnier harett av
179 FörteckningMarieberg 1993-12-31.Aktiebok för Tidnings AB över

Årsredovisning1993. förTidnings AB Mariebergförvaltarregistreradeaktier i
Marieberg 1993.Tidnings AB

180Såldesvåren Mediatrender 494.1994
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Åkerman,Nylander a, Kerstin Vinterhed a, Johan Bengt Braun
VD18l

Styrelse 1994: Olle Måberg styrelseordförande, Johan Bonnier
l.e vice styrelseordförande, Tomas Bonnier 2.e vice styrelse-
ordförande, Pontus Bonnier, Berndt Bäckström a, Ingemar
Mundebo, Carry Nylander a, Kerstin Vinterhed a, Johan
Åkerman, VD.133Bengt Braun

Dagens Nyheter

ÄgarserviceHelägda dotterbolag: DN AB, DN Runt Hubo Pressstan,
AB och Tidningen Södermalm AB det delägda dotterbolagetsamt
Pressens Morgontjänst AB, till 80ägs % AB Dagens Nyhetersom av
och till 20 % Svenska Dagbladet. Fr.0.m. 1993r0l-0lav DN.EXär
Tryckeriet helägt dotterbolag.

Aktieinnehavet i AS Dagbladet Information nedskrevs 1991 från
1,013 mkr till

Moderbolagets aktier: 337 TT 6,75 %, 188 SR, 26 000 Presam
4,65 %, 6 670 Prifast A, 8 346 Prifast B, 56 Dagspressens
Marknadsinformation AB 1 1,2 %, 116 082 Atle Förvaltnings AB.

Koncernens aktier: 356 City Mail 4,9 %. 38 Hidef Kapital AB,
500 Morgontidningsdistribution AB 16.7, 562 Hamilton Partner
AB 5,0 %, 225 l-lubo Distribution AB 45,0 %.

Styrelse: MåbergOlle styrelseordförande, Ingvar Andersson a,
Rune Barneus, Johan Bonnier, Karl Otto Bonnier, Tomas Bonnier,
Jürgen Kopp, Ingemar Mundebo, Carry Nylander a, Jonas Nyrén

Åkerman,VD, Arne Ruth, Johan Braun.133Bengt
Annonssamverkan: City Colour, Jumbo.134 Sydsvenskan

P1us.185Lars Engqvist anklagade våren 1993 Sydsvenska Dagbladet
och Dagens Nyheter för kraftiga rabatter tillatt ge annonsörer som
avstod från i Arbetet 185att Svenska Dagbladet.annonsera resp

Samarbete annonsbilagor mellan Dagens Nyheter, Göteborgs-om
Posten och Sydsvenska Max.‘37Dagbladet i City

Teknisk samverkan: Dagens Nyheter trycker delupplaga hos
Västerbottens-Kuriren. Dagens Nyheter flyttade tryckningen sinav

181Årsredovisningför Tidnings AB Marieberg 1993.
182Mediatrender894.
183Årsredovisningför AB DagensNyheter 1992.
84 PressensTidning 1693.

185TS-Boken 1994.
86 PressensTidning 1693.
I87 PressensTidning 493.
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frånvästsvenska upplaga Göteborgs-Posten till tryckeri ieget
1992.133Jönköping

Övrig 20 000 isamverkan: Ett urval huvudsak sådanapersoner,
Svenska Dagbladet inte Dagens Nyhetersom prenumererar men

vårenerbjöds påoch Finanstidningen 1993 för kostnadatt en
2 000 kr DN och FT ordinarie pris FT l 790 kr,prenumerera
Svenska Dagbladet 595 kr och Nyheter 3891 Dagens 1 kr. Bengt

fråganhade inte tagit ställning tillBraun köpaattom
Finanstidningen.139

vårenNyheter inledde 1994 samarbete med WashingtonDagens ett
Times nyhetsservice, däroch Angeles Baltimore SunPost Los även

ingår. ingår 80 korrespondenter helaoch Newsday Sammanlagt över
nätet.190ivärlden

Nyheter startade hösten 1994 DN Stockholm; tabloid-Dagens en
191för Stockholm spridd i Stor-Stockholm.tidning

Expressen

Impact.192 mellanKvällspressen SamarbetetAnnonssamverkan:
flyttatutökades Idags säljare har tilloch IdagExpressen attgenom

193Expressen.
300 000 i Akalla, 200 000 iTeknisk samverkan: Trycker ca

160 000 exvardag och 200 000Jönköping, 100 000 Max
exsöndag194 på000 Västerbottens-Nerikes Allehanda och 40
Kuriren.195

i samarbete med Interaktivhar text-TV i FemmanExpressen startat
erbjudandetidigare tackat nej tillMedia i Malmö. Expressen har ett

från nöjen och ekonomi kommerTV3. nyheter,Förutom sport,
196innehållatext-TV-tjänstExpressens att annonser.

188SvenskaDagbladet 1992-06-18.
189 Tidning 393.Pressens
190DagensNyheter 1994-05-29.
191 1994-09-14.DagensNyheter
192 Tidning 1693.Pressens
193Mediatrender294.
194Årsredovisningför NerikesAllehandaAB 1993.
195Årsredovisning 1992. 593.för Expressen PressensTidning
196EterMedia794.
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Sydsvenska Dagbladet

Annonssamverkan: Jumbo.197City Colour,
Samarbete annonsbilagor mellan Dagens Nyheter, Göteborgs-om

Posten 198och Sydsvenska Dagbladet i City Max.
Sydsvenska Dagbladet kommer industrigrupp.199sälja sinatt
Styrelse 1993: Knut Hammarskjöld styrelseordförande, Fredrik

Arp, Bengt Braun, Reinhold Geijer, Sten Jacobsson, Jonas Nyrén, Bo
Strömstedt, Ingvar Wenehed, Unto Seppelä, Johan Westman a,
Bertil Winell a, Rolf Zieger Håkana, Sehlstedt VD.

Peter Hjörne lämnade styrelsen 1993 efter ha tackat nej till omval.
Bengt styrelseordförandezooBraun valdes till vice

Bengt Braun valdes till styrelseordförande 1994. Bo Strömstedt och
den gamla ägarfamiljens lämnade styrelsen.representanter

Idag

Tidningsbolaget GTKvällsposten KB Idag. Komplementärut ärger
Tidnings AB GTKvällsposten 216 och kommanditdelägare är
Sydsvenska Dagbladet AB 716 och Tidnings AB Stampen 716.
Tidnings AB GTKvällsposten till lika delarägs Sydsvenskaav
Dagbladet och Stampen.

Styrelse: Peter Hjörne styrelseordförande, Knut Hammarskjöld
vice styrelseordförande, H Inge Gyllin, Bengt Hansson chef-
redaktör, Lars Hjörne, Lennart Ohlsson-Leijon, Håkan Sehlstedt,
Per-Åke Fröberg a, SvenssonJan a, Tommy Carlsson VD.

Styrelsesuppleanter: Fredrik Jacobsson, Hans-Olof Morsten, Mats
WigemäszmReimertz, Bo

Annonssamverkan: Impact.202Kvällspressen
Teknisk samverkan: Trycker 125 000 exemplar i Göteborg, 90 000

exemplar i Malmö 18 000 påexemplar Blekingesamt Läns
Tidning.203

Idag beräknas förlust 1994 20 miljoner kronor. Enligtge en
uppgift till Resumé ville Peter Hjörne Idagöverta Mariebergmot att
får utgivningsbeviset till Kvällsposten.

197PressensTidning 1693.
98 PressensTidning 493.

199PressensTidning 694.
200 Mediatrender993.
201 Årsredovisning för Tidningsbolaget GTKvällsposten KB 1992.
202 PressensTidning 1693.
203 PressensTidning 794.
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IndustriDagens

Industri Bonniers Affärsinformation, helägtDagens ägs ärav som
till Bonnierföretagen.dotterbolag

Bonniers Affärsinformation: Carl-Johan BonnierStyrelse
Håkanstyrelseordförande, Ramsin Hans-Jacob Bonnier, JohanVD,

Bonnier, Lukas Bonnier, Pontus Bonnier, Gun Lundqvist, Olle
Måberg, Schack, Per Holmgren och Thomas WallinPreben a a.

Familjen Hamrin

består Christina Hamrin med make StigHamrinFamiljen av
Familjen har intressen i dagspressenFredriksson barn.samt tre

Frejolo.ochHere11cogenom

Herenco

förin sina aktier1993 sina aktieägare lösaerbjödHerenco AB att
aktieägarnaalla 130nominellt värde 50 kr. Nästan9228 kronor

erbju-utnyttjadefamiljen Hamrin-Fredrikssonförutom huvudägaren
och aktiekapi-cirka 180 miljoner krAffären kostade bolagetdandet.

StiftelsenStörsta minoritetsägarenhalverades.talet närmast
antaletmiljoner kr. inlösenfick cirka 72 FöreHögerpressen var

stiftelseHamrinsHamrin-Fredriksson ochaktier 000. Familjen42
AB.2O4enda i Herencoblev därigenom ägare

Jönköpings-PostenSmålands Allehanda,heltHerenco äger
Tranås Tidning,Smålands-TidningenSmålands medDagblad

Smålänningen Ljungby-Nyheter,Vetlanda-Posten, Värnamo
tidningenÄlmhults Tidning, FalköpingsTidning, Skaraborgs Läns

SkövdehälftenägareTidning Västgöta-Bladet. Företagetoch är av
NyheterSkaraborgs-Tidningen.

Grosskopf, Jarl Mared,1993: Anders G Carlberg, GöranStyrelse
StigHamrin, Per-Anders Johansson,Hamrin, ChristinaThomas

Christer Johansson StigFredriksson VD, Leif Svensson a,a,
Johansson.

Jönköpings-PostenSmålands Allehanda,Annonssamverkan:
TranåsSmå1andsTidningenSmålands Dagblad, Tidning, Vetlanda-

bildar Hallpressannonsen. FalköpingsNyheterPosten Värnamosamt
Samannons.205samverkar i FT-VBTidning Västgöta-Bladetoch

204 Tidning 1093.Pressens
205 Tidning 1693.Pressens
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Distribution: Herenco 1994-03-10övertog utbärningen sinaav
småländska tidningar och erbjöd andra morgontidningar bliatt
kunder.2°6 Herenco Distribution bildadesAB 1993.

Herenco Press AB trycker Jönköpings-Posten, SmålandsTidningen
och Värnamo Nyheter.

Herenco AB köpte 1990 via sitt bolag E. Sem AS i Halden 18 %ca
aktierna i Stavanger Aftenblad. Ingen aktieägare får dockav förrösta

5 %. Tidningenän Norges sjätteär medstörstamer upplaga 1989en
på exemp1ar.20767 000 Sem AS med påomsättning 30ca mkren ca
köptes 1987. 10 i% Stavanger 1988.203Aftenblad köptes

Smålänningen köptes 1969. Minoritetsandel 25 % i Scand Video
köptes såldes1977 och 1985. Falköpings Tidning förvärvades 1978,
Skaraborgs läns Tidning 1980, Värnamo Nyheter 1981. Nyhetspoolen
i Växjö bildades 1984. Hela Veckan startades 1982 och lades ner
1987.209

Herencos omsättning 1993 uppgick till 1 134 1 104 miljoner
kronor tidningsdelen svarade för 38 %, civiltryck Nässjö 35varav
% och emballage Ulricehamn 26.% Resultat för hela koncernen
efter finansnetto 163,6 115,7 miljoner kronor, för tidningarna 59,8
52,3 miljoner kronor. Herenco betalade 177,2 miljoner kronor vid
inlösen 17 000 aktier vilket kr.21°värde 10 424av motsvarar ett,[Enligt uppgift omsättningen 1993 1 113 miljoneren annan var
kronor kronor.211]resultat 168 miljoner

F rejolo

Norrköpings Tidningar köpte 1992 Arne Argus 3700 A-aktierpost
Östgötaoch 3 700 B-aktier i Correspondenten för 2,8 mkr. A-aktien

värderades till 510 kr och B-aktien till 250 kr. För A-aktier gäller
dock hembudsklausul mellan A-aktieägarna. Hamrin bolagen AB
Frejolo, köpt företag i sin ägdeett annat A-aktiersom itursom
Östgöta Correspondenten, åberopade klausulen och har gjort anspråk

köpa mkr.212A-aktierna för 1,8att ca
Herenco Östgötaökade sitt innehav aktier i Correspondentenav

första halvåret från1994 6 292 till 21 077 varav l1 949 A-aktier,

205 PressensTidning 593.
207 SmålandsTidningen 1990-02-23.
208 Sammanställning 1988 Herenco.över
209 Sammanställning 1988 Herenco.över
210 Mediatrender 1294.
211 SvenskaDagbladet 1994-06-29.
22 PressensTidning 594.
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Familjen Ridderstad kon-motsvarande 7,27 rösterna.procent somav
två låste våren sitttredjedelar 1994 innehavtrollerar ettgenomca

kons0rtialavtal.213

Falköpings Tidning

1978.Köptes Herencoav
400 200Skaraborgspress, 14 TT, Presam,Aktier: 160 FLT, 75

AB214.i1906 i Partnerinvest GöteborgPrifast, Hansa,45 Trygg
förNyheter HB 20 tkr.Andelar i Skövde

Fredriksson, Otto Ekberg, IrisLilja, StigStyrelse: Anders
VD.315Sven WedellJohansson,

Riks.316Skaraborgstäcket ochMedia FLTAnnonssamverkan: Väst

Hallpressen

Jönköpings-Posten.Hallpressen AB utger
Åke Hjerpe, Cjell Fransson,StenChristina Hamrin,Styrelse:

verkställandeStig FredrikssonWendle,Modén, BengtBirgitta
direktör.2 17

ingårJönköpings-PostenSmålands Allehanda iAnnonssamverkan:
Riks.213Småland och FLTStora

efter Gplanenligt VD BotillträddeFredrikssonStig som
tid tidningshusetunder dengick in VDLundberg, somsomsom

byggdes.219

TidningSkaraborgs läns

dotterbolag till Herenco AB. KöptesTryckeriSkaraborgs ABLäns är
1980.

HB.Delägare i Skövde Nyheter
tkr, 140AB 75160 75 SkaraborgspressAktier: 6 FLT,TT,

tilldelad904 KapN ABFörvaltning AB,80 LDPIPresam, pga.

213Mediatrender 1394.
214 vinstdelningsskatt.basis tidigare betaldTilldelade av
215 Årsredovisning Tidning 1992.för FalköpingsAB
216 1994.TS-Boken
217 Årsredovisning för AB 1992.Hallpressen
218 1994.TS-Boken
219 Mediatrender 1792.
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vinstdelningsskatt, 300 Liberal nyhetsbyrån AB, 300 andelar Liberal
Dagspress Invest KB 300 tkr.

Styrelse: Stig Fredriksson, Egil Torgny Bengt Palm, Claes
Jacobsson, Gunnar Richardsson, VD.22°Sven Wedell

Annonssamverkan: Media Väst, Skaraborgstäcket Riksoch FLT
Den tekniska produktionen Skaraborgsbygden förlagd tillärav

Tidning?Skaraborgs Läns

SmålandsTidningen

Fr.0.m. 1993-03-01 trycks tidningarna Herenco Press AB.av
Aktier: 5631 Ven Cap AB.

Sten-ÅkeStyrelse: Christina Svensson,Hamrin, Hjerpe, Björn Jan
Pilefelt, Stig Fredriksson, VD.223Bengt Wendle

Annonssamverkan: Riks.224Stora Småland och FLT

Vetlanda-Posten

Fr.0.m. 1993-03-01 trycks tidningarna Herenco Press AB.av
Styrelse: Christina Hamrin, Sigvard Ermeland, Bruno Robeling,

Stig Fredriksson, VD.225Bengt Wendle
Annonssamverkan: Riks.226Stora Småland och FLT

Smålänningen

SmålänningenAB .dotterbolagär till Herenco AB sedan 1969.
Aktier: 24 Swed Graf tryckeri AB 48 % bokfört värde 75 tkr,

250 Emmaboda Tidning Trading AB 50 % 50 tkr, 80 FLT, 680l
Produra Venture Capital.

Styrelse: Thomas Hamrin, Lars Fritzell, Stig Fredriksson, Bo
Vikingsson, Lennart Pettersson, VD.227Sven Dürango

Annonssamverkan: Stora Småland Riks.223och FLT

220 Årsredovisning för SkaraborgsLäns Tryckeri AB 1992.
221 TS-Boken 1994.
7-22Årsredovisning för SkaraborgsbygdensTidningsförening 1992.u.p.a.223 Årsredovisning för SmålandsTidningenTryckeri AB 1992.
224 TS-Boken 1994.
225 Årsredovisning för AB Vetlanda-Posten1992.
226 TS-Boken 1994.
227 Årsredovisning för AB Smålänningen1992.
228 TS-Boken 1994.
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NyheterVärnamo

dotterbolagAB Värnamo Nyheter till Värnamo Nyheters Förlagsär
ingår i den koncern därAB Herenco AB moderbolag.ärsom

Herenco köpte Nyheter 1981.Värnamo
Aktier: 160 124 648 Hidef KapitalFLT, Trygg Hansa, 4 AB.
Styrelse: Christina Hamrin, Stig Fredriksson, Leif Svensson, Sten-

Ãke VD.229Hjerpe, Evert Engström, Sven Lindström
utgivare.230Lindström ansvarigVD Sven ävenär

Riks.231SmålandAnnonssamverkanz Stora och FLT

Västgöta-Bladet

Tidaholms Tryckeri dotterbolag till ochAB Herenco ABär utger
Västgöta-Bladet.

160 429 Hidef KapitalAktier: 48 Hansa, FLT, l AB.Trygg
StigChristina Hamrin, Anders Lilja,Styrelse: Lennart Warnstam,

VD.232WedellFredriksson, Sven
SkaraborgstäcketAnnonssamverkan: Media Väst och FLT

,Riks.233

Familjen Hjörne

Göteborgs-Posten

Tidnings Stampen.Moderbolag: AB
Ägare: aktiekapitalet,Familjen Hjörne 32 % 25 %Peter av

%, Karinhelägt Hjörne 35 % 35Tidningsboxen AB Peterav
12familjen Marika Cobbold 11 % %,Nordgrén 20 % 25%,

%.234övriga aktieägare 2 % 3
Ohlsson-Leijonstyrelseordförande,Hjörne LennartStyrelse: Lars

kommunalråd JackMargita Björklund,vice styrelseordförande,
NyholmHjörne, Torgny Karlsson VD, BengtForsgren, Peter

Lars-OlofKilnerReimertz VD, Anders a,vVD, Matz
Knut Hammarskjöld ledamotAndersson Holmgren a.a, Ivan

1990-1992.

229 Årsredovisning Nyheter 1992.för AB Värnamo
230 Journalistik juni 1990.
231 TS-Boken 1994.
232 Årsredovisning för Tidaholms Tryckeri AB 1992.
233 1994.TS-Boken
234 494.Löpsedeln.Göteborgs-Posten
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Dotterbolag: Göteborgs-Postens Nya AB 99,9 %, AB Press-Resor
97,4 % producerar och säljer resor, Västra Sveriges Affärer
Företag regional affärstidning, Västsvenska Bildservice AB bild-
byrå, Petit Lito reproföretag, GP Distribution samdistribution i
Västsverige, GP Fastighets AB, Produktions AB Göteborg l
radioproduktion, Säljmedia AB, annonsförsäljning för radio samt
försäljning tidningsdistribuerade trycksaker i GP.av

Moderbolagets aktier: 2 000 Tidnings AB GTKvällsposten 50 %,
l 000 Liberala Tidningar Förvaltnings AB l8,5 %. 633 256 Syd-
svenska Dagbladet l 1,4 %, 80 LDPI Förvaltnings AB, 281 SRU AB
56 %, 500 MTD AB I6,7 %, 100 Marieberg, Konvertibelt
förlagslån i Sydsvenska Dagbladet AB med bokfört värde 19,9 mil-
joner kr.

Dotterbolags aktier: l Scandinavium AB 0,3 %, 48 Dagspressens
Marknadsinformation AB 10 %, 450 TT 0,9 %, 40 Bachelors
Club AB 0,9 %, 4 599 Trygg Hansa, 9 052 KapN.

Moderbolags andelar: 1 Tidningsbolaget GTKvällsposten KB
43,75 %, SRUl KB 56 % moderbolag i Rix-nätet, 50 Liberala
Tidningar KB l8,6 %, 300 Liberal Dagspress Invest KB 7,7 %.

Dotterbolags andelar: l Rix KBGöteborg 45 %, l Rix Borås
50 %.

Teknisk samverkan: Trycker Arbetet Nyheterna, Idag, Svenska
Dagbladet l993.235fr.o.m. hösten

Annonssamverkan: Jumbo.236City Colour,
Samarbete annonsbilagor mellan Dagens Nyheter, Göteborgs-om

Posten och Sydsvenska Max.237Dagbladet i City
Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet kommer utvecklaatt ett

datasystem förgemensamt prenumerationsförsäljning, prenumera-
tionsbearbetning, ekonomi, distribution.233analys och

Göteborgs-Posten avvecklade 1993 sina i ochengagemang externa
gratisutdelade gatutidningar lämna delägarskapetatt igenom
Nyckelbojen, City-Nytt och Norrlandsmagasinet.utsom ger
Göteborgs-Posten koncentrerar sig sitt Aveny.239gatumagasineget

Se även Idag.

235 Rapporten.GP-koncernensverksamhetsberättelseår 1993.236 PressensTidning 1693.
237 PressensTidning 493.
338 SvenskaDagbladet [994-05-19.
339 Medialrcndcr 2092.
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HörlingFamiljen

Lidköpings-TidningenNya AB

Lidköpings-Tidningen dotterbolag till LidköpingspressNya AB är
AB.

hälftenägare i Skövde Nyheter HB.Koncernen är
50Aktier: 150 Skaraborgspress AB % 375 tkr, 300 andelar i

ökning med 150 1992, bokförtLiberal Dagspress Invest AB värde
66651 tkr [150 tkr, KAPN AB.717

Hörling Andersson, KleinStyrelse: Lennart VD, Bengt
LundströmHörling, Weihard, UllaWrangberth, Anders Ronny

Riks.241SkaraborgstäcketAnnonssamverkan: Media Väst, och FLT

Bengt Ingemarsson

enligt[ensamBengt Ingemarsson är störste ägare ägare en annan
Ölandsbladet.uppgift]242 köpte 1990 20 % KLT-Press,Han avav

Tidning.243 chef förendagstidningen Kalmar HanLäns ärutsom ger
huvudägare244enligt uppgiftVimmerby Tidning och

Ölandsbladet

ÖSmåland,Stora K Samannons.Annonssamverkan: V
Ölandsbladet reklamfinansierad lokal-TV via kabelnätetplanerar

har TV Kalmar AB.Kalmar. Bengt Ingemarssonöver startat
Kalmarsund.245 nåri Radio TV Kalmaridningen engageradT ävenär

Ägarehushåll påtäckningsgrad 85 Bengt800 och har17 procent.en
CTM-nätet.246Ingår iIngemarsson.

240 Årsredovisning 1992.för Lidköpings-Tidningen ABNya
241 TS-Boken 1994.
242 Dagbladet 1991-08-14.Svenska
243 ÖstraSmåland 1992.Mediatrenderu s.
244 Tidning 1594.Pressens
245 Mediatrender 1194.
246 EterMedia3394.
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Bengt Michelsen

Alingsås Tidning

Bengt Michelsen ende aktieägare och ende styrelseledamot i AB
Michelsen.247William

Aktier: 160 FLT Service AB, 6 TT, 85 Trygg Hansa.
Annonssamverkan: Riks.243Media Väst och FLT
Civilavdelningen har 1983-92 legat i snitt 14 % den totalaav

omsättningen

Pers-gruppen

Vestmanlands Läns Tidning förvärvade 1985 50 % i de bolag som
Elfsborgs Läns Allehandaut och Trollhättansgav Tidning.

Resterande delen 1987-12-31250bolagen köptesav
Annonssamverkan inom sfären: Vestmanlands Läns Tidning,

BärgslagsbladetArboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten
Avesta Tidning bildar Mistelnsamt i olika konstellationer.tre

Vestmanlands Läns Tidning, BärgslagsbladetArboga Tidning sam-
verkar i Veba-annons. Sala Allehanda, Fagersta-Posten Avestasamt
Tidning KOMBI-annons251samverkar i

Teknisk samverkan inom Vestmanlands Läns Tidning,gruppen:
BärgslagsbladetArboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten

Avesta Tidning trycks VLTsamt Press. Elfsborgs Läns Allehanda
och Trollhättans Tidning trycks Trollhättans Tryckeri.

VLT-koncernen trycker bl.a. 125 000 exemplar för Afton-
bladet252, Svea-gruppens fem centertidningar, Bonniers Resumé,
Info, ICA-Kuriren, ICA-Nyheter Miljöaktuellt.samt

Släkten Pers placerade 1989 31 450 B-aktier motsvarande 3,9 % av
aktiekapitalet marknaden.253 1,4 % VLT:s aktier bytte iägareav
januari 1993, troligen någon i ägarfamiljen sålde.att Geflegenom
Dagblad aktiekapitalet254ägde 3,9 % av

Styrelsen föreslår års1994 bolagsstämma avskaffa hem-att
budsklausulen för A-aktier, alla i släktenär Pers 34ägo. med-som

247 Årsredovisningför AB William Michelsen 1992.
248 TS-Boken 1994.
249 PressensTidning 2093.
250 ÅrsredovisningNationalencyklopedin. för VestmanlandsLänsTidning 1987.
51 PressensTidning 1693. TS-Boken 1994.
52 PressensTidning 794.

253 SydsvenskaDagbladet 1989-09-27.
254 DagensIndustri 1993-01-13.
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kontrollerar aktiekapitalet ochsläkten 67,5 %lemmar Pers avav
aktiekapitalet ochAllehanda 10,5 %91,2 % ABrösterna. äger avav

föreslåsB-aktierGenom fondemission A-2,8 rösterna.procent avav
l.255minskas till 63,8 8l,laktiernas andel rösterna procentav

tidningar med varandra.konkurrerade VLT-gruppensTidigare
Vestmanlands Tidning dragit in sina lokalredak-LänsNumera har

tidningar.på där koncernen hartioner de platser egna
indragningarna.255harJournalistklubben och läsarna reagerat mot

eventuell sammanslagningTidning utrederVestmanlands Läns en
Ågren HolmbergsTryckeri ochBärgslagsbladets ABav

TV- ochTidningarna har redanBoktryckeri AB. gemensamma
sammanslagningen innebäraMöjligen kommerradiosidor. gemensamt

TT-material.357

Vestmanlands TidningLäns

Ågren TvåstadsboktryckeriHolmbergs AB,dotterbolag:Helägda
Tryckeri Press AB, VLTBärgslagsbladets AB, VLTTidnings AB,

Trestads Annonspool HB.Communications, lncMedia VLTAB, samt
Nyhetsbyrån Liberala TidningarLiberala AB, 16Aktier: 30

bokförda för 884 tkr med börsvärdeBörsaktierFörvaltnings AB.
tkr.2530231

Andelar: InvestTidningar 300 Liberal Dagspress40 Liberala KB,
KB.

vicestyrelseordförande, KarlssonJanSven WallgrenStyrelse:
VD,Länsförsäkringar, Anders H Persstyrelseordförande VD

konsultföretag, SvenEliason, VDdirektör, HansCarl-Hugo Bluhme,
MårtenNils-Erik Carlson a.Levin, Jonas Pers,BertKvarnström,

Håkan Eriksson a.Enberg a,
Stormarknadspress259Annonssamverkan:

AndersTidning ville HVestmanlandsJournalistklubben Läns att
utgivare. styrelsenavgå huvudredaktör och ansvarigskullePers som

Pers.260försitt förtroendeuttalades dock
TV4-den lokalaTidning samarbetar medVestmanlands Läns

iMail Visionradiostationen 106,1 och Postenslokalastationen, den

255 Årsredovisning Tidning 1993.för VestmanlandsLäns
256 1991-12-03.DagbladetSvenska
57 1094 och 1694.Mediatrendcr

258 Årsredovisning Tidning 1994.för VestmanlandsLäns
259 Tidning 1693.Pressens
26° 1994-02-12och 1994—02—15.DagensNyheter
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projektet Fullboka, erbjuder kombinationerannonsörernasom av
lokal tidnings-, radio-, TV- och direktreklam.

VLT 32 i% Classicäger Radio i Helsingfors. VLT har tillsam-
med brittiska Classic FM och finska fåttFEIB koncession förmans

Finlands första rikstäckande radiostation. Namnet blir Classic FM och
kommer utvecklas automatstationen Klassinen Asemaatt deur som

företagen driver sedan tidigare. Classictre FM stationäger ien
Neder1éinderna.261Storbritannien och ien

Avesta Tidning

Annonssamverkan: Dala W2-W6 Bengtsson-gruppen och FLT
Riks.252

Béirgslagsbladet

Aktier: 2 80TT, FLT.
Styrelse: Ulf Eneroth, Bengt Larsson, Anders H CarolaPers,

ÖhlanderWesterlund-Gymming, Jan Karlsson, Inge-Gerd och Karl
Östgren VD.253

Riks.254Annonssamverkan: FLT

Tvåstads Tidnings AB

Trollhättans Tryckeri köptesAB 1992-07-01 tilbaka från VLT Press
AB och blev helägt dotterbolag. Gemensam redaktionsledning från
1992-09-01. Tryckeriverksamhet uppgick till 11,3 mkr och tidnings-
rörelse till 92,5 fastighetsrörelsemkr 0,4 mkr.

Styrelse: Anders H Pers styrelseordförande, Jan Brändström,
Bert Levin, Fredrik Waern, Ulf Andersson, Claes Olofsson, Björn
Öhlin VD.265

Aktier: 468 aktier i Malmöhus-Invest 250AB, 50 % i Trestad-
Visionen 25 tkr, 160 FLT, 47 Trygg Hansa, 140 Presam, 5 SR, 323
i Dagspress Direkt i Sverige AB.

261 EterMedia 2094.
262 TS-Boken 1994.
263 Årsredovisning for BärgslagsbladetsTryckeri AB 1992.
264 TS-Boken 1994.
265 Årsredovisning Tvåstadsför tidnings AB 1992.
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ingår i MediaAnnonssamverkan: TT och ELA Väst, TUV-
Riks.256och FLTStadsannons

Elfsborgs TidningBohusläningen, LänsRedaktionell samverkan:
näringslivsbilaga.257TidningTrollhättansoch utger en gemensam

Bohusläningen hälften1980-talet ägde VLT ochmittenI var avav
Tidning.263Tvåstads

Ågren Holmberg Boktryckeri AB

tryckningmed SveagruppenTreårigt skrevs 1992avtal avom
Dalabygden, Gästriklands tid-Västmanlands Nyheter, Läns-Posten,

Upplands Nyheter.ning och
Vision avbröts hösten 1992.TV-projektet SalaMedverkan i lokal

precisering.Bokförda aktier 30 tkr utan
Anders PerH Pers,Netzler, Sven Kvarnström,Styrelse: Lars

KarlssonChrister KentOhlsson Nyman a,Wiklund, a,Lars
VD269

Sala Allehanda: FLTochAnnonssamverkan Fagersta-Posten
Riks.270

RidderstadSläkten

Östgöta Correspondenten

Östgöta 65271 uppgifttill [enligtCorrespondentenAB ägs en annan
80272] styrelseordföranden GunnarEnligtRidderstad.släkten% av

Östgöta skallCorrespondentenavsiktdetRidderstad är ägarnas att
familjeföretagförbli ett

3700 A-1992Tidningar köpte Arne ArgusNorrköpings post
Östgöta 2,8 mkr.Correspondenten för A-B-aktier iaktier och 3 700

A-aktierkr.B-aktien till 250 Förkr ochaktien värderades till 510
Hamrin bolagA-aktieägarna.hembudsklausul mellangäller dock en

A-aktier ii sin ägdeföretagköptFrejolo,AB turett annat somsom
Östgöta anspråkåberopade klausulen och har gjortCorrespondenten,

266 1994.TS-Boken
267 Mediatrender 494.
268 Mediatrender 194.
269 ÅgrenÅrsredovisning Boktryckeri AB 1992.Holmbergför
270 1994.TS-Boken
271 Mediatrender 1694.
272 ma.ssmedicr, 46.vad svenskaHadenius-Anderberg,Vem iäger s.
273 Årsredovisning Östgöta 1992.för Correspondenten
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på köpa mkr.274A-aktierna för 1,8att Herenco ökade sitt innehavca
Östgötaaktier i Correspondenten första halvåret 1994 frånav 6 292

till 21 077 varav 11 949 A-aktier, motsvarande 7,27 % rös-av
terna.275

ÖstgötaNerikes Allehanda 7 987äger Correspondenten B bokfört
kr.276värde 2,741 miljoner

Östgöta Correspondenten planerar slopa hembudsskyldighetenatt
för A-aktier. Släkten Ridderstad kontrollerar 65 röstetaletprocent av
och binds till varandra k0nsortialavtal.277 Bakgrundenett tillgenom
förändringen är kretsstörre skall kunna köpaatt de A-aktieren som
ligger utanför ägarfamiljens kontroll. Beslutet kommer också inne-
bära familjen Hamrins bolag,att Frejolo, under de årensenastesom
efterfrågat de aktier varit till salu kan få konkurrens ochsom att
aktiekursen stigadärmed kommer att

Helägda dotterbolag: Tranås Typografiska Anstalt AB Teta
Tryck, Nova Grafisk Produktion AB, Tryck och Media i Linköping

ÖCAB, Fastigheter AB. Dotterbolagen Reproteknik i Linköping AB
och Mediagruppen i Linköping AB bedriver ingen verksamhet.

Aktier: 180 SR, 135 TT, 80 FLT, 100 Stormarknadspress, 200
Göta Radiokanal i Linköping AB.

Börsportfölj med bokfört värde 4 092 tkr och börsvärde
tkr.2794 355

Styrelse: Gunnar Ridderstad styrelseordförande, Johan
Bergengren, Ernst Klein chefredaktör, Per Soldan Ridderstad, Olof
Svenfeldt, Thord Söderlund, Lennart Johansson a, Per Martis a,

ÃndellJan VD.
Annonssamverkan: Stormarknadspress. Stéider.230Två
Tryck och Media i Linköping AB:s uppgift hittaär civilpro-att

Östgötaduktion för press.231Correspondentens nya
Östgöta Correspondenten och Printcom AB har bildat ett av

tidningen majoritetsägt bolag under Nova Print. Bolaget bil-namnet
dades Östgötasammanslagning Printcom Tryckgenom ochav
Correspondentens helägda dotterbolag Teta Tryck, Nova Grafisk

274 PressensTidning 594.
275 Mediatrender 1394.
276 Årsredovisning för Nerikes AllehandaAB 1993.
277 Mediatrender 1694.
73 PressensTidning 1794.

Årsredovisning Östgötaför Correspondenten1993.
280 PressensTidning 1693.
281 Årsredovisning Östgötaför Correspondenten1992.
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ÖC 1993 sammanlagdProduktion och Trycksaker. Bolagen hade en
kronor.282omsättning 60,8 miljoner

Östgöta sålde Tranås-Posten,1991 köptsCorrespondenten som
1978.233 årTranås-Posten gick i konkurs ungefär efter ägar-ett
bytet.234

Östgöta för bliCorrespondenten satsning störstagör stor atten
60 förtäckningstalet 24tidning i Motala, där är procent mot procent

fråndaglig hösten 1994Tidning. upplaga kommerMotala En att
undersöker möjligheten tilloch Vadstena.produceras för Motala Man

1995.235tabloid för Motalaen

Familjen Sommelius

DagbladHelsingborgs

dotterbolag till ABhelägtDagblad ABHelsingborgs är ett
familjen Sommelius.Dagblads Intressenter,Helsingborgs ägs avsom

ledningsfunktionen och ekonomi-för delModerbolaget svarar en av
Dagblad arvode.Helsingborgs ABavdelningen inom mot

ochl1,6% värdei Arbetet AB20 000 aktier NyaAktier: nom
l2,5 %,Skånsk Tidningsdistribution AB500värde mkr,bokfört 5

2547 HIDEF10 466 Cap AB,33 %, Ven165 ABHD Resecenter
kapital AB.

BokförtSkåne värdeHBpreciserat antal HetaejAndelar
KBTidningsbärarnaSkånsk Tidningsdistribution AB C0100 tkr,

75 tkr.
Rolf Clarkson vicestyrelseordförande,SiweStyrelse: Bengt

Sommelius, LarsStaffan Sommelius, Sörenstyrelseordförande,
CinthioKjell a,Andersson a,chefredaktör, AndersWilhelmsson

VD.236Svenssona, LarsPer-Olow Pettersson
Skéne.287Annonssamverkan: Heta

Skåne etable-ochlämnade 1990 EnDagbladHelsingborgs sexa
Dagblad lämnadeHelsingborgsmed Arbetet.annonssamarbeterade

FLT.233samtidigt

282Mediatrender 1794.
283 Årsredovisning Östgöta 1991.för Correspondenten
284 2093.Mediatrender
285 1594.TidningMediatrender 1394. Pressens
286 Årsredovisning 1992.Dagblad ABför Helsingborgs
287 1693.PressensTidning
288 1992-04-21.DagbladetSvenska
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Familjen Svender

Ljusdals-Posten

Ljusdals-Posten AB helägtär dotterbolag till Ljusdals Tidning AB,
helägt Svender.289familjen Fr.o.m. 1992-07-01 harav försäljning,
utformning och produktion redaktionell verksamhetsamtav annonser
inklusive sidproduktion överförts till Affársjournalisterna i Norrland
AB, också helägtär Ljusdals Tidningsom AB. Personalenav som
utförde dessa uppgifter har samtidigt anställts Affärsjournalistema.av

1,2 mkr utdelades disponibla mkr.2901,548av
Aktier: 20 TT, 69 Trygg Hansa, 80 FLT, 10 Prifast, 428

Partnerinvest.
Styrelse: Kerstin Mårdberg styrelseordförande, Nils-Gunnar

Hellspong, Wådell,Tor Lars-Gunnar Svender VD.
Annonssamverkan: Riks.291FLT

Familjen Walin

Bohusläningen

Gösta Walin och Gertrud Zeilon Bohusläningenäger Intressenter AB.
Bohusläningens AB dotterbolag tillär Bohusläningen Intressenter AB.
Bohusläningens AB:s rörelse omfattar den centrala administrationen
för hela koncernen viss fastighetsförvaltning.samt

Bohusläningens AB 10 000äger aktier i Bohusläningens Tidnings
AB, 10 000 aktier i Bohusläningens Boktryckeri AB 580 aktier isamt
Strömstads Tidnings AB.

Bohusläningens Boktryckeri AB redovisade förlust 4305 tkren
1992 - 2 981 omsättning på 29,8 mkr. Bolaget såldes 1993en till
Gösta Walin, Jeffery Westman Zeil0n.292och Gertrud

Styrelse: Bohusläningens AB Bohusläningens Tidnings AB jämte
Gertrud Zeil0n.293

Annonssamverkan: Media Väst och TUV-Stadsannons Pers-
gruppen Riks.294FLTsamt

289Hadenius-Anderberg,Vem vadäger i svenskamassmeaier, 47.s.29° Årsredovisning för Ljusdals-PostenAB 1992.
291Ts-Boken 1994.
292 PressensTidning 81993.
293 Årsredovisning för BohusläningensAB 1992.
394 TS—Bokcn1994. .
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Bohusläningen, Elfsborgs AllehandaRedaktionell samverkan: Läns
näringslivsbilaga295och Trollhättans Tidning har en gemensam

och Bohusläningen hälftenmitten 1980-talet ägde VLTI av var av
Tidning.295Tvåstads

Ägaren Walin hösten 1994 det politiska förGösta övertog ansvaret
Sven-ErikBohusläningen. Chefredaktören och ansvarige utgivaren

avgå, eftersom rollvalde efter tid hans ochLindberg att ansvars-en
på Walins inträde. Walinfördelningen tidningen ändrats av-genom

då för ledarredaktionen, kommer fortsättagick chef attmen somsom
ledarskribent morfar tidningen 1929 ochGösta Walins köpte

företagetägarfamiljen arbetat ihar ingen isedan dess

Strömstads Tidning

Rolf Millqvist,styrelseordförande BoWalinStyrelse: Gösta
VD.299JacobssonAndréasson, Bengt

Riks.300Annonssamverkan: FLT

Wallenbergsfären

kontrollerar KnutWallenbergsfärens investmentbolag InvestorVia
med börsvärdestiftelse indirekt bolagWallenbergsoch Alice ett

anställda.3°1500 000och med350 miljarder kronor

Svenska Dagbladet

DagbladetSvenskaCo ägsSvenska Dagbladet ABHB utgersom
Dagbladetoch SvenskaHolding ABfrån Svenska Dagbladet1994 av
I SvenskaSvenska Dagbladet AB.helägareHoldingbolagetAB. är av

18,6 %,Wallenbergsfären 59,2 % StoraDagbladet Holding AB äger
2,3 %,Copco 2,3 %. AstraPatricia 12,9 %, Atlaslncentive 18,4 %,

DagbladetStiftelsen Svenska2,3 %. äger%, ElectroluxSKF 2,3
2,3 1,4,Industrivärden %, AgaSkanska 2,5 %,2,9 %,19,6 %, MoDo

295 494.Mediatrender
296 Mediatrender l94.
297 1994-09-19och 1994-09-22.DagbladetSvenskaTidning 1494.Pressens
Mediatrender 1694.
298 Nyheter 1994-08-19.Dagens
299 Årsredovisning 1992.Tidnings ABför Strömstads
300 1994.TS-Boken
301 1994-08-10.NyheterDagens
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Ratos % 1,2 %. Dessutom finns ytterligare 39 Kinnevikägare 2 700
aktier med mindre aktiekapitalet3°2l %än Ett konsortialavtalav
mellan Stora, Asea och M0D0 Stiftelsen Svenska Dagbladetsamt
gäller till 2010. Avtalet varje konsortiemedlem detvetorätt närger
gäller förändring tidningens nuvarande politiska kurs och grund-av
åskådning303

Dotterbolag 1992: Svensk Radiobokning AB.
Övriga aktier 1992 och 1993: 5000 Tidningstryckarna Aftonbladet

Svenska Dagbladet AB, 2 000 Fastighets AB Tidningsfabriken, 2 400
Pressens Morgontjänst AB, 10 Presam.

HB Svenska Dagbladet AB C0 styrelse 1994: Lennart Hagelin
styrelseordförande, Rutger Barnekow, Johan Gernandt, Carl Erik
Hedlund, Kerstin Thurdin informationschef Investor Svensamt

VD.304Höök
Redaktionell samverkan: Fredagsbilagan City har viss anknytning

till lokalradioverksamhetenS305iengagemanget
Teknisk samverkan: Svenska Dagbladet trycker delupplaga hos

Västerbottens-Kuriren och Göteborgs-Posten 1993.305från hösten
Annonssamverkan: Bizztriss annonspaket för näringslivsmarknaden

tillsammans Teknik307med Affärsvärlden och Ny
Enligt verkställande direktören Sven Höök det viktigtär för

Svenska Dagbladet profilera sig rikstidningatt och ha störresom
upplaga Dagens Nyheterän i landsorten, inte frånminst annonssyn-
punkt. Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten gåtthar samman om

abonnemangssystem förett marknadsföring, försäljning, kundvård
och distribution för cirka lO miljoner kronor. Höök attanser
Mariebergs bud köpa Svenska Dagbladetatt och Aftonbladetut ur
Tidningstryckarna skulle ha högre tryckkostnader för Svenskagett
Dagbladet. Svenska Dagbladet träffar högerpressen med jämna
mellanrum, samarbete.303ingethar konkretmen

Svenska Dagbladet erbjuder helårsprenumerantersina helårs-en
prenumeration på Intrig.309antingen Gourmet eller

302 ÅrsredovisningDagensIndustri 1993-09-28.PressensTidning 1593. för
lndustriförvaltnings AB Kinnevik 1993.
303 DagensNyheter 1991-02-24.
304 SvenskaDagbladet 1994-05-23.
305 Årsredovisningfor HB SvenskaDagbladetsAB Co 1993.
306Mediatrender393 och 694.
307 Mediatrcnder 1692.
308 PressensTidning 1594.
09 Mediatrender 1694.
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Övriga privatägda företag

Lysekilsposten

GustafzonAlf Harald Helge VD,Styrelse: Havstam, Torgestam,
Andersson.31°GotthardAlbin Gustafsson,

SverigeHelaAnnonssamverkan: Storvästen och Riksmedia

ProvinstidningénDalsland

Prifast.Aktier: 2 TT, 10
Tholin,styrelseordförande, Sune PeterLanderinStyrelse: Peter

VD.312Svensson
Sverige.313Riksmedia HelaochAnnonssamverkan: Storvästen

Skövde Nyheter

värdeNyheter AB nomTryckeri SkövdeSkaraborgs-Tidningens AB
Skövdedotterbolag tillhelägt83,5 tkr625 tkr bok värde är ett

och Nya50 %HerencokoncernenNyheter HB, ägs avsom
%.31450Lidköpings-Tidningen AB

48 Hansa.Aktier: Trygg
1986.delägaregick inHerenco som

SkaraborgstäcketochMediaAnnonssamverkan: Väst samt
Sverige 15Riksmedia Hela

Stenungsunds-Posten
Sverige.316HelaRiksmediaochStorvästenAnnonssamverkan:

310 Årsredovisning 1992.Tryckeri ABLysekils Nyaför
311 1994.TS-Boken
312 Årsredovisning 1992.DalslandTryckeri ABför
313 1994.TS-Boken
314 massmedier, 132.svenskavad iHadenius-Anderberg, Vemäger s.
315 1994.TS-Boken
316 TS-Boken 1994.
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Liberala kommanditbolag

Hallandsposten

Liberal Dagspress Invest KB ägd tolv liberala tidningsföretag ägerav
Mediabolaget Halland AB.317AB, Hallandspostenägersom

Bolagets tryckpress Liberalägs Dagspress Invest KB.av
Aktier: 9 877 Produra Venture Capital, 160 VLT, 10 TT, 250

Prifast.
Mediabolaget i Halland fastigheten.313AB tillär ägare
Styrelse: Carl—Gustav Carlsson styrelseordförande, Sverker

Emanuelsson, Erik Anund Hallin, Lennart Ohlsson-Leijon, Anders
Holmér a, Greger Jinnemo a, Jan Nordström a, Göran Johansson
VD.

Riks.319Annonssamverkan: FLT

Nerikes Allehanda-gruppen

Liberala Tidningar KB ägare: Eskilstuna-Kuriren AB 527,
Vestmanlands Läns Tidning AB 427, Tidnings AB Stampen 527,
Dalarnas Tidningar AB 427, Gefle Dagblad AB 427, AB Allehanda
Örnsköldsvik AB.320527 Nerikes Allehandaäger

Annonssamverkan inom sfären: Nerikes Allehanda, Bergslags-
Motala Tidning medposten Vadstena Tidningsamt Samannonsutgör

321Ta i tre.
Se Nya Ludvika Tidning.

Nerikes Allehanda

Förutom Nerikes Allehanda fyrai editioner bolaget Nerikesutger
Affärer tiomed år.nummer per

Styrelse: Carl-Gustav Carlson, styrelseordförande, Erik Anund
Hallin, Peter Hjörne, Olle Nilsson, Erik Karlsson a, Tommy
Karlsson a, Lennart Ohlsson-Leijon VD.

Dotterbolag: Bergslagernas Tidnings AB, Motala Tidning AB,
ÖrebroDistributionstjänst i AB samdistribution för tidningar,17

TakeOff Video 68AB % video-, film- och radioproduktion,

317 Hadenius-Anderberg,Vem vad i svenskaäger mas.medier, 52.s.318 Årsredovisning för HallandspostenAB 1992.
319 TS-Boken 1994.
320 Hadenius-Anrlerberg.Ven maläger i .vw1.skunm.sn1edir. 52.s.32 PressensTidning 1603.
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Örebro UtvecklingsAllehanda 91 %, TV AB TDNerikes HB samt
året.delAB av

Ludvika Tidning ABIntressebolag: A+4 AB 40 %, NyaRepro
Örebro med i balansräkningen].Rix AB 50 %50 % [Radio

Övriga Förvaltning AB, 300 Liberalaktier: 80 FLT, 80 LDPI
Prifast, 100 Stormarknadspress, 60 SR, 48050Invest KB,Dagspress

Östgöta Correspondenten bokfört987 B6 944 Ven Cap AB, 7TT,
börsportfölj 074 tkr marknadsvärdemiljoner kr, llvärde 2,741 ca

725 tkr.ll
upplagaAllehanda trycker del Expressens maxNerikes en av

exsöndag.322200 000160 000 exvardag och
Stormarknadspress323, för 46svaradeAnnonssamverkan: som

annonseringen.324byråbeordradedenprocent av
och andrasdotterbolag delarAllehanda harNerikes ut egnasom

tidningar.325
tillsålde samtliga aktier i Nordpress AB1991Nerikes Allehanda

till Liberala Tid-distributionsutrustningenIngenjörsförlaget och
treårigt hyreskontrakt med LTKB.tecknadeningar KB ettsamt

Sundbyberg.326fastighet i1991 NordpressNerikes Allehanda köpte
aktierna i25 TVtidigareNerikes Allehanda, ägt procent avsom

Örebro undvikaaktier för1992 samtligaförvärvadeAB attatt
konkurs.327ibolaget skulle sättas

TidningsBergslagernas AB

till Nerikeshelägt dotterbolagTidnings ABBergslagernas är ett
Bergslagsposten.Allehanda AB och utger

38 Hidef kapital AB.fastighets 80 FLT,Aktier: 10 PRlAB AB,
Ohlsson-Leijon.323Carl-Gustav Carlson och LennartStyrelse:

Riks.329Annonssamverkan: FLT

322Årsredovisning 1993.för NerikesAllehanda AB
323 TS-Boken 1994.
324 Årsredovisning 1993.för NerikesAllehanda AB
325 Tidning 593.Pressens
326 Årsredovisning 1991.för NerikesAllehanda AB
327Årsredovisning för Allehanda 1992.Nerikes AB
328 Årsredovisning för Tidnings AB l992.Bergslagernas
329 TS-Boken 1994.
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Motala Tidning

Aktier: 80 FLT, 38 Produra Venture Capital, 30 Prifast.
Styrelse: Carl-Gustav Ohlsson—Leijon.330Carlson, Lennart
Östgöta Correspondenten startade 1993 satsning för blistor atten

Östgötatidning istörsta Motala Se Correspondenten.33|
Motala Tidning 1959-75332ägdes Ljungav

Riks.333Annonssamverkan: FLT

Kristianstadsbladet

Familjerna Olofsson och Larsson, Södraägare Sveriges Tidningar,av
Kristianstadsbladet och Mellersta Skåne,utsom övervägde 1976gav

sälja stiftelse.334tidningen till lokalatt en
Kristianstadsbladets Tryckeri AB helägtär dotterbolag till

Kristianstadsbladet, Larsson Olofson KB, till likaägs delarsom av
Stiftelsen Kristianstadspress och familjen Larsson. Kristianstads-
bladets Tryckeri AB:s fastigheter och maskiner har hyrts tillut
moderbolaget.

Kristianstadsbladets och Larsson Olofson KB:s aktier m.m.:
dotterbolaget Kristianstadsbladets Tryckeri AB,
80 FLT, 400 Prifast, 800 Presam, 14 TT, Skånsk500 Tidnings-

distribution AB, 250 Christiannova AB U P. Andelskapital i Skånsk
Tidningsdistribution 75 tkr.

Kristianstadsbladets Tryckeri AB:s aktier m.m.:
dotterbolagen Otto Marsvin AB, Bladet resor Kristianstad AB,
160 LDPI 300335Förvaltnings AB, andelar Liberal Dagspress

Invest 300 tkr, 250 Abonnent Data i Kristianstad AB, 4171
Malmöhusinvest AB336AB, 110 ESS Media Det tidigare hälftenägda
Abonnent Data i Kristianstad AB blev 1993.337helägt dotterbolag

Styrelse: Lennart Persson styrelseordförande, Kristine Hansson,
Folke Nilsson, Charlie Svensson, Anders Badner a, Lennart
Karström a, Per-Göran Olsson Nilsa, Erik Larsson VD.

Annonssamverkan: Skåne Riks.333En och FLTsexa

330Årsredovisning för Motala Tidning AB 1992.
331Mediatrender 1394. PressensTidning 1594.
332Mediatrender 193.
333 TS-Boken 1994.
334 DagensNyheter 1976-03-15.
333Även uppgift 350 andelar.om33 Årsredovisning för Kristianstadsbladet,Larsson Olofson KB 1992.
Årsredovisningför KristianstadsbladetsTryckeri AB 1992.
37 Mediatrender694.

338 TS-Boken 1994.
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Stiftelseägda tidningar

StiftelseEskilstuna-Kurirens

Eskilstuna-Kuriren Katrine-ochinom sfären:Annonssamverkan
Eska-gruppen.339holms-Kuriren utgör

Eskilstuna -K u ren
Eskilstuna-Kurirenaktier iStiftelse samtligaEskilstuna-Kurirens äger

AB.
på utgjorde övriga rörelse-120,7 mkr1993omsättningenAv

14,5 mkr.intäkter
mkr,Eskilstuna 1,2Skandia iFastighets ABDotterbolag:

100%.Katrineholms-Kuriren AB
000Förvaltnings AB, 180Service AB, LDPl160 i FLTAktier:

Tidningar50 Liberala620 Andelar:18 SR, TT.Förvaltnings AB,LT
KB.Liberal dagspress300KB,

Ghunstyrelseordförande,SpångbergChristerStyrelse:
Olsson, Hanschefredaktör, AndersNorinLjungwald, Jerker

a, Dan LanneröPatrik UhlmanNordin a,KennethTingmalm,
VD.

Eskilstuna-National ochRadio ABD022 ABNationalRadio ägt av
balansr2ikningen].340Ej i25Kuriren AB procent

Riks.341Sörmland och FLTPlatsannonsAnnonssamverkan:

Katrineholms-Kuriren

SR, 20 TT.Service AB, 5160 FLTAktier:
OthmarSpångberg styrelseordförande,ChristerStyrelse:

StefanKristina Malmnäs,chefredaktör,HedmanAlkenäs, Lorentz
WistbackaKristerFalk a,VD, RonnyLanneröStrömquist, Dan

3342
Riks.343ochSörmland FLTAnnonssamverkan: Platsannons

339 Tidning 1693.Pressens
340 Årsredovisning Eskilstuna-Kuriren 1993.för AB
341 TS-Boken 1994.
342 Årsredovisning Katrineholms-Kuriren AB 1993.för
343 TS-Boken 1994.
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Gefle Dagblad-koncernen

Gefle Dagblads FörvaltningsAB ägs Nya Stiftelsen Gefle Dagbladav
70 % och Stiftelsen Pressorganisation 30 %.

Styrelse i Nya Stiftelsen Gefle Dagblad: Wallentin Lundmark,
Lennart Höög, Margit Jonsson, Stefan Sjöström, Kjell Sundin och

Svensson.344Hans
Styrelse i Stiftelsen Pressorganisation: Ingemar Mundebo styrelse-

ordförande, Per-Olof Hansson, Rune Nilsson, Kjell Sundin och Carl-
Wi1s0n.345Johan

Gefle Dagblad ägdes 1989 två liberala stiftelser, nämligen Nyaav
Stiftelsen Gefle Dagblad med 60 % och Stiftelsen Pressorganisation
med 26,3 %. Resten ägdes privatpersoner. Två aktiespekulanterav
började 1989 via sitt bolag Gavialisatt systematiskt köpa in de privata
ägarnas När de uppnått 10 %poster. aktiekapitalet föreslog deav en
fyrdubbling aktieutdelningen och minoritetsrevisor.av en egen
Stiftelserna dåvalde köpa spekulanternasatt för 5 000 krpost per
aktie och erbjuda övriga aktieägare 4 000 kr de skullesamma som—fått såltde till Gavialis. Budet kostade huvudägarnaom sammanlagt

mkr.34518ca
Gefle Dagblad, Ljusnan, ÖrnsköldsviksSundsvalls Tidning och

Allehanda bildar tillsammans med Västernorrlands Allehanda Media
lndustrikusten. ÖrnsköldsviksSundsvalls Tidning och Allehanda
bildar tillsammans med Västernorrlands Allehanda Media Industri-
kustenNord. Gefle Dagblad och Ljusnan, bildar Media Industri-
kustenSyd.347

Gefle Dagblad

Gefle Dagblads Förvaltnings AB Gefleäger Dagblads AB.
Dotterbolag: AB Sandvikens Tidning 25 tkr, Tryckeri AB

Ljusnan 278 tkr 97,6 %, Sundsvalls Tidnings AB ca 90 % av
aktiekapitalet r6sterna.348.och 47 % av

Aktier: 30 Prifast, 60 Presam. 100 TT, l0 SR, 160 FLT, 335
Dagspress Direkt i Sverige AB, 80 Liberal Dagspress Förvaltnings
AB, 800 Liberala Tidningars Förvaltnings AB, 300 Liberala

344 Hadenius-Anderberg,Vem vadäger i svenskamassmeaier, 128.s.345 Hadenius-Anderberg,Vem vadiger i svenskamassmedierÃ 128.s.346 Arbetarbladet 1990-09-14.
347 PressensTidning l693.
48 Årsredovisning för SundsvallsTidning 1992.
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Nyhetsbyrån 349 tkr. Andelar: 40Börsportfölj bokfört värdeAB.
KB.349dagspressTidningar 300 Liberal InvestLiberala KB,

styrelseordförande, Wallentin LundmarkKjell SundinStyrelse:
Dahlberg, Rolfstyrelseordförande, Sven Olof Lennart Höög,vice

Äng, Olle Lindahl Eva Meslo a,Stafström, Erik a,KjellJonsson,
i styrelsen.Cahlning VDSjöström a, JanAnne

Riks.350Annonssamverkan: FLT

Ljusnan

Dagblads97,6 Gefle AB.till %Tryckeri LjusnanAB ägs av
1946 Cap, 160 DagspressVen51 SR, 80 FLT,Aktier: 14 TT,

Direkt.
WallentinMargitAxelsson, Jonsson,Sundin, KjellKjellStyrelse:

Åsgård, Öhman,Äng. Håkan AnitaStenberg,ErikLundmark, Per
VD.351CahlningJan

Riks.352Annonssamverkan: FLT

Tidning ABSundsvalls

Alströmägarfamiljernafrån de gamla1985 överlätavtalEnligt ett
och 47 rösternaaktiekapitalet %90B-aktierna ca %Videoch avav

AB.353 1994 enligtförvärvadesResterande delGefle Dagbladstill
SundsvallsdärmedDagblads ägareGefle ABavtalet. är ensam av

AB.354Tidning
styrelseordförande, MargaretaBerg1993: Bror E.Styrelse

WallentinAnund Hallin,chefredaktör, ErikCarnbroKjellAlström,
KirstenRolfWide, Jonsson VD,NilsKjell Sundin,Lundmark,

Westerlund a.och SvenBjerknes a
Sundsvall ABiDistributionscentralen1993:Dotterbolag

Tryck iAllehandaMaskin AB,Allehandatidningsdistribution,
Örnsköldsvik 99,8 %,AllehandaService ABAllehanda AB,AB,

samannonseringsgrupp,IndustrikustenReklam ABAnnons
ARadio RIX 105,5, FöretagsannonsdriverSundsvall ABMittinfo i

Östersund Sundsvalls PostenAB,Tryckeribolagetvilande,F AB

349 Årsredovisning 1992.DagbladsABför Gene
350 1994.TS-Boken
351 Årsredovisning 1992.LjusnanTryckeri ABför
352 1994.TS~Boken
353 under 92.Tidning l5 år,SundsvallsIidnings lzistoria.Bladh, Cun, En s.
354 Tidning 1494.Pressens
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AB tryckning kundtidningar, l 500 Profil Form AB 60av %
äger 100 % ReklamMakarna AB.355i Sundsvall

Aktier 1993: 160 FLT, 500 Prifast, 2650 TT, 75 Stora, 80 LDPI
Förvaltnings AB, 4 000 Lokal TV SundsvallTimrå AB, 500 TV
News i Sundsvall AB, 4 634 Produra.

Andelar: 300 Liberal Dagspress Invest KB, 40 % Media
Intressenterna SundsvallHärnösands KB.

Riks.356Annonssamverkan: FLT
Sundsvalls Tidning såldeAB 1989 Norra Sveriges Affärer och

företag.357 r

Örnsköldsviks Allehanda

AB Allehanda dotterbolagär till Sundsvalls Tidning AB dot-ärsom
terbolag till Gefle Dagblads AB.

Dotterbolag: Robert Dau Boktryckeri AB beställningstryckeri,
Allehanda Display säljer Apple, Mittinfo AB reklam- och infonna-
tionskonsult [Allehanda l993].353Display avyttrat

Börsportfölj till bokfört värde 1992 på 17,406 mkr bl.a. 84 000
Marieberg bokfört 632 tkr, 50 525 VLT bokfört 6,699, 14 962
Prifast, 22 360 Eken, 4 800 Incentive, 18 600 MoDo, 8 667 NK,
9348 Partnerinvest, 8085 Volvo, 25 000 Sila, 19 950 Spar-
bankensAvkastningsfond 1 2 mkr, 21 200 Nobel industrier 0 kr,
10 000 Reinhold City.

Det bokförda värdet aktieportföljen 22,955 mkr understiger
börsvärdet 1993 med 28,8 mkr 7,4. Innehavet i VLT ökade från 50

aktier.359250 till 84 125
Övriga aktier: 511 Ven Cap, 44 Malmöhus Invest, 38 Produra

Venture Capital, 160 FLT, 50 SR, 41 TT, 50 Liberala Tidningar KB,
300 Liberal Dagspress Invest KB, 25 Mittinvest Holding AB,
200 Presam, l 000 Liberal Tidningar Förvaltning AB, 80 LDPI
Förvaltnings AB.

Styrelse: Rolf Jonsson, Olle Boman, Bror Berg, Kjell Nylander,
Birgitte Strindlund, Erik Anund Hallin VD.

355 Årsredovisning för SundsvallsTidning 1992.
356 TS-Boken 1994.
357 Mcdiatrender 1592.
358 Årsredovisning för SundsvallsTidning 1993.
59 Årsredovisning för SundsvallsTidning 1993.
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ÖA 1993 det konkursdrabbade Tryckeribolaget i Sundsvallövertog
ombildade det till Tryckeribolagetoch i Träriket AB. Bolaget hade

Gunnarss0n.360sålts1991 Sundsvalls Tidning till Ulfav
Riks.-361Annonssamverkan: FLT

FörlagsstiftelseHögerns

AB.363Förlagsstiftelse FörvaltningsHögerns Högernsäger
Danell styrelseordförande, Ander,Styrelse: Georg Lars Arne

Svenss0n.363Lenneståhl, KjellDanielsson, IvanSvenArgus,

Gotlands Allehanda

Ägare: Förvaltnings 92 och Stiftelsen GotlandspressAB %Högerns
%364g

tryckerihallen för Gotlands FörenadeAllehandaGotlands äger
Tidningstryckerier.

Nyhetsbyrån, Gotlänningens473 5 Svenska 55Aktier: 80 FLT, TT,
Tidningstryckerier.Gotlands FörenadeTryckeri 1500AB,

styrelseordförande,Bertil Nordberg, Visby,Styrelse: Köpman
vice styrelseordförande, Lars Ander,Erik Sjöberg, Visby,direktör

ekonomichef Hans af Petersen,Danielsson, Enköping,direktör Sven
Fröjel,Helin,Nilsson, Visby, direktör Larstandläkare BarbroSlite,

Claes-Åke WizénStein a.a, Kent
Riks.365Annonssamverkan: FLT

sedan 1987Tidningstryckerier samtryckerFörenadeGotlands
Tidningar och köpteAllehanda och GotlandsGotlands ny press

1992.355

Norrbottens-Kuriren

tillNorrbottens-Kuriren ochLuleå Boktryckeri ägerAB utger
FastighetsNorrbottens-Kurirens AB.dotterbolaget100 %

360 och 294.Mediatrender 1093
361 1994.TS-Boken
362 massmedierl 135.vad svenskaiHadenius-Anderberg,Vemäger s.
363 massmedierñ 134.vad svenskaiHadenius-Anderberg,Vemäger s.
364 massmeaier, 135.vad svenskaHadenius-Anderberg,Vem iäger s.
365 1994.TS-Boken
366 Tidning 794.Pressens
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Ägare: Högerns Förvaltnings AB 45 procent och Stiftelsen
Norrbottenspress pr0cent.35755

Börsportfölj bokfört värde 3,377 mkr, börsvärde 3,674 mkr.
Utlånat till SE-Banken likviditetsförvaltning 15 mkr.

Aktier: 600 Presam. 50 TT, 80 FLT, 10 Svenska Nyhetsbyrån, 500
Pressen media distribution AB, 90 I-tryckLito AB.

Styrelse: Arne Argus, Gustaf Burström, Olle Lindström, Georg
Danell, Olof Widman, Ivan Ström a, Roland S Lundström a, Ivan

VD.368Lenneståhl
Annonssamverkan: Norrgruppen Riks.359och FLT
Stellan Minnhagen efterträder hösten 1994 Ivan Lenneståhl, som

pensioneras, verkställande direktör.370som
Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren har inlett

samarbete ibladning bilagor går till tidningarnasom av som prenu-meranter.371

Västernorrlands Allehanda

Samtliga aktier i Härnösands Boktryckeri AB Västernorrlands-Allehanda ägs Högerns Förvaltnings AB.av
Aktier: 16 TT, 80 FLT, 5 Sv nyhetsbyrån ek för, 457 KapN AB.
Styrelse: Ivan Lenneståhl, Östman,Lars Ander, Bo Per Fahlqvist

VD, Eva-Lisa Lidén, a.373Bengt Jönsson
Annonssamverkan: Media Industrikusten och Media Industri-

kustenNord båda Gefle Dagblad-koncernen Riks.373och FLT

Axel Johanssons stiftelser

De Johanssonska stiftelsernatre köpte 1992 utestående aktier iupp
AB Upsala Nya Tidning. Liberal Dagspress Invest KB fick för 215
aktier 19,33 aktiekapitalet 16procent mkr inköpsprisav 1980
2,15 mkr eller 74 000 kr aktie. För de övriga privatägda 13per ak-

367 Hadenius-Anderberg,Vem vadäger i svenskamassmeaier, 135.s.368 Årsredovisning för Luleå Boktryckeri AB 1992.
369 TS-Boken 1994.
370 Mediatrender894.
371 Mediatrender 1694.
372 Årsredovisningför HärnösandsBoktryckeri AB VästernorrlandsAllehanda-1992.
373 TS-Boken 1994.
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för köpen täcktesmkr. Kostnadernatierna betalades knappt 1 genom
tkr.374engångsutdelning 96617en

Minne: Ola Nyquist ord-för Stiftelsen Axel JohanssonsStyrelse
Hirschfeldt.Johansson och Lennartförande, Bengt

Donation:Axel Johanssons Lennartför StiftelsenStyrelse
Jacobsson.ordförande och LarsHirschfeldt

Understödsfond:Axel Johanssons Larsför StiftelsenStyrelse
Hirschfeldt och Ola Nyquist.ordförande, LennartJacobsson

TidningUpsala Nya

via Axel JohanssonTidningi Upsala NyaSamtliga aktier AB ägs
Johanssonska stiftel-deFörvaltning ABTidningUpsala Nya treav

serna.
Östhammars Tryckeri AB ochTidningsdotterbolag:Helägda

Sigtunabygden AB.
Liberala3 000Utbildningscenter,000 GrafisktAktier 1993: 1
10 SR,50 80 FLT,Stormarknadspress, TT,Nyhetsbyrån, 100

bokförda till 29 975BörsaktierMusikradio 49 %.AB49 Uppsala
238 tkrobligationer för 85tkrbörsvärde 44 956tkr med samtett

tkr.37594 054marknadsvärdemed ett
styrelseordförande, LarsHirschfeldtStyrelse 1993: Lennart

Nils-ErikUllenhag,Nyquist, JörgenOlaNilsJacobsson, Matsson,
VD.Nygrena, ArneGöransson a, Mats Törngren

Stormarknadspress.376Annonssamverkan:
199495.377 UllenhagJörgenVDStrömquist inträderStefan som
1994373septemberchefredaktör itillträdde som

SkellefteåpressStiftelsen

VästerbottenNorra

iaktierna NorraSkellefteåpress 99 %Stiftelsen änäger avmer
AB.379 anställdaför 198 187VinstandelTidningsVästerbotten

mkr.mkr 1991 6,141992 4,77

Årsredovisning374 för1292.Mediatrender1992-08-28.TidningUpsalaNya
1993.TidningU salaNya

3 5 Årsredovisning Tidning 1993.för AB Upsala
376 1693.TidningPressens
377 1993-04-26.DagbladetSvenska
378 1-04.Dagbladet 1993-1Svenska
379 Årsredovisning 1992.Tidnings ABVästerbottenför Norra
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Dotterbolag: Köpmännens Fastighetsförening u.p.a.
Aktier: 16 TT, 150 Källan Kurhotell i Norsjö AB, 300 Liberala

Nyhetsbyrån AB, 160 FLT. Börsportfölj bokfört värde 8,2 mkr hela
koncernen 10,77 mkr.

Styrelse för Stiftelsen Skellefteåpress: Stefan Löfstedt styrelseord-
förande, Staffan Bergström, Lars Olov Björk, Solveig Eriksson,
Gunnar Lindgren, Steinwall.38°Eva Nilsson och Carl Erik

Styrelse för Norra Västerbottens Tidnings AB: Jack Lundström
styrelseordförande, Stig Ericsson chefredaktör, Torsten
Gustavsson, Ann-Sofi Löfstedt, Hjalmar Sundqvist. K-H Wikström,

ÅströmRoger C a, Cal Wikström VD.
Annonssamverkan: Riks.381Norrgruppen och FLT

Erik och Asta Sundins Stiftelse

Norrköpings Tidningars AB

Norrköpings Tidningars AB helägt dotterbolagär till Norrköpings
Tidningars Förvaltnings AB, Erikägs och Asta Sundinssom av
Stifte1se.332 Norrköpings Tidningars AB Norrköpingsutger
Tidningar och Västerviks-Tidningen bedriver tryckeriverksam-samt
het i kommissionärsbolagen AB Trycksaker och C OAB Ekblad
Co.

Av nettointäkterna 1993 252,9 25l,5 mkr redovisade tidnings-
rörelsen 202,4 204,5, civilrörelsen 47,4 46, l l ochpresscenter
övrigt

Dotterbolag: ÖstergötlandsAB Trycksaker, AB C O Ekblad Co,
ÖstgötaPressdagblad AB, Reklamstudion AB.

Aktier 1993: 784 Fastighets AB Hantverk, 160 FLT, 100 Stor-
marknadspress, Östgöta1700 TT, 110 SR, 10 Sv Nyhetsbyrån, 3 700
Correspondenten 2 812 tkr.

Norrköpings Tidningar köpte 1992 Arne påArgus 3700 A-post
Östgötaaktier och 3 700 B-aktier i Correspondenten för 2,8 mkr. A-

aktien värderades till 510 kr och B-aktien till 250 kr. För A-aktier
gäller dock hembudsklausul mellan A-aktieägarna. Hamrins bolagen
AB Frejolo, köpt företag i sin ägdeett A-aktier iannatsom tursom
Östgöta Correspondenten, åberopade klausulen och har gjort anspråk
på mkr.333köpa A-aktierna för 1,8att ca

330 Hadenius-Anderberg, Vem vad i svenskaäger massmedier, 152.s.331 TS-Boken 1994.
382 Hadenius-Anderberg, Vem vad svenskaäger i massmedierñ 50.s.83 PressensTidning 594.
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Börsportfölj: Marknadsvärdet 1993 32 923 30 226 tkr ochvar
tkr.334bokfört värde 25 459978 34

förStyrelse Erik och Sundins Stiftelse:Asta Holger Carlsson, Sven
Wennerstr6m.335H Ericson, Sven Löwin och Ragnar

för NorrköpingsStyrelse Tidningar 1993:AB Sven Löwin
styrelseordförande, advokat; HaegerstrandIngemar vice styrelse-
ordförande, f.d. finansdirektör i Stora, Holger Carlsson, f.d. teknisk
direktör Holmen, f.d. chefredaktörLennart Persson, för Svenska

AnderssonDagbladet, Sven Th Per Samuelsson Sven Ha, a,
Ericson VD.

Norrköpings Tidningars bärande affärsidé tidningsutgivningär
och företaget har valt tills vidare avvakta utveckling alla deatt

huvudinriktning.386områden utanför företagetsliggersom
TvåAnnonssamverkan NT: Stormarknadspress, Städer, NT-VT

Samannons.337
Samannons.333Riks,Annonssamverkan VT: FLT NT—VT

Sydostpress-gruppen

sfären: med Oskarshamns-Annonssamverkan inom Barometern
Smålandsposten, Blekinge Tidning med KarlshamnsTidningen, Läns

Sydostpress.339iAllehanda och Sölvesborgs-Tidningen samverkar
Sydostpresskoncernen har dotterbolag.Redaktionell samverkan: ett

featurematerialför inköpTextbolaget Sydostpress AB, samtav pro-
tidningarna.390duktion material för allaav

Utbildningsin-personalpolitik har beslutats.Koncerngemensam
teknikinvesteringar har upphandlatsoch gemensamt.satser

Sydostpress Kalmar ABi

Smålandsposten100 ABDotterbolag: Barometern-OT AB %,
99,96, Kalmar100 %, Blekinge Läns Tidning BarometernAB

384 Årsredovisning Tidningars 1992och 1993.för Norrköpings AB
85 vad massmedier, 125.Hadenius-Anderberg,Vem i svenskaäger s.

386 Årsredovisning för NorrköpingsTidningar AB 1993.
387 1693. TS-Boken 1994.PressensTidning
388 TS-Boken 1994.
389 Tidning 1693.Pressens
390 Vem vadTidning 1992. Hadenius-Anderberg, ii PressensAnnons äger

massmeaier,svenska
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AB 100 ingen% verksamhet, AB Oskarshamns-Tidningen 100 %
ingen verksamhet.

Svenska börsaktierz3 498 tkr bokfört värde, 5 108 börsvärde.
Utländska börsaktierzl 437 tkr bokfört värde, 688l börsvärde.

Aktier: 500 H-Invest, 465 Aranäs International, 4 Suezmax S A
Luxemburg, 600 Presam.

Styrelse: Gunnar Dahlin styrelseordförande, Hilding Björkman
vice styrelseordförande, Björn-Fredrik Tollin VD, Johan
Claesson, Ingvar Kvernes, Ulf Wahledow, Charli Nilsson a, Lennart
Werkström a.

AB391Barometern-OT

Aktier: 2 799 aktier i Ven Cap AB, 160 i FLT AB, 10 Svenska
Nyhetsbyrån, 30 SR, 96 TT.

Styrelse: Gunnar Dahlin styrelseordförande, Håkan Lissinger,
Barbro Molinder vice styrelseordförande, Björn-Fredrik Tollin,
Tomas Arvidsson VD, Lars Schertel a.392a, Martin Holm

Redaktionella satsningar Ölandkommer pågörasatt och
Hultsfred.393

Annonssamverkan: Riks.394FLT

Blekinge Läns Tidning

Sydostpress i Kalmar AB 99,96äger % aktierna i AB Blekingeav
Läns Tidning.

Aktier: FLT 160, Presam 1040, SR 18, TT 58, Prifast
520+34l6+484, Trygg Hansa 681.

Styrelse: Gunnar Dahlin styrelseordförande, Kjell Eliasson vice
styrelseordförande, Björn-Fredrik Tollin, Bertil Löwgren, Gustaf
Nilsson, Lennart Werkström a, Lars-Göran Enarsson a, Pär

VD.395Fagerström
Riks.395Annonssamverkan: FLT

391 Årsredovisning för Sydostpressi Kalmar AB 1992.
92 Årsredovisningför Barometern-OTAB 1992.

393Mediatrender594.
394 TS-Boken 1994.
395 ;Årsredovisningför AB Blekinge LåinsTidning 1992.
396 TS—B0ken1994.
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Blekinge Läns Tidning från vårentrycker 1993 osteditionen av
Idag i 16 000-20 000 exemplar.

Chefredaktör Christer Gerlach avgick hösten 1993 efter kravett
journalistklubben.397från

Smålandsposten

Styrelse: Gunnar Dahlin styrelseordförande, Richard Petri vice
styrelseordförande. Björn-Fredrik Tollin VD, Lennart Lundgren

Anders Wahrolén,vVD, Margareta Göthe-Dahlgren a, Bernt
a.393Martinsson

Smålandsposten startade hösten 1993 Nyhetsbärarna, skallsom
arbeta med distributionstjänster. Förändringen berör inte samarbetet
med PS dels interna tjänster, distribution räkningarutan t.ex.avser av
till företag.delsprenumeranterna, externa

Riks.399Annonssamverkan: FLT

Stiftelsen VK-Press

Styrelse för Stiftelsen VK-Press 1993: Ernst Löwgren styrelseord-
förande, Margit Westin, Allan StinaBäckman, Backman, Doris
Rosendahl, Torsten Gavelin, Gudrun Elofsson.

Västerbottens-Kuriren

Stiftelsen VK-Press Västerbottens-Kuriren AB,äger utsom ger
Västerbottens-Kurirenfloo

har legotryckningMan Nyheters, Expressens 60 000Dagensav
norrlandsupplaga.4°1Svenskaoch Dagbladets

Aktier 1993: 80 LDPI Förvaltning 350 50 SR, 963+l362AB, TT.
Prifast, 120 200FLT, Umedalens IF, 31 Sveriges Radiutveckling AB,

Nyhetsbyrån,300 Liberala Partnerinvest1 939 Andelar: 300 Liberal
Press 300 tkr, 2,55 andel i Glaucus 750 tkr% HB fastighet,äger

tkr.402UmeåUtveckling SRU 129 radiointressentertkr, 45

397 DagensNyheter 1993-09-07.
98 Årsredovisning för Sydostpressi Kalmar AB 1992.

399 TS-Boken 1994.
00 Årsredovisning för Västerbottens-Kuriren1993.

401 PressensTidning 1493 och 994. Mediatrender 1893.
402 Årsredovisning för Viisterh01tcn.sKuri1‘en1993.
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Styrelse 1993: Håkan Lind styrelseordförande, Erik Anund
Hallin, Bo Hellberg, Ernst Löwgren, David Jonsson, Olof Kleberg
chefredaktör, Lars Normark, Jan Erik Sellgren. Lars Westerlund
chefredaktör, Margit Westin, Erik Orring verkställande direktör.

Annonssamverkan: Riks.403Norrgruppen. och FLT

Stiftelsen Tore G Wärenstam

Stiftelsen Tore G Wärenstam Borås Tidning.404äger AB
Borås Tidning och Ulricehamns Tidning samannonsering.405har

Borås Tidning

BoråsAB dotterbolagen405Tidning äger Ulricehamns Tidnings AB,
Distributionscentralen i Borås AB, vilande dotterbolagen NETsamt
Videoproduktion Television Boråsi AB och Fastighets AB
Valkyrian. Börsportföljen bokfördes till 19,3 mkr och börsvärdet var
19,7 mkr.
Aktier: 500 Pressens Media Distribution AB. 1440 aktier i precise-

servicebolag.407rade
Styrelse: Arne Svensson styrelseordförande, Erik Anell; Lars

Carlsson, Bengt Johansson, Gunnel Almart Stena, Grundström a
Leif Hedelin VD.

Annonssamverkan: Riks.403Media Väst och FLT

Ulricehamns Tidning

Ulricehamns Tidnings AB dotterbolag tillär BoråsAB Tidning.
Aktier: 300 Ulricehamns Offset AB 1,2 mkr.
Styrelse: Göran Karlsson, Ulricehamn styrelseordförande, Rune

Karl-ÅkeLarsson, Borås, Nyberg, Ulricehamn, Gösta Löfström,
Borås, Leif Hedelin, Borås VD, Harry Petersson a, Bo Högbom
a.

Annonssamverkan: Riks.4°9Media Väst. och FLT

403 TS-Boken 1994.
404 Hadenius-Anderberg, Vem vad i svenskaäger massmedier, 51.s.405 PressensTidning 1693.
06 Årsredovisning för UlricehamnsTidnings AB 1992.

407 Årsredovisning för BoråsAB Tidning 1992.
408 TS-Boken 1994.
409 TS-Boken 1994.
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företagOrganisationsägda

pressfärenSocialdemokratiska

sfären:Annonssamverkan inom
Östgöten, Folket,Dala-Demokraten, Folkbladet,Arbetarbladet,

Örebro-KurirenKarlskoga-KurirenFolkbladVärmlands samt
Hjärterbildar Ess.

Örebro-KurirenKarlskoga-Östgöten, FolketFolkbladet, samt
Media Trend.Kuriren bildar

Piteå-Tidningen bildar MediaSocialdemokraten ochNorrländska
Pol.

Östra Syd-OstSmåland och Nyheterna bildar Annons.Sydöstran,
Dala-Demokraten,Samhället,DagbladetNyaArbetarbladet,

Riksmedia nedreNorrland bildarochHälsinge-Kuriren Nya
Norrland.

Dala-Demokraten,Samhället,DagbladetNyaArbetarbladet,
Socialdemokraten,NorrländskaNorrland,Hälsinge-Kuriren, Nya

bildarFolkbladoch VästerbottensPiteå-Tidningen. Länstidningen
Norrland.Riksmedia Hela

Hälsinge-Kuriren, NyaSamhället,DagbladetNyaArbetarbladet,
Norrlandskusten.Folkblad bildarVästerbottensNorrland och

Norrland bildar Y-annons.ochSamhället NyaDagbladetNya
LänstidningenPiteå-Tidningen.Socialdemokraten,Norrländska

Övre Norrland.RiksmediaFolkblad bildaroch Västerbottens
Dala-Demokraten,Samhället,DagbladetNyaArbetarbladet,

Örebro-Kuriren,Östgöten, Karlskoga-Folkbladet,Folket,
ÖstraNorrland, Nyheterna,Hälsinge-Kuriren, NyaKuriren,

Piteå-Tidningen,Socialdemokraten,NorrländskaSmåland
Östersund, Folkblad,VärmlandsLänstidningenSydöstran,

Stenungsunds-Tidning,LaholmsFolkbladVästerbottens samt
ProvinstidningenNyheter,SkövdeLysekils-Posten,Posten,

Finnveden,Dalslänningen,TidningarGotlandsDalsland, samt
Tidning, Kungälvs-Posten,KarlstadHärjedalen,Haparandabladet,

Uppsala-Demokraten,Tidning,SmålandsbygdensMölndals-Posten,
från CE-SAMtidningar19FolkbladVästmanlands samt

Riksmedia.410representeras av
Socialdemok-för Norrländskasålde undantagmedA—Pressen -

enligtFastlghetsrenting ABtilltidningsfastigheternafastighetratens ~

410 2094.i ResuméAnnons
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sales-lease-back-avtal,ett tidningarna hyreskostnader 2,5-som ger
4 miljoner kronor år. För hela avtalstiden till 2016 kostar det 425per
mkr i dagens penningvärde. Dessutom måste Avisa betala 0,5 mkr för

inte förlora återköpaatt rätten fastigheterna. SAPatt har inträtt som
affären.411förgarant

Avisa Ros-Press-
Avisa AB Ros-Pressägs AB 100 %, i sin helägtär detav tursom av

partiet.4‘2Socialdemokratiska
Enligt de ursprungliga planerna skulle Ros-Press AB hösten 1993

ha köpt Avisagruppens tidningar från Arebolagen för 50 mkr.
Sparbanken vägrade dock affären.413finansieraatt Ros-Press köpte i
november 1993 Avisa, sedan Sparbanken lånat 20 mkr. De tidningar

blir kvar fåri Avisa 1996 lämna hälftensom sint.o.m. vinst f bav v
till Are, till 85 % socialdemokraterna.ägs Are harsom 100av satsat
mkr för rädda tidningarna. Ros-Press ledsatt Lennart Låftman.av
Rune Molin och Gerd Engman hösten 1993 Bo Präntareersatte och
Östen Johansson Avisa.414styrelseledamöter isom

Styrelse: Börje Svensson styrelseordförande, Sune Lund VD,
ÖstenSolveig Arons, Johansson, Sven L-O Johansson, Kenth O

Lindqvist, Präntare.415Bo
A-Media ingick i A-pressen bytte efter konkursen tillsom namn

Riksmedia AB.416och Avisaövertogs av

Avisa Centralredaktion

Avisa Centralredaktion till likaägs delar Arbetarbladet, Dala-av
Demokraten, Hälsinge-Kuriren, Sydöstra Sveriges Dagblad, Läns-

Östersund,tidningen Norrländska Socialdemokraten, Värmlands
Östra Små1and.417Folkblad,

Avisa Centralredaktion och Riksmedia startade i september 1994 en
syndikerad månadstidning, Svenska Affärer. Tidningen distribueras

bilaga i tolv morgontidningar och kommersom även distribuerasatt

411Mediatrender 1792.
412 Hadenius-Anderberg,Vem vadäger i svenskamassmedierf, l 15.s.413 PressensTidning 1693.
414 PressensTidning 1893.
415 Hadenius-Anderberg,Vem vadiger i svenskamassmedier, 115.s.416 Mediatrender493. PressensTidning 692. Hadenius-Anderberg.Vem vadäger
i .wenskzimassmecierf. 58.s.417 Hadenius-Anderberg.Vem vad i .swz.skuäger n1u..sn1clierI’. 168.s.
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småtiotusentals och medelstora företag.anställda itill chefer och
på exemplar. Varje tidning kan300 000Beräknad totalupplaga sätta

Affärer.418Svenskaprägelsin lokala

Östra Småland

Östra Avisadotterbolag till AB.Småland helägtär ett
Centralredaktion ABPrifast, 500 Avisa50100 1 TI,Aktier: Presam,

Karlssonstyrelseordförande, ThomasAnders EngströmStyrelse:
Gustafsson,Nils-Erik SterneLindgren,Nordin,Ebbe TommyVD,

JuteforsKarl-Johan Knutsson a, LarsKarlsson,Johannesson, Eva
a.419Mats Larssona,

Övriga arbetarrörelsenanknytning tillföretag med

Aftonbladet

bedriver rörelseHiertaAftonbladet AB,LO Media AB äger som
ochAftonbladetTidningen ABdotterbolagenhelägdadegenom

Göteborg. Vid koncern-tryckeriverksamhet iCivil ABAftonbladet
ikronormed 50 miljonerMedia AB1992 bidrog LOombildningen

blierbjuditsoch styrelsen harledningenPersonalen,kapital. atteget
Vid fulltoptionsrätter.förlagslån med avskiljbaraviadelägare ett

kronor31,9 miljonertillförs bolagetjuni 199630tecknande sam-
uppgår 28 %.tilldelägandettidigt som

aktiekapitalet förfår 13 %köpaför AftonbladetLedningen av
13för drygtanställda 12 %och övrigamiljoner kronor15knappt

femdubbla.420till detMarknadsvärdet beräknasmiljoner kronor.
AnnicaRolf Alsing,styrelseordförande,BertilStyrelse: Jonsson
GunnarOlsson,Norberg, HansKurtThorbjörn Larsson,Creutzer,

Österberg, GunnarHåkan a,PerssonMelin a,Catharina Clinton
Strömblad VD.

CivilAftonbladet ABAftonbladet AB,TidningenDotterbolag:
ST-Tid-Reportagebild, NyaABi Göteborg,tryckeriverksamhet
AmediaInformation AB,AmediaNymedia AB,Hiertaningen AB,

Arkiv AB.
AftonbladetTidningstryckarna5000intressebolag:Aktier i

1000Tidningsfabriken,Fastighets AB2 000Dagbladet AB,Svenska

418 1994-08-23.Nyheter341994. DagensResumé
419 Årsredovisning ÖstraSmåland 1992.ABför
420 Resumé3594.
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medicinska Hälsocentralen 30 %, 7 500 Kvällstidningsbolaget Pexab
ÅkeriAB 50 %, Pamp AB 50 %.

Övriga aktier: 900 AB Lundgrens Söner, 889 TT 18 %, 428
Sveriges %.421Radio AB 2

Annonssamverkan: Kvällspressen Impact.422
Aftonbladets företagsledning har under flera år arbetat för få inatt
stark och intresserad delägare. Enen utländsk intressent avvisades

dock i början 1994. Företagsledningen och deav anställda fick 1991
option köpa in sig med 28att 1996.procent

LO-Medias verkställande Österbergdirektör Gunnar avgick hösten
1993 på grund samarbetssvårigheter med denav styrelse-nye
ordföranden Kurt Norberg, ekonomichef på LO. Norberg vill
avskaffa LO-Media buffert mellan Aftonbladet.423ägaren ochsom

Teknisk samverkan i fråga tryckning: huvudupplagan i Akalla,om
i Göteborg 150 000 hos Nya Norrland 40 000 söndagsmagasinex, ex,

424Interprint. Vintern 1995 kommer Aftonbladet tryckaatt en
upplaga på 40 000 hos Norrländska Socialdemokraten.ex

AB Reportagebild och Nya ST-Tidningen 1994425såldesAB

Arbetet

Inkråmet i Arbetet förvärvades Nya Arbetet AB. Verksamhetenav
Överkapacitetbörjade 1992-03-31. i tryckpressen utnyttjas till lego-

uppdrag dotterbolaget Tryckeri AB Framtiden.genom Fotoverksam-
het bildbyråverksamhetsamt bedrivs i dotterbolaget Nya Pica Photo
AB.

Arbetet tillägs 55 % arbetarrörelsen i Skåne och Västsverige.av
Skånska arbetarrörelsen äger stiftelse 45 %, arbetar-genom en ca
rörelsen i Västsverige Ny Tid AB och Förvaltningsgenom AB
Järntorgskvarteret 5 % olika fackförbundsavdelningarsamtca 5 %.
Näringslivet äger 20 % Helsingborgs Dagbladca 12 %.varav caÖvriga 25 % 10ägs 700 enskilda aktieägare, det flertaletav stora

Arbetets abonnenter.reprersenterar
Dotterbolag: Tryckeri AB Framtiden och Nya Pica Photo AB.

Intresseföretag: 50 % i Heta Skåne HB 100 tkr, 2 500 i Medab AB
668 tkr, PRIAB Fastighets AB 540, Presam 1080, TT 1450, SR 40,
AB Skånsk Tidningsdistribution 500, Dagspressens Marknads-

421 Årsredovisningför Aftonbladet Hierta AB 1992.
22 PressensTidning 1693.

423 PressensTidning 1893. MånadensAffärer maj 1994.24 PressensTidning 794. Mediatrender 1694. Aftonbladet 1994-07-01.25 Hadenius-Anderberg,Vem vadäger i svenskamassmedier, 57.s.
137



SOU 1994: 145

Samtliga aktierövrigainformation 31, Tidningsbärarna KB 75.
bokförda till 0 kr.

Ostrander,Eliasson styrelseordförande, IngemarStyrelse: Göran
Låftman, Svensson, iLars VDtidigare direktör i Scanspeed, Lennart

Olander, LO-Holgersson, RonnyHelsingborgs Dagblad, Bengti
Lars-Erik Lövdén,Johansson,ordförande i Malmö, Görandistriktets

StigKarin Andersson a,WinqvistAlf Olle aLindberg A, ,VD.425Eriksson
Ské’1ne.47-7Annonssamverkan: Heta

Skåne.428förmån för HetaRiksmedia tilllämnade 1994Arbetet
Storvästen.429Annonssamverkan Arbetet Nyheterna:

fotobyrå Pica och Svenska Dag-ArbetetsRedaktionell samverkan:
ståför starkarePressfoto planeradeSvensktbladets attatt samman

Rep0rtagebild.430Bild ochmed Pressensi konkurrensen
trycks hos Göteborgs-Posten.Arbetet Västsamverkan:Teknisk

för-tryckpressimiljoner kronorArbetet investerar somnyensex
féirgtryck.431tilldubblar möjligheterna

boj-medlemmaruppmanade sinaHelsingborgLO—sektionen i att
iredaktionenhalveringaviseradikotta Arbetet motprotest aven

ochför Landskronadeleditionering medHelsingborg och enny
Helsingborg.432

skulleKonkurrensverketvåren 1993 prövabegärdeArbetet att om
konkurrenslagstiftningen,brutitDagbladetSydsvenska attmot genom

rabatteravstår från i Arbetet storaannonsörer att annonserasomge
delai Arbetet,villallt utannonsören trotssamt att annonseraom

Tidningsbärarna,viaabonnentertill Arbetetsannonsavdrag vars
påverka.433 anmälde Tidnings-Arbetetinte kanArbetetverksamhet

delägarskapförvägrastidningenGenomapril 1994.bärarna i att
distributionenförpris änhögrefembetalatvingas den procent

Dagb1adet.434Sydsvenska

426 Årsredovisning DagbladetSvenskaUppgifter yrkenAB.för Nya Arbetet om
1992-03-11.
427 1693.TidningPressens
428 Mediatrender 194.
429 1693.TidningPressens
430 393.TidningPressens
431 1994-05-30.NyheterDagens
432 l93.Mediatrender
433 493.Mediatrender
434 1994-04-07.DagbladetSvenska
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Arbetarbladet

Den lokala arbetarrörelsen köpte i juli 1994 Arbetarbladet Avisaav
AB för 25 miljoner kronor. En nyemisson 3,9 miljoner kronor
kommer riktadgöras, till detatt socialdemokratiska partidistriket.435

Aktier: 500 AVISA Centralredaktion AB, 47 TT, 30 Sveriges
Radio Förvaltnings AB.

Styrelse: Bo Präntare styrelseordförande, Sture Sandström, Mats
Öström, Eva Karlsson, Leif Lundin VD -92, Björn Jacobsson VD
93, Kristina Hedman A, Anders Eklind A, Kjell Johansson
A436

Dagbladet och Nya Norrland

Västernorrlands Press AB tidningarnaäger det helägda dotter-samt
bolaget Fastighets AB Dagbladet Ägarstruktur:Nya Norrland.-Stiftelsen LOSAP Västernorrland 54,7 %, Tidningsintressenterna
Västernorrland AB 30,4 %, kommunalavdelningar 8,2 %, SAP
Västern 0,6 %, personalklubbar företaget 4,1 %.
Aktier: 260 Prifast, 10 SR, 15 TT.

Styrelse: Bo Holmberg styrelseordförande, Ebbe Nordin, Jan
Sjödin, Arne Henriksson a, Gun Holm a, Tony Borthan a, Bertil

VD.437Astby
Annonssamverkan: Dagbladet och Nya Norrland samverkar i Y-

annons.433
Västernorrlands Press AB affärstidningen Näringsliv.439utger
Bolaget trycker sedan 1994 Aftonbladets norrlandsupplagamars
40-55 exemplar.440000ca

Dala-Demokraten

Avisa såldeAB AB Dala-Demokraten 1994-03-01 till Folkrörelsemas
Mediastiftelse, kontrollerad den lokala arbetarrörelsen. Deav nya
ägarna 2,5 mkr, därutöversatsar köps tidningen delvis tillbaka med

del vinster.441sina framtidaen av

435 Mediatrender 1194.
436 Årsredovisningför AB Arbetarbladet 1992.
437 Årsredovisning för VästernorrlandsPressAB 1992.438 PressensTidning 1693.
439 PressensTidning 1992.
440 Mediatrendei 594. PressensTidning 594.
44 PressensTidning 3.94.
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till Dala Print MediaCiviltrycksverksamheten överlåts hösten 1992
AB.

000 Dala MediaAVISA Centralredaktion AB, 8 PrintAktier: 500
800 tkr.

LeifLåftman, Kerstin Bäck, Eva Karlsson,Styrelse: Lennart
EricssonGustavsson a,Lundin Solveig a, Gert LarsVD, Arons

a442
hushållstäckning 39 i Borlänge%Dala-Demokraten har moten

Tidning.443för Borlänge37 %

ÖstgötenochFolkbladet Norrköping

Östgöten FolkbladetNorrköping och NyaFolkbladet ägs av
Östgöten organisationer, närings-fackligai sinAB, ägstur som av

Östergötland.444 aktieteckningenförstaDenprivatpersoner ilivet och
mkr.4454,2gav ca

Östgöten annonspaketetharFolkbladet ochAnnonssamverkan:
Östgöta-Annons446

VD,styrelseordförande, Ulf WahlbergStyrelse: Bo Pettersson
UlfBerglund,Agnelöf, Axelsson, Berg, JanneGun LarsArne

Göransson,Göran Färm, BoEriksson, Gunnel Färm,Calmfors, Stig
Olsson.447Magnestrand och MarkOlaLackemo,Jan Karlsson, Lars

slås bolagitidningarna1994Vid bolagsstämman väntas ettsamman
från fackförbundlåna deminst 3 miljoner kronor ägeroch som

tidningarna.443

Folket

100 %.i Sörmland ABFolket FolketTidningen ABNya ägs somav
organisationer ochlokalaStiftelsen Folket 49,5 %,i sin ägstur av

Sörmland.449består SAP iföreningar. Stiftelsen Folket av
SörmlandFolket i AB:ochför Tidningen Folket ABStyrelse Nya

MaritaAndersson,styrelseordförande, LarsJarl Jarlbäck

442 Årsredovisning Dala-Demokraten1992.för AB
443 Tidning 1893.Pressens
444 massmedierf,svenska 59.vadHadenius-Anderberg,Vem iäger s.
445 Mediatrender594.
446 1994.TS-Boken
447 massmedier, 144.vad svenskaHadenius-Anderberg,Vem iäger s.
448 Tidning 994.Pressens
449 nm.s.s‘n1edier, 145.vad .ven.kc1Hadenius-Anderberg,Vem iäger s.
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Bertilsson, Lars Linder, Sören Thunell, Inger Andersson a, Alice
Eklund a.450a. Arne G Jansson

Folket och Iegotryckeriet Mediahuset i Eskilstuna AB övertogs av
l 400 socialdemokrater efter räddningsaktion femen som gavmkr.45

Tryckcentralen höstenövertog 1993 Folkets tryckeribolag, Media-
huset AB.452i Eskilstuna

Tidningen Folket startade hösten 1994 samarbete med Radioett
Nova och Z 104,5 i Eskilstuna. Radio Nova flaggar för Folkets löp-
sedlar och huvudnyheter Folketmot att presenterar program-
tablåerna. Ett annonspaket diskuterasgemensamt med Z 104,5 i
Eskilstuna.453

Hälsinge-Kuriren

Avisa såldeAB 1992-10-01 AB Hälsinge-Kuriren till Medie-
utvecklarna Oskar Bliss AB, helägt Bo Präntare. Hälsinge-av
Kurirens rörelse drevs under 1992 AB Mediatriangelnav
9 månader och AB Hälsinge-Kuriren mån.3

Medieutvecklarna Oskar Bliss AB ocksåäger Helsingen, tidigare
Hälsinge-Kuriren Fredag, började endagstidningsom utges som
l992—l0—3l.454

En koncentration Söderhamn kommerav mot ske,resurserna att
varför upplagan kommer fortsätta minska.att att

Aktier: 500 Avisa Centralredaktion AB.
Styrelse: Bo Präntare styrelseordförande, Leif Lundin, Kent

Lundquist VD, Bertil Ströhm, Börje Tengqvist, Elisabeth
Danielsson a, Astor Lundin a.455a, Kurt Westling

Bo Präntare Hälsinge-Kurirenövertog 1992-10-01.
Helsingen inriktar sig på Hälsingland utanför Söderhamnsområdet.

Lokalredaktionerna i Bollnäs och Ljusdal arbetar i huvudsak för
Helsingen.456

450 Hadenius-Anderberg,Vem vadäger i svenskamassmedier. 145.s.451 PressensTidning 1992.
452 PressensTidning 191993.
453 Mediatrender1594.
454 Mediatrender1394.
55 Årsredovisning för AB Hälsinge-Kuriren 1992.

456 SvenskaDagbladet 1993-06-22.
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ÖstersundLdnstidningen

Socialdemokratiska partidistriktet i Jämtlands förvärvadelän hösten
Östersund.1992 samtliga aktier i AB Länstidningen RP Invest Mats

Sundqvist halva aktiestockenövertog för krl och löften framtidaom
stöd.457finansiellt

Halva aktiestocken i Länstidningen har överlåtitsgratis till Mats
Olof Sundqvist, den andra halvan fick Jämtpublikationer AB och

Vänner.458Stiftelsen Länstidningens
Dotterbolag: 97,5 i% Fastighets LjusnanAB Tidigare AB

Härjedalens Tryckeri.
Styrelse: Mats-Olov Sundqvist styrelseordförande, Bertil Astby,

Rune Bergstrand, Ulrika Hedman, Ivar Johansson, Sven Erik Nyberg,
VD.459Ingela Persson, Olle Persson, Lars Tengqvist

Länstidningen erbjuder annonspaket Mediamixen med femett
olika budbärare, nämligen Fjällradion, direktreklam och bussreklam

mé’1nadstidning.450samt en

Norrländska Socialdemokraten

Det socialdemokratiska partidistriktet i Norrbotten kommer hösten
1994 köpa Norrländska Socialdemokraten Avisa. Tidningenatt av

så småningomskall flera den socialdemokratiskaägas av grenar av
arbetarrörelsen.461

Ros-Press kräver 20 mkr för Norrländska Socialdemokraten, vilket
skulle kunna tvinga den lokala arbetarrörelsen privat del-att ta en
ägare.462

Editionering i kust- och malmfältsupplaga inleddes vårenen en
1992.

finns ingaDet specificerade uppgifter på aktieinnehav bokfört
värde 57 tkr.

Öqvist, Ölvebro,Styrelse: Ulf Eva Karlsson, Ulla Christer
Norberg, Ulf Sundberg, Mauritz Eliasson, LindqvistKent a, Ruth
Åström VD.453Bror Björnfota,

457 PressensTidning 1993.
458 SvenskaDagbladet 1993-07-03.
59 Årsredovisning Östersundför AB Länstidningen 1992.

460 EterMedia 12-1394.
461 Mediatrender1694.
452 PressensTidning 1993.

Årsredovisningför Tryckeri AB NorrländskaSocialdemokraten1992.
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Norrländska Socialdemokraten kommer från vintern 1995 att
trycka delupplaga Aftonbladet exemplar.45440 000en av

Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren har inlett
samarbete ibladning bilagor går till tidningarnasom av som prenu-meranter.455

Piteå- Tidningen

Piteå-Tidningen AB tillägs 70 % fackliga organisationer ochav
socialdemokratiska föreningar inom tidningens spridningsområde och
till 30 % antal personer.455enskildaett stortav

Dotterbolag Silvervägen Piteå-Arjeplog AB, inte bedrev någonsom
verksamhet 1992.

Styrelse: Studierektor Kjell Rögde styrelseordförande, åkeriägare
Hilding Flinkfeldt, distributionschef Rolf Larsson, kommunalråd
Anders Sundström, Öqvist,ombudsman Kjell Anna-Stina Nordmark-
Nilsson VD, Olof Berggren a, Christer Norén a, Marie-Louise
Pettersson a.

Aktier: 1 TT, 100 Priab, 75 Prifast, 20 Presam, 5 SR, 50 Jäckviks-
liften.457

Sydöstran

Huvuddelen aktierna i Sydöstran kommer höstenav 1994 övertasatt
lokal stiftelse ägd arbetarrörelsensav en lokala organisationer.av

Läsare och allmänhet erbjuds övriga aktier. Priset räknas ligga kring
6 kronor.463miljoner

Aktier: 2 TT, 500 Avisa Centralredaktion AB.
Styrelse: Ulf Hellberg VD, Hans Gustafsson, Pentti Suua, Inger

Persson, Eva Karlsson, Kurt Karlsson a, Ulla-Greta Magnusson
3469

464 Aftonbladet 1994-07-01.Mediatrender 1694.
465 Mediatrender 1694.

6 Årsredovisning för Piteå-Tidningen AB 1992.Hadenius-Anderberg,Vemäger
vad i .svenskan1a.1smedier. 61.s.467 Årsredovisningför Piteå-Tidningen AB I992.
468 PressensTidning H.‘-4. Mcdi21I1‘c11dc1‘H94.
469 1xrcd01~11i11gfor $Ll.ll2l SverigesDagbladAB I992.
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Värmlands Folkblad

Värmlands Tidningsintressenter AB, ägd socialdemokratiskaav
partidistriktet och LO-distriktet, har övertagit aktierna i Värmlands
Folkblad för 2 frånmkr Ros-Press, dessutom skall tidningen lämna
hälften säljaren.470sin tvåvinst de åren tillnärmasteav

Värmlands Tidningsintressenter harAB bjudit 23 800 aktier áut
250 kronor för teckning bland läsare, företag, föreningar och organi-
sationer. VTAB räknar med nyteckningen öka aktiekapi-att genom

från tvåtalet miljoner kronor åttatill miljoner kronor. Fackföre-
ningsrörelsen i Värmland 13 700, socialdemokraterna 800,l hyres-
gästföreningen 800.471000, allmänhetenl inklusive de anställda l

Styrelse: Stig Gustafsson styrelseordförande Arbetslivsfondens
ordförande, Eva Karlsson, ekonomichef för Arebolagen, Sune Lundh

landstingsrådVD, Svensson,Hans Lennart Myhlback, GD
Räddningsverket, Bo Carlström, direktör konsultfirma, Lars Bull,
direktör Riksbyggen, Thure Bergman, adjungerad chefredaktör,

ÖhrstrandEvert a, Bernt Hedin a, Anne Carlsson a.
Rolf Jansson chefredaktör efter Thureär Bergman.ny
Dagliga TV-sidor produceras ocksåAvisa Centralredaktion,av som

levererar komplett servicematerial till tips och trav.
Lego civil för 22 % totala intäkter inkl presstöd [enligtsvarar av

mkr472].uppgift 4,5 mkr 95annan av
Värmlands Folkblad går årsskiftetvid 199495 till tabloid-över

format.473
Dotterbolag: Karlstads Stämpelfabrik ingen verksamhet.
Aktier: l TT, 20 Prifast, l 153 Malmöhus-Invest, 500 Avisa

Centralredaktion AB.
Storvästen.474Annonssamverkan:

Västerbottens Folkblad

Ägare: Nya Västerbottens Folkblad AB socialdemokratiskaägs av
närståenderörelsen företag, organisationer och enskilda personer.

Styrelse: Bertil Hammarstedt styrelseordförande, Hans Boström
VD, Roland Brännström, Karin Böhlin, Stig Erhardsson, Sven

470 PressensTidning 694.
471 Mediatrender 1094. PressensTidning 1194.
472 PressensTidning 2093.
73 SvenskaDagbladet 1994-10-09.
74 PressensTidning 1693.
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Liljeström, Mats Lindberg, Lilian Ringsand, Roland Svensson,
Margot Wallström, a.475Mats Rosin

Örebro-Kuriren

Örebro-Press AB, ägd lokala folkrörelser 64 %, läsare 26av %
och anställda Örebro-Kuriren10 %, efterövertog konkurs ochen
Karlskoga-Kuriren köpa inkråmet inklatt i den tidi-genom pressarna

rörelsen. Tryckcentralen köper tryckkapacitetgare tidningsbo—av
laget.475 Den socialdemokratiska rörelsen betalade enligt Media-

Örebro-Kurirentrender 2,5 mkr för och Karlskoga-Kuriren.ca
1 000 läsare har bidragit med 0,5 mkr de 3,6 mkr samlats in.av som
Målsättningen aktiekapital påär 4 mkr,ett huvuddelen skallvarav
skjutas till fackföreningsrörelsen och de socialdemokratiskaav
organisati0nerna.477

Styrelse: Lars Ostmanstyrelseordförande, Lars Sjösten VD,
Sune Lundh, Dan Ake Moberg, Elvy Wicklund, Ake Boudrie a,
Leif Jacobsson a.

Tryckcentralen såldes efter konkursen till fd anställda. Tryck-tre
centralen höstenövertog 1993 Folkets tryckeribolag, Mediahuset i

AB.478Eskilstuna
Örebro-Kurirens VD Lars Sjösten 1994.479avgick i juni

Centerpartistiska pressfären

Centertidningar AB

Centerpartiet köpte Österbergs1973 Armas Morby Gustafav
Tryckeri AB, Länstidningen, Södertälje,ut Norrteljesom gav
Tidning, Södermanlands Nyheter, Nynäshamns-Posten 2v, Trosa
Annonsblad 1v och Nacka-Saltsjöbadens 2v.430tidning

Samtliga aktier i Centertidningar AB Centerpartietsägs riks-av
organisation. Centertidningar AB 98,9äger % Länstidningen,av

475 Hadenius-Anderberg,Vem vad i svenskaäger massmedier, 146.s476 Mediatrender 193.
477 Mediatrender2092.
478 PressensTidning 191993.
479 SvenskaDagbladet 1994-06-30.
80 DagensNyheter 1973-02-22.
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i %och övrigt 100Hallands Nyheter ABSödertälje AB, 99,8 % avav
tidningsföretagen.

har flyttats tilltidningarLänstidningensTryckningen externav
sålts.hartryckeri och pressen

3 576 800 kr.1993Aktieutdelningen var
1992 till HallandsöverflyttadesciviltryckNyhetersHallands

Civiltryckeri AB.Nyheters
600Kapitalförvaltning, 474500 C.T.moderbolaget: ABAktier i
00090Nyheter AB,24 950 HallandsSödertälje AB,Länstidningen,
00050Södermanlands Nyheter AB,60 000TidningNorrtelje AB,

Östersunds-Posten Tryckeri AB.
Direkt AB,282 TT, 349 Dagspressaktier 40 SR,Koncernens

Ålandspå 18383 diverseAB,392 Tidningstryckarna640 FLT,
tkr.431283tillandelar bokfördaaktier och

Andersson, Bengtstyrelseordförande, BoFolke NilssonStyrelse:
Åke a,Monica BroströmPettersson,Doris Gunnarsson,Björklund,

verk-Allan Petterssona,Birgitta LarssonGunnesson a,Ingvar
direktör.ställande

Hallands Nyheter

Hallands Nyheteraktiekapitalet i99,8Centertidningar äger procent av
AB.

Hallandsdotterbolag,ombildats tillharCiviltryckverksamheten ett
från55,9 %komintäkterkoncernensCiviltryckeri AB. AvNyheter

försvaradeövriga intäkterfrån medanupplagan,37,9 %annonser,
6,2 %.

i Hallands Nyheterssedan 1988Tidning trycksLaholms press.
licensavtal medinte tecknaHallands Nyheter1992 beslötmajl att

SRU.
318160 FLT, Trygg10 Prifast,202 TT, Presam,Aktier: 10 SR,

248 Malmöhus-Invest.5Hansa,
LagerbergSturestyrelseordförande,Styrelse: Allan Pettersson

Östen Nilsson, EricBjörklund,Johansson, BengtErlingVD,
a.48201a ErikssonPerSvensson a,

Riks.483Media och FLTAnnonssamverkan: Väst

481 Årsredovisning 1992.CentertidningarABför
482 Årsredovisning 1992.Nyheter ABför Hallands
483 1994.TS—Boken
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Länstidningen, Södertälje AB

Dotterbolag: Södertörn Förlags AB, Nynäshamns-Posten AB, och
Nacka-Saltsjöbadens Tidning AB.

Aktier: 26 TT, 80 FLT, 200 Presam, 452 Trygg Hansa, 197 Dags-
Direkt.press

Styrelse: Allan Pettersson, Bo Andersson VD, Pär Granstedt,
Sören Karlsson, Lars-Erik Larsson, Birgitta Albel.484Larsson, Maria

Annonssamverkan: Platsannons Sörmland Riks.435och FLT
Tryckningen flyttades under 1992 till tryckeri.externt
Länstidningen i Södertälje övergick i november 1994 till sex-

dagarsutgivning486

Norrtelje Tidning

Norrtelje Tidning AB samtligaäger aktier i dotterbolagen
RoslagsMedia AB och Tidningstryckarna i Norrtälje AB. Tidnings-

Ålandtryckarna på AB intressebolagär till 49 %.ett ägssom
ÅlandsAktier: l 250 tryckeri AB, 160 FLT, 160 TT, 152 Dags-

Direkt AB, 40 Presam, 2 497 AB Produra Venture Capital.press
ÅkeStyrelse: Rydberg styrelseordförande, Allan Pettersson vice

styrelseordförande, Bengt Björklund, Kajsa Hansson, Helena
Björkman a, Grethel Haglund 437Sörena, Karlsson VD.

Norrtelje Tidning köpteAB 1993 endagstidningen Lidingö-
Posten.433 och 1994 Idrottsbladet Tryckeri AB ej tidningen med en
omsättning på 44,7 mkr, bland trycker Gula Tidningen ochannatsom

Södertälje.439Länstidningen,
Riks.490Annonssamverkan: FLT

Södermanlands Nyheter

ÖsterbergsHelägt dotterbolag: Gustaf Tryckeri AB civiltryckeri-
rörelse.

Aktier: 6 456 Produra Venture Capital, 30 SR, 56 TT, 80 FLT, 20
Presam, Prifast.10

484 Årsredovisning för Länstidningen,SödertäljeAB 1992.
485 TS-Boken 1994.

36 SvenskaDagbladet 1994-06-29.
437 Årsredovisning för Norrtelje Tidning AB 1992.
488 PressensTidning 493.
489 PressensTidning 494. Mediatrender494.
490 TS-Boken 1994.
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Ljungstyrelseordförande, TommyStyrelse: Allan Pettersson
BibiCarlsson, Yngve Larsson,Björklund, HansBengtVD,

a.491Olsson Jan SödermanGun a,Rosengren,
Riks.492Sörmland och FLTAnnonssamverkan: Platsannons

Östersunds-Posten

Center-Östersunds-Postens dotterbolag tillhelägtTryckeri AB är ett
ÖPE-aktierna i91 % ABi sintidningar ochAB äger tur av

Tryck.493
38 80 FLT.000 TT,Aktierzl Presam,

Åsling, AllanHåkan Swärd, Nils GOlle Karlsson,Styrelse:
Bengt-ÅkeSöderberg, Hansson,Björklund, PerPerBengtPettersson,

Larsson.
Riks.494och FLTAnnonssamverkan: Norrgruppen

Östersunds-Östersunds-Posten SDR-bolaget.det lokalahar köpt
planerarTV-fönstret ochi det regionaladelägarePosten attär även

Östersunds-Posten därmedkanlokalradion.kommersiellagå in i den
kampanjer.495kunder mixadeerbjuda sina

till centerrörelsenanknytningmedTidningsföretag

Hudiksvalls-Tidningen

Ägs TryckeriHudiksvalls-tidningens AB,Hudiksvalls-Tidningen av
ochCenterorganisationer 72 %lokala casini ägstur avsom

personer.495 avsikthar förCentertidningar AB övertaenskilda att
Styrelsen harTryckeriHudiksvalls-Tidningens AB.iaktiemajoriteten

på 500 krbud 11Centertidningarsrekommenderat ägarna att anta per
företaget.497förmiljoner kronor hela50aktie eller

Sverige 20Direkt i AB,194 DagspressenHansa,Aktier: 91 Trygg
Malmöhus-Invest AB.6 125140 TT,NCB, Presam,Prifast, 0007

491 Årsredovisning 1992.Nyheter ABSödermanlandför
492 TS-Boken 1994.
493 Årsredovisning Östersunds-PostensTryckeri 1992.ABför
494 1994.TS-Boken
495 1194.Mediatrender
496 n1z..v.snledicr.7,61.vad sveIskniHadenius-Anderberg, Vemäger
497 1794.Tidning1794. PressensMediatrender
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Styrelse: Rune Bodin, Allan Pettersson, Björn Brink, Lennart
Lundin, Sven Bergström. Karin Starrin, Håkan Högdahl, Lars Gösta
Larsson, VD.493Bengt Ekelund

Riks.499Annonssamverkan: FLT
Editionen Hälsinglands Tidning med upplaga på 2 500 exemplaren

sprids i Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn. Den har låg täcknings-en
grad, det viktigt förär Centern nå Hälsingland.5°0i helamen att ut

De lokala centerorganisationerna 30 %äger och lokala, enskilda
70 %.personer

Laholms Tidning

Föreningen Laholms Tidning har 188 medlemmar,u.p.a. varav.
Hallandsbygden Tidningsförening innehar 90än procentmer av
andelskapitalet. Hallandsbygden Tidningsförening täckte 1992 under-
skottet koncernbidrag 673 000 kr.ettgenom

Styrelse: Karl-Olof Andersson, Tommy Bengtsson, Karin
Eskilsson, Sture Lagerberg, Bernt Samuelsson, Yngve Sunesson, Jan
Stohr a, Lars Thörnqvist a.

Annonssamverkan: Riksmedia Sverige.501Hela
Karl Olof Rosengren politisk chefredaktörär och verkställande

direktör från 1994. Yngve Sunesson lämnade tidningen hösten
1993.502

Norra Skåne

Kristianstads läns lantmäns tidnings- och tryckeriförening medu.p.a.
andelsägare5o3700 Tidningsäger AB Norra Skåne,ca utsom ger

SkåneNorra och driver civiltrycksverksamhet under Norranamnet
Skåne Offset.

Aktier: 10 SR, 6 TT, Skånsk500 Tidningsdistribution AB, 160
FLT, 100 Presam, 125 Ess media AB, 50 Prifast. 1 andel Skånsk
tidningsdistribution AB Co Tidningsbärama tkr.504KB 75

498 Årsredovisning för Hudiksvalls-Tidningens Tryckeri AB 1992.
499 TS-Boken 1994.
500 SvenskaDagbladet 1993-06-22.
501 TS-Boken 1994.
502 Mediatrender 194.
503 Annons i PressensTidning 993.
5°4Årsredovisningför Tidnings AB Norra Skåne 1992.
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Riks.505Skåne och FLTAnnonssamverkan: En sexa
tabloidformat till och kommerSkåne 1994ändrade höstenNorra

sektioner.5°6tvåiut
intresseradvåren köpa Norra1994Anderkoncernen attavvar

Skåne.507

DagbladetSkånska

46 %Skånska TidningsföreningenSkånska Dagbladet ägs u.p.a.av
% ochcenterintressen 23 % 589 rösterna,kapitalet, % respavav

%.5086privatpersoner 31 % resp
GertrudFastighetsföreningen, Sztdotterbolag:Helägt u.p.a.

tkr.bokfört 828,5
126 20 SR,Marknadsinformation, TT,Aktier: 22 Dagspressens
466 000 Trygg Hansa.Skånsk tidningsdistribution AB, Presam,500

Tidningsbärarna KBCoSkånsk tidningsdistribution ABandell
75 tkr.

AB.509118 KAPNAktier i koncernen
Sydsvenskan Plus.Jumbo,City Colour,Annonssamverkan:

Sven-Bertilek för:Skånska TidningsföreningenförStyrelse
ThorvaldCronström,styrelseordförande, AnnePersson
BernhardLinders,JanSven Jönsson,Frostemark, Malte Jeppson

StigIngrid Jönsson,Wictorin, Hans-Gösta Hansson,KajPersson,
BritaWidersson,Lars-Göran Persson, IngerAlice Molt,Kristensson,

Hansson.510AndersAxelsson,
styrelse-Skånska Dagbladet: Malte JeppsonStyrelse för AB

Fiskesjö, GöstaBertilCronström,ordförande, Olle Brown, Anne
BernhardNilsson,Håkan LennartLinders, Mattson,Jigin, Jan

RichardVDOlsson a.Björkenheim a, AnetteSusannePersson,
styrelsen.511ingår iKling

505 1994.TS-Boken
506 1994-10-18.DagensNyheter
507 Tidning 494.Pressens
508 massmedier,vad svenska 150.iHadenius-Anderberg,Vemäger s.
509 SkånskaDagbladet 1992.årsredovisningför ABPreliminär
510 massmedier, 149vad svenskaHadenius-Anderberg,Vem iäger s.
511 massmedier, 149.vad svenskaiHadenius-Anderberg,Vemäger s.
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Vimmerby Tidning

Vimmerby Tidning Vimmerbyägs Tidning Tryckeriföreningav
ekonomiska. förening. [Bengt Ingemarsson huvudägare.513], som
också producerar Kalmar Läns Tidning Tidning.513och Nybro

Civilavdelningen står för 29 mkr intäkterna mkr.51480av
Styrelse: Sten Karlsson styrelseordförande, Olle Cademark, Bo

Carlsson, Bengt Ingemarsson, Per-Erik Johansson, Einar Nilsson,
Nils Sarbrandt, Håkan Schultz.

ÖAnnonssamverkan: Stora Småland, V K Samannons.
3 Dagar gick i konkurs ijuli 1994 köptes för blygsamsom en

hösten år Vimmerby Tidning med desssumma huvudägaresamma av
Bengt Ingemarsson. Tidningen blir endagstidning och byter tillnamn
VäxjöbladetKronobergare och kommer innehålla både social-att
demokratiska och kommentarer.515centerpartistiska

Övriga organisationsägda tidningar

Gotlands Tidningar

Avisa såldeAB sina 50 % aktierna i Gotlands Tidningar AB tillav
Gotlands arbetarekommun, därefter överlät aktierna tillsom ett ny-
bildat bolag, Gotlands Förvaltnings AB, arbetarekommunenägt av
och LO-sektionen på Gotland. Resterande 50 % ägdes sedan tidigare

Gotlänningen Tryckeri AB, lokalaägsav centerorganisationersom av
67 % och Gotlands Liberala %.515Tidningsstiftelse 33

Gotlands Tidningar till 100äger % Gotlandstryck AB 50 %samt
Gotlands Förenade Tidningstryckerier, 1993-01-01av övertogsom

Gotlands Allehandas civiltrycksavdelning.517
Styrelse: Allan Nilsson styrelseordförande, Gösta Andersson,

Maud Fohlin, Sören Strand, Margareta Aipe a, Donald Jacobsson
Öberga, Per Nordfeldt Gunnara, verkställande direktör.

Annonssamverkan: Sverige.518Riksmedia Hela

512 PressensTidning 1594.
513 Årsredovisning för Vimmerby Tidning 1992.
514 PressensTidning 2093.

15PressensTidning 1594.
516 Årsredovisning för GotlandsTidningar AB 1992.Hadenius-Anderberg,Vem

vadäger i svenskamassmedier, 63.s.5 7 Årsredovisning för GotlandsTidningar AB 1992.
518 TS-Boken 1994.
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Dagen

församlingarna,Pingströrelsen viaABDagengruppen ägs varavav
företaget.519ihar aktiercirka 85 procent

för moderbolagetomsättning 98,4 mkrAB:sAv Dagengruppen
för 58 mkrsvarade tidningsrörelsen256,3 mkroch för koncernen ca

presstöd.inkl
styrelseordförande, Sven ErikOwe LindeskärStyrelse 1994:

Olofstyrelseordförande, Morberg, TomasPerviceAndersson
Hörnmark,Säker, Per LennartBrunegård, Ekstedt, BengtAnders

520Cramnell.Holmner och Kent
bokfört värde, Ibra radio AB,30 mkrSamsparDotterbolag: AB

530 tkr, Tabor16,264 mkr, TV Inter ABABMösseberg Kurort
6 590 tkr.World Library PressFastighets AB 100,

Övriga Filadelfiaförlag AS, börs-Prifast, 000aktier bl.a.: 85 l
mkr.5218,4marknadsvärdeportfölj med

95 massmedierf,vad svenska 122.Hadenius-Anderberg,Vem iäger
520 1994-09-18.DagbladetSvenska
521 Årsredovisning PresstödsnämndenAB. Dugengruppenför Dugengruppen ~
1993-06-29.
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Innehavare tillstånd för privat 1o1a1radio522av

SRABSvensk Radi0b0kningCity

Radio i Fyrkanten 106,3
ÄKontaktperson: U1f Gzson Reinhard.

Tillståndsinnehavare: Tranzicom AB.
Agare: Ulf G:sonA Reinhard 100

City FM 106,7 Gävle
Kontaktperson: Johan Being.P
Tillståndsinnehavare: City FM AB.
Ägare: Fria Medias Moder i Jönköping AB 45 50. HB Svenska
Dagbladet Co 10 %, Johan P Bing 13,5 Peter Lindblom 9 Cn,

BångPer 13,5 %, Nicholas Jansson 9

Radio City Stockholm
Kontaktperson: VD Per Sundin.
Tillståndsinnehavarc: Radio City Stockholm AB.
Ägare: Svenska Mediaintressenter AB 56 60 [ägt Scandinavianav
Broadcasting System], HB Svenska Dagbladet Co 35 00, Bo Jansson
2,5 %, Anders Kempe 2,5 %, Anders Lindberg 2,5 70, Christer
Baldhagen 1,5 00.

City 107 [Lund]
Kontaktperson: Patrik Larsson.
Tillståndsinnehzivare: G-E Cityradio i Malmö AB.
Ägare: MMl Malmö Mediaintressenter 46 70 áigarc: Rabami Svenska
AB 49 % {som till 66 % Gert Eklund}, S Nilsson 10 %,av EUE
Investment NV {Holléindskt bolag; 41 %. MISO Malmö Idrotts-
föreningars Samarbetsorganisation 8 GE Programutveckling AB
46 %.

Radio City 105,4 Karlstad
Kontaktperson: Bernth Harnesk.
Tillstiindsinnehavare: Svensk Radiopartner Radio City AB.
Ägare: Bernth Harnesk 30 Fria Media AB 46 70, Scandinavian
Broadcasting System 12 %, Svenska Dagbladet AB 12

522 Basmaterialet Radio-utgörs och TV-verkets sammanställningav 1994-10-26.
Uppgifter från kompletterandekällor inomanges
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BoråsCity 105.5Radio
G Lundberg.BoKontaktperson:

Borås AB.Radiobolaget iFriaTillståndsinnehavare:
Ägare: Diagonal Eter AB ägs45,0 %,Media Moder ABFria av

LundinAlexandersson,Karjalainen,{Nyrén,Diagonal ABEter
Svenska%, HB12,5ABMediaintressenterSvenska%,30,0

12,5 %.Dagbladet C0

lGöteborgl107City
Itzel.PatrikKontaktperson:

AB.Cityradio i GöteborgG-ETillståndsinnehavare:
70Eklund %,100 % Gertägare:Programutveckling ABGEAgare:

30 %.Innovation ABlndustor

salaRadiol U
Fredrik Sjöberg.Kontaktperson:

Musikradio AB.UppsalaTillståndsinnehavare:
TomasSjöberg 35 %,Ägare: Fredrik%,Tidning 49Upsala Nya

16 %.Berg

[Linköping]FMRadio
Lundberg.GBoKontaktperson:

Östergötland AB.Media iFriaTillståndsinnehavare:
ABFastighetsÄgare: Kliman38,9 %,Moder ABMediasFria
%,11,1Dagbladet ABSvenska16,7 %,SandellGunnar22,2 %,

%.AB 11,1MediaintressenterSvenska

|Jönköping|MatchRadio
Hård.KurtKontaktperson:

Jönköping AB.Match iRadioTillståndsinnehavare:
%,Ägare: Fria Media 77StiftelsenägdMedias Moder ABFria av

DagbladetSvenska11,5 %, HBBroadcasting SystemScandinavian
%.Co 11,5

[Växjö]Hit 105,8Radio FM
Milton.JohanKontaktperson:

AB.MelodicumHit FMRadioTillståndsinnehavare:
Moder 22 %,Ägare: MediasStiftelsen FriaSmålandsposten 22 %,

%,Kristiansson 11DanielMilton ll %,%, GöranMilton 11Johan
5,6 %,HallMagnus5,6 %,Stefan Bengtsson5,6 %,KarlssonBenny

5,6 %.Produktion ABGöthberg
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Radio Stella [Helsingborg]
Kontaktperson: Thorbjörn Falk.
Tillståndsinnehavare: Radio Stella AB.
Ägare: Scandinavian Broadcasting System 11 %, Nils Ingelmark 5 %,
Helsingborgs Dagblad 36,5 %, HB Svenska Dagbladet Co 11 %,
Fria Media i Jönköping 29 %.

Radio Nova
Kontaktperson: Claes H Nydahl.
Tillståndsinnehavare: Claes Nydahl Radio AB.
Ägare: Claes Nydahl 50 %, Annonsbolaget Radio 50 % ägs avBonnierföretagen 100 %.
[ägarez Fria Media 45 %, Svenska Dagbladet 10 %, Claes Nydahl och
lokala %.523]investerare 45

SRURadio Rix-gruppen

Radio Vinyl |Stockholm|
Kontaktperson: Stefan Nero.
Tillståndsinnehavare: SRF Radio AB.
Ägare: SRF Förvaltning AB 55 %, Expressen AB 45 %
[NRJ 40 %, Expressen 45 %, SRF Förvaltning %.524].AB 15

Rix 105 6 Luleå
Kontaktperson: Matz Augustsson.
Tillståndsinnehavare: Karl Gunnar Roth.
[Ägare: Norrbottens-Kuriren 40 %, Radio National 45 %, länsav-
delningen i Synskadades %525].Förbund 15

Rix 92,4 |Skellefteå|
Kontaktperson: Matz Augustsson.
Tillståndsinnehavare: Kjell Högsta.
[Ägare: Radio National 45 %, Norra Västerbotten 40 % och SRF

%.526]Västerbotten 15

523 EterMedia 3594.
524 Resumé4194.
525 Mediatrender894.
526 Hadenius-Anderberg,Vem vadäger i svenskamassmedier, 82.s.
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|Umeå|Rix 104,2
Kontaktperson: Nyman.Ronny

UmeåTillståndsinnehavare: Radiointressenter KB.
Ägare: Umeå köpmannaförening 45 %,Radio 45 %,VK AB

IKSU 10 %.Studentföreningen

106,2NRJEnergy
Kontaktperson: Ronny Nyman.
Tillståndsinnehavare: Ronny Nyman.

ägarandel].[Troligen har NRJ en

|Sundsvall|Rix 105,5
Larsolof Högberg.Kontaktperson:

SundsvallHärnösand KB.Mediaintressenter
Ägare: komplementär. HärnösandsTidning 40 %Sundsvalls

Allehanda 40 FöreningenVästernorrlands %,Boktryckeri AB -
CityföreningSundsvalls %, Ikano%, 5Sundsvalls köpmän 5

Härnösand[Cityföreningen 5 %].Fastighets %,AB 5

Radio Rix Gävle
Modig.ChristerKontaktperson:

Tillståndsinnehavare: Rix GävleSandviken KB.
Ägare: Tidningar AB 45%,45 %, DalarnasGefle Dagblads AB

{komplementéir}Gefle Dagblads AB10 %.Development ABPaliset
Paliset[kommanditdelägare] 45 %,Tidningar AB%, Dalarnas45

{kommanditdelägare] 10 %.Development AB

|Västerås|Radio 106,1
Staffan Braw.Kontaktperson:

Tillståndsinnehavare: Radio 106,1 KB.
Ägare: Svensk radiout-49 %{kommanditdeléigare},Media ABVLT

{kommanditdeléigare}, Mail Vision AB Postenveckling 30 %AB
Västerås {komple-Reklamradio AB{kommanditdelägare],20 %

mentär] l %.

EskilstunaRix 107 3
Toll.StefanKontaktperson:

Tillståndsinnehavare: Lars Augustsson.
Eskilstuna-SRF Södermanland 20 %,National %,[Radio AB 45

%.5271Stiftelsen 10Edgrenska25 %,Kuriren
ägarandel].[Troligen har NRJ en

527 nassmedier. 84.vad .svenskaHadenius-Anderberg,Vem iäger
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ÖrebroRix 1Q§,§
Kontaktperson: Per Andersson.
Tillståndsinnehavare: ÖrebroRadio Rix KB.
Ägare: Nerikes Allehanda 50 % komplementär, SRU KB kom-

Örebromanditdelägare 30 %, Läns Köpmannaförbund kommandit-
delägare Örebro10 %, Sänt Sånt i AB kommanditdelägare

%.52310

Rix 197,1 Borås
Tillståndsinnehavare: Rix Borås KB.
Ägare: NET-Videoproduktion TV i Borås AB komplementär ägd

Borås Tidning 50 %, Produktionsav AB Göteborg Ett
kommanditdelägare ägd Tidnings AB Stampen 50 %.av

Rix 105,9 Göteborg
Tillståndsinnehavare: RIX Göteborg KB.
Kontaktperson: Kenny Genborg.
Ägare: Produktions AB Göteborg Ett komplementär ägd Tidningsav
AB Stampen 45 %, NET-Videoproduktion TV BoråsI AB
kommanditdelägare ägd Borås Tidning 45 %, Göteborgsav
Köpmannakonsult AB kommanditdelägare, ägd Lars Ericav
ErikssonGöteborgs köpmannaförbund 10 %.

%529].[NRJ 40

[Göteborg 107,8]
Kontaktperson: Ros-Marie Olsson.
Tillståndsinnehavare: Rix Rock KB.
Ägare: Produktionsbolaget Göteborg 501 % Komplementär,
Mediabolaget i Halland AB 40 % Kommanditdelägare, Mats
Reimertz 10 % Kommanditdelägare.
[Frekvensen uthyrd till Classic Radio].

Rix 115,2 |Halmstad|
Kontaktperson: Stefan Andersson.
Tillståndsinnehavare: Radio Halmstad AB.
Ägare: Mediabolaget i Halland AB 50 % ägs Liberal Dagspressav
Invest KB 100 %, Hallands Köpmannaförbunds Service AB 50 %
ägs Hallands Köpmannaförbund 100 %.av

523 Årsredovisningför Nerikes AllehandaAB 1993.
529 Resumé4194.
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|Malmö|Rix 106,7Radio
Holmegard.IngmarieKontaktperson:

Chenawi.Tillståndsinnehavare: Zammy
Ägare: Edgrenska stiftelsenochSRF25 %,[Radio National reste-

de1en.530]stiftelsen haraktier störrerande varav
ande1531].sinminskaroch SRFsäljerSRU40 %,[NRJ av

NRJ[FranskaRadio Energy-gruppen

[Stockholm105.1NRJEnergv
Damberg.BertilKontaktperson:

Broadcasting AB.RBSTillståndsinnehavare:
Bertil DambergÄgare: 7,6Stockholm %,87,4 %, KonsumS.A.NRJ

%.5

[Göteborg]105.3NRJEnergv
Bertil Damberg.Kontaktperson:

Broadcasting AB.RBGTillståndsinnehavare:
S.A.% NRJÄgare: Broadcasting 45ABRBS55 %,VästKonsum

%.Damberg 5Bertil7,6 %,Stockholm87,4 %, Konsum
%532].40[Stampen

105,2 MalmöNRJEnergy
Damberg.BertilKontaktperson;

Broadcasting AB.RBMTillståndsinnehavare:
%, KonsumÄgare: 87,4S.A.49 % NRJBroadcasting ABRBS

Konsumentföreningen%,Damberg 5Bertil7,6 %,Stockholm
%.Skånska Dagbladet 15Solidar 36 %,

Kristianstafl105.9 lNRJEnergv
Damberg.BertilKontaktperson:

40 % NRJ S.A.Ägare: Broadcasting ABRBS60 %,Bertil Damberg
5 %.DambergBertil7,6 %,Stockholm87,4 %, Konsum

Halmstad107,2NRJEnergy
Damberg.BertilKontaktperson:

S.A.NRJÄgare: %Broadcasting AB 40RBS60 %,MarotLuc
DambergBertil 5 %.7,6 %,Stockholm87,4 Konsum%,

530 massmedier, 84.vad svenskaVem iHadenius-Anderberg, äger s.
531 Resumé4194.
532 EterMedia 3294.
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Megapol-gruppen Bonniers

HA3 Megapol |St0ckholm|
Kontaktperson: Jonas Hedenberg.von
Tillståndsinnehavare: Radio Gyllenkamme AB.
Ägare: Torsten Larsson 16,6 %; Lennart Wiklund 16,6 %, Jonas von
Hedenberg 16,6 %, Semic International 25 %, AB Svensk
Filmindustri 25 %.

196,2 Megapol Västerås
Kontaktperson: Jonas Hedenberg.von
Tillståndsinnehavare: Radio Katapuls AB.
Ägare: Torsten Larsson 16,6 %; Lennart Wiklund 16,6 %, Jonas von
Hedenberg 16,6 %, Semic International 25 %, AB Svensk
Filmindustri 25 %.

106,9 Megapol Linköping
Kontaktperson: Jonas Hedenberg.von
Tillståndsinnehavare: Bondec AB.
Ägare: Torsten Larsson 16,6 %; Lennart Wiklund 16,6 %, Jonas von
Hedenberg 16,6 %, Semic International 25 %, AB Svensk
Filmindustri 25 %.

Örebro104,7 Megapol
Kontaktperson: Erik Storsveden.
Tillståndsinnehavare: Leijbomal AB.
Ägare: Torsten Larsson 16,6 %; Lennart Wiklund 16,6 %, Jonas von
Hedenberg 16,6 %, Semic International 25 %, AB Svensk Film-
industri 25 %.

[Södertälje 104,1 I
Kontaktperson: Jonas Hedenberg.von
Tillståndsinnehavare: Radio Capitol AB.
Ägare: Torsten Larsson 16,6 %; Lennart Wiklund 16,6 %, Jonas von
Hedenberg 16,6 %, Semic International 25 %, AB Svensk Film-
industri 25 %.
[Vilande Tillstånd]
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[Lund]Radio 106.1 FMBig
Mikael Landström.Kontaktperson:

Big Radio AB.Tillståndsinnehavare:
Ägare: Malm 50 %50 Tommy%,Lars Morgan

Radio.533]i Big1994 40 %oktobersedan[Megapol äger

RadioAnnonsbolaget

lNorrköpinglGold 105
Carl Bernström.Kontaktperson: Peter

AB.liillståndsinnehavare: Carl P Bernström
100 %.Carl BernströmPeterAgare:

Norrköping106 l2FM
David Olsson.Kontaktperson:

Radioproduktion AB.David OlssonTillståndsinnehavare:
Ägare: 100Olsson %.David

StockholmRadio 104,7Q
Hofsten.ChristinaKontaktperson: von

Radio Q AB.Tillståndsinnehavare:
Ägare: Q 100 %.Stiftelsen Radio

Bandit 105 5
McAlevey.Kontaktperson: Tom

Communications AB.Tillståndsinnehavare: Bandit
Ägare: 100 %.McAleveyThomas

Z-Radio-gruppen

SundsvallRadio 106 6Z
Åberg, Ulf Gunnarsson.UrbanKontaktperson:

AB.P6 i SundsvallReklamRadionsTillståndsinnehavare:
ÅbergÄgare: 50 %.Ulf Gunnarsson50 %,Urban

StockholmRadioZ
Dellhamn-Carlén.Ann-ChristineKontaktperson:

Medvik i Sverige AB.Tillståndsinnehavare:
Ägare: 100.Kinneviklndustriförvaltnings AB

533 4394.Resumé
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Qlgssic Radio [Stockholml
Kontaktperson: Mikael Persson.
ljillståndsinnehrvarez Media Reklamförsäljning i Sverige AB.
Agare: SDR Gruppen AB Erik Grönberg 50 %, Roland Tipner
50 %.

Z Radio 104,5 Eskilstuna]
Kontaktperson: Lena Sandberg.
I‘illstz‘1ndsinneh1vare:Radio Airi Hällby AB.
Agare: Lena Sandberg 100 %.

Z Radio 107,7 [Nyköping]
Kontaktperson: Patrik Gunolf.
Tillståndsinnehxvare: Forum Marknad 107,7 i Nyköping.
Agare: Roland Johansson.

Z Radio 106,0 llönköpingl
Kontaktperson: Morgan Wahlby.
ljillståndsinnehzvarez Björkstadens Reklamradio AB.
Agare: Morgan Wahlby 49,8 %, Göran Johansson 25,1 %, Anders
Persson 25,1 %

Z Radio 104,3 [yäxjöl
Kontaktperson: Anders Persson.
Tillståndsinnehzvare: Guldstadens Reklamradio AB.
Ägare: Iowa Reklam AB 100 % Morgan Wahlby 25 %, Göran
Johansson 25 % Anders Persson 50 %.

Z Radio |Kristia1stad|
Kontaktperson: Anders Nilsson.
Tillståndsinnehzvare: Anders Nilsson.

Z Radio 104,4 |Karlstad|
Kontaktperson: Inga Lill NilssonSune Lekemark.
Tillståndsinnehzvare: Reklammedia i Kil AB.
Agare: Inga Lill Nilsson 100 %.

Z Radio 104,8 Götebor
Kontaktperson: Lisbeth Pettersson.
Tillståndsinnehzvare: Radio 1000 AB.
Ägare: Kiloheriz AB 45 % ägs delvis Medvik i Sverige AB,av
Eva Egeland 55 %.
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107,6 [HelsingborglRadioZ
Anders Nilsson.Kontaktperson:

u.b.Radio 2000 ABTillståndsinnehavare:
Ägare: i SverigeMedvik AB,delvis%AB 45 ägsMegahertz av

bolag.dansktViking APS 55 %Radio

Övriga

|St0ckholm|Classic FM
Zabell.BjörnKontaktperson:

Classic FM ABTillståndsinnehavare: unä.
Ägare: Michael 33,6 %, Time WarnerSir PeterplcClassic FM

Brian Broly 4,5 %,17,6 %,Group plcGWRInternational 32,6 %,
CountiesHomeHarmsworth Ltd 4,5 %,Associated Newspapers

3,6 %.SpearmanJohnHolding plc 3,6 %,Newspapers

lSödertälje]HitsGolden
AB.Fastighets InvestTillståndsinnehavare: Morneon

Ägare: 100 %.Thomas Morne
TV-kanalTälje Radio- ochochmed Radionätet[Handelsbolag som

Kabel-TVSödertäljeTV-kanalRadio- ochTälje ägshälftenägare. av
privata fastighetsägarna%, de93Södertälje kommun40 % ägare

Annonsbyrå Buckhöj Media 20 %,20 %,Olsson%, BjörnFakab 7
Radionätet JFR AB20 %.Kabel-TVSödertäljeföreningenideelladen

Övriga Back Stage11,8 %. ägare:Friedman,leds Jan ägersomav
Åke FogelbergSAGrana intressenter12,6 %,TilanderJörgen

12,6 %, MorneonSpringfeldtMarknadsutveckling Jörgen12,6 %,
Johan och12,6 Proedel%,Thomas MorneFastighets Invest

12,6 %,FelländerQuadrofolium Clas12,6 %,ClaessonMagnus
%.534]12,6Staffan PerssonFinanceCorporateSvedia

Uppsala105,3Kanal
Ruben Agnarsson.Kontaktperson:

Livets Ord.StiftelsenTillståndsinnehavare:

HiberniaRadio
Blonde.EvaKontaktperson:

Hibernia AB.RadioTillståndsinnehavare:
Ägare: Denisi Holland ägare:{registreratN.VRadio Investment

Boland 100 %.PadraigConnolly,PaulOBrien,

534 och 794.Mediatrender 694
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Uppgifter lokalaägare TV-stationerom av

TV Stockholm

TV Stockholm ägs TV4 52,3 %, Mediabolaget Gary Engmanav —Gunnar Wesslén AB 17 %, JKL Intressenter AB, Bengt Grevér och
VD:n Joan Estees-Lindskog %.535vardera 10

TV Uppland

TV Uppland i maj 1995 Ägare:lokaltstartar fönster i TV4.ett
Upsala Nya Tidning 26 %, Vestmanlands Läns Tidning 26 %, TV4
20 %, Länsförsäkringar 14 %, Alma Industrier ägare Anders Wall
14 %. Aktiekapitalet 2 miljonerär kronor, harägarna bundit sig att

kronor.53610 miljonersatsa

ÖstergötlandTV

Programbolaget AB Bo Dagerståhl och Göran Isaksson, TV4
%.53710

TV 4 J önköping-Borås

Ägare: TV4 25 %, Ronald Blomqvist Ökning43 %, Elmia 32 %. av
aktiekapitalet TV4533nyemission tillgenom

Sydost TV

Ägare: TV4 20 % och Jan Tottmar och Mats resten.539Harrysson

535 Mediatrender 1194.
536 EterMedia 3694.
537 Mediatrender594 och 1494.
538 Jönköpings-Posten1994-07-06.
39 Mediatrender 1494.
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SkåneTV

Ägare: 50,5 Film TV ägd VD Kaj Persson 27,8TV4 %, %,av
%.540Stefan Nilsson 5,6 SydsvenskaSydsvenska Dagbladet ll,l %,

1994.541Skåne utgångeni föreDagbladet har option 25 % TV av

HallandTV

Ägare: MediaNyheter, TV4 25 %, Nissan och HalmstadsHallands
handelsförening.542

.TV4 Göteborg

Ägare: Studios.543ochmajoritetsägare, Stampen MTVTV4

TV Fyrstad

Ägare: Forsberg, Hans OttossonFyrstad AB, LennartTV ägs avsom
%.544TV4 10Riddar med vardera 30 %och Agneta samt

TV Skaraborg

Körlin 45 andra intres-Skaraborg TomasTV AB ägs samtav
senter.545 bli delägaren i TV Skaraborg medTV4 kommer störstaatt

nyemission.54625 % efter

540 2994. Mediatrendcr 1294.EterMedia
41 Tidning 1593. IT-telegram datum.Pressens utan

542 Mediatrender 1294.
543 EterMedia 3194.
544 194.Mediatrender1
545 förvärv aktier i TV4Mediatrender 1693. Inbjudantill AB.av
546 Medizitrender994.
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TV Värmland

Ägare: Delta Media, Scandinature, Värmlands Folkblad, Värmlands
Idrottsförbund, Initia.547Färjestads BK och TV4 kommer efter ny-
emission ha 25 % aktiekapitalet Värm1and.543i TVatt av

TV Bergslagen

Aktiemajoriteten innehas VLT och Lantmännens tryckeriförening.av
Övriga Mailägare: Vision Posten, TV4, SBS, Film- och TV-media,
Göran k0mmun.549Karlefors Västeråsoch

Lokal TV i SundsvallTimrå

Ägare:Sundsval1s Tidning 20 % före TV4:s inträde, två kommunala
och näringslivsinriktade stiftelser %.550TV4 cirka 20samt

TV 4 Jämtland

Östersunds-Posten planerar gå in delägare i TV 4att Jämt-som
1and.551

TV Botnia

Ägare: Ling %,BorggårdenCo 50 AB 25 %, TV4 15 % samt
Västerbottens-Kuriren och Länsförsäkringar vardera 5 %. Väster-
bottens-Kuriren tvåårighar option för Norrgruppens Norraatten
Västerbotten, Öster-Norrbottens-Kuriren, Västerbottens-Kuriren och
sunds-Posten räkning Co.552köpa ytterligare 14 % Lingav

547 Mediatrender 1693. PressensTidning 1593. Inbjudannu förvärv aktier iav
TV4 AB.
543 Mediatrender 1o94.
549 ÅrsredovisningMediatrender 1693 och 1594. för VestmanlandsLänsTidning
1993.
550 Mediatrender494 och 894. PressensTidning 1593.
551 Mediatrender 1094.
552 Norra Västerbotten 1994-05-1
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TV Norrbotten

Ägare: Luleå Energi 26Nord, kommer %,TV4TV ägasattsom av
Luleå kommun 13 %,Hermelinen20 %, OK Norrbotten 13 %,

produktions-Information Fastigheter i Boden 7 %7 %, Herzeus samt
Norrländska Social-SH-Vision och Back Media 7 %.bolagen 7 % up

delägare hoppadedemokraten tänkt ägar-av pga.som var som
Ägarkapitalet kronor.554förändringar.553 uppgår till 3,4 miljoner

1994.555Sändingarna i novemberstartar

553 EterMedia3194.
554 DagensNyheter 1994-05-31.
555 3694.EterMedia
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Ägarkoncentrationsfrågan tidigare—

utredningsförslag och aktuella

bestämmelser

ÅseEn frånpromemoria Pressutredningen -94zs sekretariat Matz—
Monica Bengtsson 131 1 1994

Inledning

I denna promemoria redovisning dels Massmediekoncent-ges en av
rationsutredningens betänkande år 1980 jämte remissvaren dels av
viss lagstiftning betydelse för ägarkoncentrationsfrågan.av

Massmediekoncentrationsutredningen 1980

Förslaget

Massmediekoncentrafionsutredningen MKU, tillsattes 1974,som
hade i uppdrag frågan särskildapröva regler för kontrollatt om om

företagskoncentration i massmediebranschen. Utredningenav avgav
1980 betänkandet SOU 1980:28 Massmediekoncentration. Med hän-

till massmediernas betydelse för den allmänna upplysningen ochsyn
åsiktsbildningen i samhället hade utredningen funnit det önskvärt och
motiverat det infördes förvärvskontroll området. korthetatt len
föreslog utredningen massmedieintressents massmedieföretzig,att en
massmedieägzire och likställda förvärv det bestämmande inflytan-av
det Över massmedieföretag skulle Marknads-ett annat prövas av
domstolen talan Näringsfrihetsombudsmannen NO. Medav mass-
medieföretag avsågs i förslaget företag viss storlekett av som
yrkesmässigt meddelar uppgifter åsikteroch till allmänheten genom
tryckt skrift, radio, television, film, videogram, fonogram, teater,
utställning eller sådant uttrycksmedel. Om förvärvet bedömdesannat

frånskadligt yttrandefrihets- eller åsiktsbildningssynpunkt skullesom
Marknadsdomstolen kunna meddela föreskrifter i syfte förhindraatt
de skadliga följderna. l andra hand skulle kunna förbjudaman
förvärvet.
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På skulle undantagsvis föreskrifter kunnasätt meddelas församma
massmedieföretag med dominerande någotställning för-utan atten

sådanaaktuellt. det gällde åtgärderNär uttaladevärv utredningenvar
generell ordning möjliggjorde upplösning beståendeatt en som av

massmedieföretag Förhållandenastarka betänkligheter. påmötte
massmedieområdet föreföll påkallavid den tiden inte det infördesatt

allmän upplösningsmöjlighet. Emellertid borde inte avståhelten man
från möjligheten ingripa bestående koncentration området.att mot

vissa förelågFör undantagsfall enligt utredningen behov förett sam-
hället tillse inte dominans från konglomerat eller andraatt att stora

sådanabetydande företagsbildningar blev det förelåg frånfaraatt
tryckfrihets- yttrandefrihetssynpunkt.och lngripandena, barasom
borde kunna ske i fallmycket speciella borde ha formen föreav
skrifter. skulle i åläggandenDessa undagsfall kunna innebära före-att

skulle sigavhända exempelvis massmedierörelse eller deltag en
därav. I det lagförslag utredningen lade fram uttryckligensom angavs

föreskrifter och förbud inte fick meddelas grundatt ettav mass-
innehållmediums eller ha till syfte massmediet skulle visstatt ett

innehåll.
l utredningsbetänkandet redovisades tryckfrihetsförordningens be-

området.stämmelser framhöllsDet tryckfrihetsförordningenatt
innehåller föreskrifter innefattar fri etableringsrätt detnärsom en
gäller skrift.tryckt Medborgarna har tryckta skrifterrätt att utge

några myndighet eller allmänt i förväg uppställdautan annatav organ
hinder. Vidare finns kompletterande föreskrifter tryckarätten attom
skrifter fåroch sprida skrifter. alltsåDet interätten krävas till-att
stånd sådanmyndighet för fårverksamhet. Inte heller möjlighetenav

driva verksamheten begränsas villkor inte har stödatt genom som av
tryckfrihetsförordningen. Genomförandet den lagstiftning utred-av
ningen föreslog förutsatte undantagsföreskrift i tryckfrihetsför-en
ordningen. Utredningen föreslog paragraf i tryckfrihetsför-en ny

förhållandevisordningen lO medl kap. § utförligt utformad be-en
stämmelse för möjliggöra införandet i vanlig lag de förbud ochatt av
de villkor utredningen tänkte sig. Paragrafen hade följande ly-som
delse:
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Utan hinder denna förordning får vidare i lag med ändamålav
sådanmotverka företags- och ägarkoncentrationatt massme-

dieområdet önskvärd från frånär yttrandefrihets- ellersom
åsiktsbildningssynpunkt befogenhet domstol ingripa medattges
föreskrifter eller förbud frågai förvärv företag ellerom av av
inflytande företag detta områdeöver eller med föreskrifter
för fysisk eller juridisk med dominerande ställningperson
massmedieområdet. Föreskrift får avhändelse före-ävenavse av

eller inflytande företag.tag överav
Lagstadgande i första fårstycket dock inte stridasom anges

bestämmelserna i 2 § andra stycket.mot

Den sista meningen det förhållandet tryckning, utgivningattavser
och spridning inte fick hindras grund skriftens innehåll utanav
stöd i tryckfrihetsförordningen.

Utredningen såledesföreslog också lag motverkandeen om av
massmediekoncentration, föreskrev4 § massmedie-attvars om en
intressents förvärv massmedieföretag med verksamhet här iettav
landet prövades skadligt från åsiktbildningssyn-yttrande- ochvara
punkt, kunde Marknadsdomstolen meddela massmedieintressenten
föreskrifter i syfte förhindra de skadliga följderna eller, dessaatt om
inte lämpligen kunde förhindras förbjuda förvärvetsätt,annat
eller förvärvet redan skett dess fortbestånd.Vid prövningenom- -
skulle enligt paragrafen särskilt beaktas hur förvärvet påverkade
företags- och ägarstrukturen och de redaktionella konkurrens-
förhållandena. Vidare föreskrevs ingripande med förbudatt ettom
uppenbarligen skulle strida betydande allmänt intressemot ett annat
fick ingripandet underlåtas. Vad föreskrevs massmedie-som om-
intressents förvärv skulle enligt lagförslagets § också7 gälla för-ett

gjordesvärv massmedieintressents make, barn, föräldrarsom av en
eller syskon eller juridisk vilken dessa någonelleröverav en person

dem hade bestämmande inflytande.ettav
Enligt förslagets 23 § kunde Marknadsdomstolen på ansökan NOav

meddela föreskrifter i syfte förhindra fara från yttrandefrihets-att
åsiktsbildningssynpunkt,och massmedieintressent ellerom en ensam

tillsammans med andra inom sammanhållen massmedie-en grupp av
intressenter hade dominerande ställning på massmedieområdet ochen
denna någonställning åtgärdeller underlåtenheteller massmedie-av
intressenten medförde frånfara åsiktsbildnings-yttrandefrihets- och

åtgärdensynpunkt. Innebar massmedieintressenten börjadeatt ny
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massmedieverksamhet kunde stärka hans dominerande ställ-antassom
underlåtenheten inte efterkom föreskrifterning, eller innebar hanatt

föreskrifternafick intemeddelats honom enligt lagen avsesom om—
intressenten skullefaran kunde förhindras avhändasättannat att-

sådanmassmedieföretagsrörelse eller del rörelse eller aktiersig aven
eller andelar i juridisk person.

förslag reserverade sig Allan Hernelius ochMot utredningens
frånframhöll avvikelseHirschfeldt. ReservanternaLennart att en

måsteprinciper förutsättatryckfrihetsförordningens grundläggande
från yttrandefri-visats reella riskerdet övertygande sätt attatt ett

åsiktsbildningssynpunkt för liksom in-hets- talade avvikelsen,och att
medföraetableringsfriheten inte kunde befaras olä-skränkningen i

från utgångspunkter framstod icke önsk-genheter andrasom som
också varje föreslagen inskränkningvärda. bordeUppenbart attvara

förhållanden.utifrån rådande Förslagfaktisktskall kunna motiveras
återverkningarna för inte framstodtill dagspressenmed hänsynsom

betydelsemåste med till dagspressensacceptabla avvisas hänsynsom
informationdemokratins funktionssätt spridare ochför avsom

ägaröverlåtelseråsiktsbildning. Enligt hade dereservanterna som
någramedföra skadeverkningar eller70-talet inte visatsskett under

frånnågra yttrandefri-haft skadliga konsekvenserhuvudöver taget
åsiktsbildningssynpunkt. hade utvidgningI realitetenhets- och en av

mångfaldriktning i dessamediestrukturen i ökadägt mot av-rum
sådanetermedieområdet vidare varitUtvecklingen hadeseenden.

måste utomordentligt betydelsesärskilt lokalradion tillmätas storatt
till tryckta regionala och lokala medier. Riskernakomplementsom

pååsiktsbildningsmonopol därförför informations- och hade ett av-
Mångfalden från konsumentsynpunktminskat.görande störresätt var

tekniker förstärka denna utveckling.tidigare och kundeän nya
beträffade koncentrationstendenser hellerkundeVad dagspressen

frånavvikelser ideal teoretiskinte betraktas skadligaenbart som en
ofrånkomliga åtgärderfråga fram-modell. Det kunde vara om

Fusioneringekonomiska situationen i branschen.tvingade denav
dåligt företag och dessakunde styrka för sig lönsamma gevarge

övermäktig konkurrent.ökade möjligheter hävda sigatt mot en
led i ekonomiskt önsk-Fusioner mediegränser kundeöver ettvara en

Övergången massmedie-diversifiering. tillvärd ägare som varny
tidnings politiskakunde det endaintressent sättet att trygga att envara
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färg målsättningoch ideella bevarades vid ägarskifte. Det kundeett
enligt inte utifrånrimligt tryckfrihetspolitiskareservanterna ut-vara
gångspunkter försvåralagstiftning eller förhindra sådanaatt genom
transaktioner.

Den föreslagna lagstiftningen innebar möjlighet förbjudaatten
nyetablering inom medieområden.även Det enligtnya var reservan-

betänkligt det det föreslagna möjlighet in-terna sättetatt attgavs
gripa nyetablering det grundlagsskyddade området. Detmot vore
vidare olyckligt införa lagbestämmelser skulle kunna åberopasatt som

skäl för strukturingrepp massmedieintressent,ett motsom en som
åtgärdervidtog eller förberedelser för utnyttja teknik, medatt ny

motivering denne i till andra massmedieintressenter, kundeatt motsats
ha dominerande förelågställning.sägas Det enligt reservanternaen en

uppenbar principiell skillnad mellan utfärda föreskrifter i sambandatt
med förvärv sådanaoch med beståendeingripa i förhållanden elleratt
vid förändringar kunde ha uppkommit intern tillväxt ellersom genom
bortfall konkurrenter. Ett ingripande detta slag alltförav av var
långtgående från tryckfrihetssynpunkt för kunnaatt accepteras.

Slutligen kunde inte godta lydelsen den föreslagnareservanterna av
bestämmelsen i tryckfrihetsförordningen. Den motsvarade inte den
för tryckfrihetsförordningen karaktäristiska ambitionen att ettge
detaljerat sådanagrundlagsskydd i till allmänna formule-motsats
ringar finns i regeringsformen. Den föreslagna bestämmelsensom
skulle det möjligt enkelt riksdagsbeslutgöra denersättaatt ettgenom
föreslagna långtgåendelagen med lag. Omen ny mer genom en
ändring i tryckfrihetsförordningen skulle skapas förutrymme en
begränsning i måsteetableringsfriheten den bestämmelsen fånya en
långt detaljerad och precis utformning. fallI kunde etable-annatmer
ringsfriheten ytterligare inskränkas ändring i vanlig lag ochgenom
grundlagsskyddet bli illusoriskt.

Remissvaren

JK kritiskstarkt till utredningens förslag. Han underströk denattvar
fria etableringsrätten grunderna i tryckfrihetsrätten.utgör len av
själva framhöll ifrågasättasverket JK kunde det inte modifika-om— -
tioner i etableringsfriheten innebär övergivande huvud deöverett av

utgångspunkternahävdvunna för svensk tryckfrihetsrätt. Friheten iatt
l7l
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tryckt skrift andra hinder följdereller den följeränutan attsom av-
vissa bestämda gärningar kriminaliserade meddelaärnoga upp--
gifter och underrättelser åsiktertankar och harsamt yttra ansetts vara

sådan för åsiktsbildning,betydelse den fria på vilken det svenskaav
långtgåendestatsskicket vilar, mycket bestämmelser meddelats föratt

denna frihet. Till dessa bestämmelser hör reglerna fri etablerings-om
Stundom betydande olägenheter för motståenderätt. beaktansvärda

intressen kunde ibland bli följd det vidsträckta skyddet fören av
tryckfriheten, obehindrad tryckta skrifter haderätt att utgemen en

sådanintresse fåttstyrka det överväga.ansetts ett attvara av
Det sig självt enligt JK innebörden isäger lagförslagens grund-att

läggande begrepp kunde komma förskjutas beroende på för-att
härskande allmänna värderingar i samhället. Genom på det före-en
slagna utformad begränsning i etableringsfriheten påsättet det tryck-
frihetsrättsliga området överskred den dittillsgräns ansettsman som
böra upprätthållas i svensk det gäller statsmakternas ingri-rätt när
pande. Förbudet ingripande med hänsyn till tryckt skriftsmot en
innehåll svårttorde bli mycket iaktta jämsides med den angivnaatt

sådan mångfaldinnebörden på massmedieområdet etablerings-av som
kontrollen avsedd viktigt inslag mångfaldenEtt iatt garantera.var

massmediebeståndetsnämligen enligt motiven sammansättning ivar
åsiktsmässigt hänseende. Häri torde ligga möjlighet till ingripandeen

sammanslagning periodiska skrifter under hänvisningmot t.ex. en av
till politisk eller åsiktsriktning blev för elleratt svagten annan- —
starkt företrädd. Förenligheten härav med stadgandet i kap.l 2 §

ifrågasättas.andra stycket kunde starktTF
Inte minst anmärkningsvärt bakgrunden kap.ll § TFmot av var

enligt föreliggandeJK enligt det förslaget kunde komma ställaatt att
somhinder utgivningen tryckt skrift för den inteävenmotupp av

sysslade dåmed det. Utgivningen skulle hindras enbart för hanatt
någotintog dominerande ställning inom massmedieområdeannaten

det Värdettryckta ordets. i TF:s regelsystem ligger i dess formellaän
Såkaraktär. element i tryckfriheten kan beroendegörassnart ett av

skönsmässiga bedömningar rörande vad önskvärt eller innebärärsom
fara åsiktsbildningssynpunkt har slagit in princip.ur man en ny

då låtaVägen ligger för denna princip bli vägledandeöppen attmer
vid regleringen andra element i tryckfrihetsrättenäven etable-änav

ringsfriheten.
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Bevekelsegrunderna för det framlagda förslaget kunde enligt JK
mångoda. denl ekonomiska krafter motverkade reellvara ytt-en

rande- och tryckfrihet åtgärderkunde från samhällets sida på-vara
kallade. Betydande risker dock enligt förbundnaJKsyntes medvara

lösning de nuvarande tryckfrihetsrättsliga grundprin-en som angrep
cipema. Andra borde sökas. sådanEnvägar kunde anordnaattvara

förfarande med överläggningar rörande tilltänktaett eller inträffade
förvärv massmedieföretag. ansågJK sig den angivna bak-av mot
grunden inte kunna tillstyrka framlagdade förslagen principiellaav
skäl. Helt allmänt ville han uttala utredningsförslagen mångaatt gav
belägg för svårigheten förena etableringskontrollen med denatt
grundsyn enligt TF präglar tryckfrihetsrätten i övrigt.som

Svea Hovrätt framhöll inledningsvis det obestridligtatt attvar en
långtgående koncentration ägandet till medierna på sikt kundeav ut-

fara mångfaldenförgöra i samhällsdebatten. ansågHovrätten sigen
inte ha anledning söka bedöma situationen i Sverige vid denatt om
aktuella tidpunkten sådan något väsentligt behov den före-attvar av
slagna lagstiftningen förelåg. Hovrätten underströk emellertid att en
lagstiftning med föreslagen utformning måste motiverad ettvara av
utomordentligt starkt behov, inte minst med hänsyn till intrångde
tryckfrihetsförordningens principer förslaget kunde medföra.som
Hovrätten fann det angeläget i sammanhanget påpeka möjlighetenatt

såvitt dagspressen, säkerställa det offentligaatt, presstödetavser
attfrigöra fråndet beroendet årliga riksdags- ochgenom av rege-

ringsbeslut.
När det gäller utredningens förslag ingripande redan exis-motom

terande företag med dominerande ställning framhölls atten en ny
rättslig princip upplösning existerade företagsbildningar inteom av
borde genomföras allmän och principiell bedömning åt-utan en av
gärdens förenlighet med rättsordningen, särskilt beträffande tillrätten
egendom.

ansågHovrätten vidare kriteriet för ingripande förvärvatt mot av
massmedieföretag skadligt för yttrandefrihets- åsiktbildnings-och-
synpunkt för oprecist. Klarheten ökade knappast denvar genom—
diskussion tillämpningen förts i betänkandet. fannsHär enligtom som
hovrätten risk för bedömningarhögst skönsmässiga och för att
tillämpningen i hög grad skulle bli beroende vilka detav personer
blev fick i uppgift ingripande skulle ske.prövaatt ettsom om

173



SOU 1994: 145

Ärendena måste förhållanden svårbedömdaalla bliunder och pröv-
frågorningen underlättades inte förvärv och försäljningatt omav av

massmedieföretag hade politisk betydelse. vissa fallsällan I kunde
åsiktsriktningbedömningen komma gälla vilken borde bere-att som

påverkan inom vissdas möjligher öka sin opinionen region.att av en
sådanmening det tveksamt uppgift bordeEnligt hovrättens var om en

läggas domstol.
ansåg eventuelldet tedde sig betryggandeHovrätten att mer om en

fasta marknadskriterier. hänvisadelagstiftning byggdes Hovrätten
framhållit massmedieområdettill utredningen själv detattatt
verkande regler inskränkteeftersträvades automatiskt utrymmetsom

uppgifterför prövning, vilket Presstödsnämndensdiskretionär var
på. förvär-förvärv skulle kunna inskränkasexempel Rätten till om

uppnå förväg angiveneller överskrida idärigenom skulle envaren
regionmarknaden eller upplagan inom eller totalt.del enav

uttalade inledningsvis den föreslagnaGöteborgKammarrätten i att
områdenlagstiftningen egentliga motstycken inom andrasaknade av

med utredningens förslag skullesvensk lagstiftning i enlighetEnrätt.
möjlighet dels förbjuda ellerinnebära bl.a. samhälletatt att om-gavs

dåföretagsförvärv fall dessa bedömdeseljest oantastliga iintetgöra
åsiktsbildningssynpunkt, delsyttrandefrihets- ellerskadligavara ur

ägarförhållandenbestående inomock förordna upplösandeatt avom
massmedieområdet då för skada nyssnämnda slag be-i fall fara av

föreligga. helt övertygad behovetdömdes Kammarrätten om avvar
tvåsådant betänkligheter ilagstiftning slag. Förslaget ingav av-aven

seenden.
undersökningarnautredningen redovisadedet första deFör gav av

påtaglig ochå vid handen det förekommitsidan visserligen att enena
massmedieområdet, i heltägarsidan inomökande koncentration

Å före-sidans.k. konglomerat. andraobetydlig omfattning i form av
de riskersåväl såväl överbetonatföll direktiven utredningen hasom

för ochkunde medföra yttrandefrihetenägarkoncentrationensom
hållas i minneåsiktsbildningen. Till början borde ägarkoncen-atten

led i verksamhet, syftat tilltrationen uppkommit attett somsom en
försvåra åsiktsbildning. tordeyttrandefrihet ställetundertrycka eller I

skälväsentligen ha förestavats ekonomiskaägarkoncentrationen av
ofta följdexempelvis förekomsten konglomeratoch atten avav vara

iönskat kompletteraföretagsekonomiska skälrörelseidkare enav

174



Ägarkoncentrationsjfrågan tidigare utredningvörslag och aktuella bestämmelser-

vinsthänseende vikande eller med tiden allt äventyrlig verksam-mer
het med närliggande, modernare och utsiktsrika inommer grenar
massmedieområdet. Vidare och framförallt torde ägarmakt över
exempelvis några tidningar i normalfallet medföra endast begrän-ett

inflytande tidningarnassat över innehåll. Ingripanden ägarkon-mot
centration torde därför få endast begränsad effekt för det med den
föreslagna lagstiftningen avsedda syftet.

För det andra ingav det kammarrätten betänkligheter särskilt deatt
långtgående ingripanden, den lagenmer skulle möjliggöra,som nya

skulle medföra vissa faror i rättssäkerhetshänseende. Det torde inte
ovanligt rörelseidkare inför förvärvattvara kompletterandeen ettav

företag eller vid utökande sin rörelse sluter avtal med utomståendeav
för få lokaler, förstörreatt öka antalet anställda ochelleratt för att
anskaffa maskiner och andra inventarier eller utöka sitt lager. Om
den planerade verksamheten slogs sönder ingripande detgenom av
allmänna kunde sådana investeringar måhändatill höga belopp bli
företagsekonomiskt omotiverade eller förlustbringande.t.o.m. En
legal reglering sådanamed följdverkningar kunde enligt kammar-

godtasrätten endast mycket övertygande skäl för behovet denom av
ifrågasätta lagstiftningen förebragts. Så inte fallet.syntes vara
Kammarrätten ansåg dessutom utredningen överskattatatt riskerna
från yttrandefrihets- och åsiktsbildningssynpunkt, särskilt det
lokala och regionala planet. Den koncentration fanns påsom
tidningsområdet inom vissa regioner motverkades enligt
kammarrätten effektivt blott den alltmer utbyggdaav
radioverksamheten det lokala planet och i högäven gradutan deav
på skilda håll i landet tryckta och distribuerade upplagorna de iav
Stockholm hemmahörande kvällstidningarna.

Presstödsnämnden framhöll presstödet hade fortgåendeatt trots en
koncentrationsprocess inte kunnat hindras. Nämnden saknade ingå-en

analysende hur ägarinflytandet påverkat tidningarnas innehållav och
hur detta inflytande kunnat reduceras avtal mellant.ex. ägaregenom
och anställda. sådanEn analys skulle ha kunnat ligga till grund för
överväganden huruvida ägarinflytandet tidningarnasöver innehållom
kunde påverkas med åtgärderandra de föreslagna,än vilka inriktade
sig själva ägandet tidningarna. Utredningen borde ha prövatav om
inte ekonomiska skäl önskvärd företagssammanslagningt.ex.en av
kunnat kombineras med bevarad mångfald frågai tidningarnasen om
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redaktionella innehåll. Presstödsnämnden föreslog utredningensatt
frågaförslag i förvärvskontroll och föreskrifter vid förvärvom

borde femårsperiod.under exempelvisprövas Detta bordeen vara
bästa vinna nödvändiga erfarenheter effekternasättet kon-att av av
centrationsprocesserna inom massmedierna och hur de negativaav
effekterna denna påverkasutveckling skulle kunnaav genom sam-
hällsingripanden.

Marknadsdomstolen uttalade i sitt remissvar denatt oreserverat
frågadelade utredningens värdering i önskvärdheten mångfaldom av

inom massmediebranschen. Domstolen, betonade behovetävensom av
mångfacetterat och variationsrikt kulturutbud underströk idealetatt

beståndrikt företag, sinsemellan heltett sammansattvar av som var
oberoende och ägdes och drevs vitt skilda intressegruppe-som av
ringar. Domstolen underströk emellertid lagstiftning i syfteatt atten
främja mångfald och variationsrikedom inom massmediebranschen

företagskoncentrationkontroll förenad såmed bety-genom av var
dande principiella problem ifrågasättasdet kunde lagstiftatt om
ningen önskvärd mångfaldenoch inte den eftersträvansvärda ivar om
första främjas påhand borde andra Marknadsdomstolenvägar.
anförde:

Ett drag karaktäristiskt för företagen inom massmedie-ärsom
området frånoch skiljer dem flertalet andra företag är attsom
motivet för drivande rörelsen inte torde entydigt.av vara
Drivkraften bakom verksamhet ekonomisk vanligenärartav

uppnå ekonomisk vinst och detta ocksågäller uppenbarligenatt
till del för massmedieverksamhet. Lika klart emellertidär atten
väsentliga delar medieverksamheten inte drivs förstai hand iav
vinstsyfte för tillgodose helt andra intressen, kanskeutan att som
kan betecknas ideologiska alltsåeller idealistiska. finnsHärsom

åtminstone i princip klar skiljelinje inom företagsbe-en- -
ståndet åmellan sidan i vinstsyfte driven massmedieverk-ena

å sådansamhet och andra sidan verksamhet bedrivs medsom en
målsättning.ideologiskidealistisk Allmänt kanske denärsett

förstnämnda i huvudsak sistnämndaprivatägd och den främst
organisationsägd. Givetvis kan koncentrationstendenser inom
båda tillgångdessa räjonger innebära faror för fri språkrör,till

koncentrationsfenomenet kan tänkas växla bero-men synen
ende karaktären hos koncentrationen. Det skulle kunnat.ex.

principiellt farorhävdas stötande och innebära störremervara
för mediefriheten dominerande massmediekoncern kon-om en

fåtaltrolleras privatpersoner den kontrollerasänettav om av en
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organisation kanske företräder hundratusentalsstor män-som
niskor. Eventuellt skulle kunna gällande i detgörast.o.m. att

fallet tanken offentlig kontroll orimlig. sådanär Ensenare en
kontroll skulle kunna innebärasägas offentligtatt ett organ
tillerkänns befogenhet besluta i vilken utsträckningatt t.ex. ett
politiskt fårparti skaffa sig massmedier för skapa opinionatt
för sin politik. sådanEn reglering skulle dessutom kunna föra
med sig vanskliga avvägningar mellan organisationsstyrka och
grad godtagbart inflytandeTillspetsat skulle frågaskunnat.exav
huruvida tillåtasparti bör kontrollerastörre antalett störreett
dagstidningar mindre parti.än ett

Samma principiella betänkligheter inför offentlig kontrollen
massmedieverksamheten inställer sig kanske inte frågaiav om

den privatägda massmedieföretagsamheten, också där finnsmen
väsentliga problem. Som framhållits måhändakan det teovan
sig frånsärskilt stötande och opinionsbildningssynpunkt speciellt
riskabelt liten privatpersoner kontrolleraratt en storagrupp

Åkoncerner massmedieområdet. andra sidan skulle det kunna
hävdas just den ägarstrukturen innebär mindre fara föratt en
mediefriheten vad falletän med denär organisationsstyrdasom
delen massmedieområdet. Det kan nämligen förhållatänkasav

såsig organisationerna önskar föra enhetlig linje vadatt en mer
innehålletgäller i sitt medieutbud alltsåoch detta så sätt

kommer uppvisa mindre bredd och variationsrikedom vadatt än
fallet hos andra massmedieföretag.är Privatägda företagsom

kanske sällan tillmäter innehållet i utbudet med avseendemer
ideologi särskilt vikt. Snarare torde där det kommersiellastor
intresset uppnå avsättning för produkterna på-kunnaatt storav
verka massmedieinnehållet. Om angivna tänkbara skillnader i
fråga styrning massmedieutbudets innehåll verkligenom av
föreligger fråganuppkommer och hur dessa skiljaktigheterom
skall beaktas vid bedömningar förvärv och etableringarom
medieområdet.

I detta yttrande har endast någrakunnat frågeställ-antydas
ningar torde aktualiseras i anslutning till tänkt regleringsom en

Ävenmassmedieföretagsamheten. det här anförda alltsåav om
kortfattat och ofullständigt,är det klart regleringattsynes en

området förenad svårbemästrademed kanskeär och rent av
olösliga problem.

Den utredningen föreslagna regleringen skulle innebära attav
bedömningen här antydda principfrågor i utsträckningstorav
överlämnades till rättstillämpningen. Marknadsdomstolen finner
det mycket tveksamt detta tillrådligt. Skulleärom en
lagstiftning detta slag genomföras, finns i varje fall ettav
uppenbart behov klara riktlinjer för det rättstillämpandeav

handläggning.organets
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Näringsfrihetsombudsmannen NO anslöt sig till uppfattningen att
koncentration massmedieområdetstark kunde leda till all-en

varliga konsekvenser för opinionsbildningen framhöll attmen en
sådan dåsituation förelåg någonknappast i delbransch. detNär gällde

många påverkadetidningar ville NO peka olika faktorer inne-att
hållet åsikteroch i praktiken endast i begränsadägarnasatt om-
fattning torde styrande. marknadsmässigaAv skäl torde oftavara man
eftersträva bredare debatt vad direkt överensstämde medänen som

åsikter. utgivaren mångaAnsvarige torde vidare i fall enligtägarnas
NO ha i förhållande till ganska självständig ställningägarnaen men

åkunde andra sidan sin ställning sila bort opinioner villgenom som
komma till tals i tidningen.

ocksåAnsvarige utgivarens ställning hade emellertid denhaansetts
innebörden han kunde tillgodose kommersiella intressenägarnasatt

Ävenbekostnad andra samhällsintressen. enskildade journalis-av
måntorde enligt opinionsförmedlingenNO i viss kunnaterna styra

förhållandenbl.a. sitt material. Dessa börsätt att presenteragenom
fråganNO beaktas behandlade ochmaktsäger när ägarnasman om

inflytande.
NO vände sig förslaget kunnaingripanden skulle skemot att mot

domineranderedan massmedieföretag ytterligareett attsom avser
stärka sin ställning massmedieverksamhet. Enatt startagenom en ny
nyetablering område från såvälvisst torde normalt positivtett vara
yttrandefrihetsaspekter konkurrenssynpunkter. Däremot bordesom
ingripande etableringenkunna ske skedde förvärv ettom genom av

företag mångfalden.redan befintligt eftersom detta inte direkt ökade
Om förvärvade företaget saknat förutsättningar fortsättadet verk-att
samheten kunde självfallet förvärvet komma bedömas övervä-att som

någotgande positivt och inte behöva föranleda ingripande.
Statens och Kartellnämna SPK pekade den koncentra-Pris- att

ocksåutvecklingen inom näringslivet ition kännctccknat stortsom
massmedieområdet,präglat vilket styrkts SPKs utredningarav om-

rådet. förvärvSPK vidare de nedläggningar eller ägtattangav som
dåligårtiondena haft iunder de vanligen sin grund lön-senasterum

lågalltför förvärvskontrollen isamhet beroende upplaga och att
sådana företagens fort-sig inte kunde överbrygga problem rördesom

diversifieratlevnad. Om samhället starkt värdesatte massmedie-ett
allsidigför värnande fritt meningsutbyte och upplysning,utbud enom
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inte påminst det regionala och lokala planet, måste samhället vara
berett olika slag stödåtgärderatt säkra detta eftersträvadegenom av
utbud. Tyndpunkten borde såi fall enligt SPK läggas vid presstöd och

åtgärderandra verkade i denna riktning. De utredningsresultatsom
redovisades i Massmediekoncentrationsutredningenssom betänkande

och de överväganden och slutsatser presenterades visade docksom att
det svårt ingrepp förvärvskontrollerandeattvar helt iso-se av natur
lerade från samhälleliga stödåtgärder avseddaär verka isom att

riktning.samma
SPK ansåg vidare det vid bedömningatt strukturändringar påav

massmedieområdet bordeäven uppmärksammas sådana ändringar
fåkunde prisdämpande effekter. De upplageminskningarsom som

år hade drabbat såväl dagspress populärpresssenare hade bl.a.som
sin grund i de prishöjningar genomförts. Härigenom nådde enligtsom
SPK massmedierna färre antal konsumenter tidigare.ett än En för-
värvskontroll fick därför inte leda till bevarandet ineffektiva verk-av
samheten i sin leder till högre priser och fortsatttur minskadsom en
efterfrågan. SPK underströk det inte torde finnas skälatt särskiljaatt
massmedieområdet från den allmänna förvärvsprövningen enligt det
då föreliggande förslaget SOU 1978:9 Ny konkurrensbegräns-
ningslag och underställa detta område särskild lagstiftning och
särskild prövningsordning. Om i den konkurrensbegränsnings-nya
lagen särskilda regler skulle erforderliga för prövninganses av
massmedieintressents förvärv torde detta enligt SPK kunna ske genom

sådana regler in i den föreslagnaatt konkurrensbegränsnings-togs
lagen.

Konsumentverket delade utredningens uppfattning det behövdesatt
särskild förvärskontroll på masssmedieområdet fören värnaatt om

den redationella mångfalden. Verket hade dock vissa invändningar.
För det första framhölls det svårtär urskiljaatt gickatt gränsenvar

åmellan sidan ekonomiska och näringspolitiska ingripanden åena och
andra åtgärdersidan till skydd mångfaldenför åsiktsbildningen.i Det
hade enligt Konsumentverket varit värdefullt utredningen klarareom
hade belyst skillnaden mellan ingripanden bådade slagen.om

För det andra ville verket inte utesluta föreskrifter utfär-att som
dats i syfte undvika skadliga effekteratt massmediekoncentrationenav
kunde komma stå i strid med tryckfrihetsförordningen.att Av försla-

2 § framgick visserligen föreskriftgets inte fick ha till syfteatt att
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fåmassmediet skulle visst innehåll. Men de exempel föreskrif-ett
i betänkandet innebära risk för innehålletter syntes attsom gavs en

påverkades företaget ålades fortsätta visst.ex. att attgenom geogra-
fisk bevakning eller meddelades förbud lägga ned viss verksamhet.att
Även sådana föreskrifter nödvändiga för undvika skadligaattom var
verkningar koncentrationen såvälde strida förslagets 2syntes motav
§ tryckfrihetsförordningens l kap. 2 § andra stycket. Verketmotsom
ansåg utredningen borde ha lämnat alternativa förslag till teknikenatt

ansågmeddela föreskrifter. Konsumentverket vidare det knap-att att
låtalämpligt Marknadsdomstolen med dess inriktningpast attvar

frågor mångfald.redaktionell ansågVerketpröva utredningenattom
i enlighet med sina direktiv borde ha särskilt förövervägt ett organ

massmediekoncentrationen. Ett främjapröva konkurrenssättatt att
åsiktsbildningstimulerade fri och allsidig upplysning enligtsom var

verket ekonomiskt stöd till ekonomiskt företag. Omatt ettge svaga
sådant stöd inte räckte till kunde särskild lagstiftning Dettaövervägas.
förutsatte dock inga möjligheterandra stod till buds. bak-Motatt
grund ansågrad brister i utredningsförslaget verket förslaattav en

dåvarandei utformningdess inte borde ligga till grund för lag-get
stiftning.

En minoritet i styrelsen för Länsstyrelsen Göteborgs-i och Bohus
län hade rad kritiska påsynpunkter utredningsförslaget. Manen
pekade det varithade värdefullt massmediernas betydelseatt om
för opinionsbildningen hade belysts underlag för bedömningensom

behovet lagstiftning. Deras betydelse bestreds inteav av men man
ville påverkanpeka tidningarnas läsarnas politiska preferen-att

frågasatt. Utgångspunkteni för bedömning förslagetsser var en av
återverkningar för dagspressen borde inte presumtioner rörandevara
skadligheten koncentrationen de faktiska förhållandenutanav som
skulle kunna motivera inskränkning etableringsfriheten meden av
återverkningar för dagspressen.

ansågminoritet föreskrifterLänsstyrelsens borde kunna utfär-att
för skadliga fråndas förhindra följder yttrandefrihets- elleratt

åsiktsbildningssynpunkt. dåförebildEn kunde de bestämmelservara
i Storbritannien. Enligtgällde den brittiska lagstiftningen skullesom

överlåtelservid vissa tidningsföretag prövning ske, huruvidaav en
överlåtelsen medföra frånkan skadliga verkningar allmänväntas sett

Därvid skulle hänsyn särskilt till behovetsynpunkt. korrekttas av en
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nyhetsfönnedling och fri opinionsbildning. Kunde överlåtelsenen be-
faras medföra skadliga verkningar angiven kunde villkor förav art
tillståndsgivningen uppställas i syfte motverka dessa.att En prövning

förvärv och utfärdandeav eventuella föreskrifter borde liksomav
fallet i Storbritannien bygga på bedömningvar vilka konkretaen av
olägenheter från yttrandefrihets- åsiktsbildningssynpunktoch som
förvärvet kunde medföra jämfört med förvärvet inte kom tillom
stånd.

På grund föreskrifter borde kunnaattav motverka konkreta olä-
genheter från yttrandefrihets- åsiktsbildningssynpunktoch ansåg
minoriteten det inte motiveratatt införa förbud förvärv.var att mot
Ett förbud ansågs dessutom alltför mycket strida den i TF givnamot
etableringsfrihetsprincipen. Länsstyrelsens minoritet ansåg vidare att
det olyckligt införa lagbestämmelservore att föreskrifter medom
innebörd medieintressentatt börjadeen massmedieverk-som en ny
samhet kunde stärka intressentensantassom dominerande ställning
tvingades avhända sig rörelsen. Sådana lagbestämmelser skulle fram-
deles kunna åberopas skäl för strukturingrepp intressentsom mot en

ville komma påin medieområde.som Vidareett nytt framhölls att
den undantagsbestämmelse i TF föreslagits utredningensom av var
alltför formulerad, och långtvagt detaljerad utformningen mer
efterlystes.

Minoriteten ansåg granskningatt lagförslaget måste skeen av mot
bakgrund politisk situation kundeatt uppkommaav i Sverigeen då
det fanns intresse försvåra tryckfriheten.att Visserligenav sades i de
föreslagna bestämmelserna föreskrift eller förbud inteatt fick medde-
las på grund massmediums innehåll eller ha till syfteav att massme-
diet skulle få visst innehåll. Frågan den föreslagna lagenvar om
kunde användas på sådant sätt denett bestämmelseratt itrots ovan-
nämnda paragraf, kunde missbrukas och syften uppnås missgyn-som
nade inte åsiktsriktningar.önskvärda En lagstiftning där prövningen
skulle ske på så intressetsätt s.k. reellatt yttrandefrihet skulleav
vägas allmänt intressemot bordeett annat inte ha kontrollapparaten
där samtliga medlemmar tillsattes regeringen och flertalet på vissav
tid. I detta fall det endast marknadsdomstolens ordförandevar och
vice ordförande tillsattes på obestämd tid. måsteI TFsom även
inskrivas prövningsförandets utformning, prövningsorganets organi-
sation och tillsättningsförfarande.
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skiljaktiga meningenSlutligen framhölls i den definitionatt en av
avsågs borde i lagförslaget.vad med dagstidningsföretag tassom

situationen inom dagspres-Videogramurredningen konstaterade att
intemed säkerhet skulle ha varit annorlunda redansektorn statenom

gått stödåtgärder.med Presstödet särskilt etable-tidigare hade —
årensåringsstödet hade varit effektivt det under de senasteatt-

nyhetstidningar. lagstiftning före-funnits nettotillskott Enett av av
utsträckning kunnat denslaget slag skulle inte alls i ha bevarasamma

tidningsstruktur före presstödets tillkomst.fannssom
utredningen möjlighetkunde enligtLegala spärrar motvara en
inom befintliga företag. Genomkoncentration expansion attgenom

verk-vissa företag köpte konkurrenter och startadeväxte, nyaupp
företagen, förde kvarvarande mindresamheter ökade trycket vars

bestånd erfordras. Samhälletytterligare statligt stöd kunde komma att
ändamålsenlig massmediestrukturförhade obetingatett att enansvar

består därvid befogat medlängre perspektiv och kunde deti ett vara
för hur koncen-lagstiftning de gränserna storytterstaen som angav

kunde tolereras. dock enligt Video-tration Det varsom
åstadkommagramutredningen inte särskilt eftersträvansvärt att en

massmedieområdetomfattande statlig regleringsituation med aven -
vårtkonflikt, eftersomallvarlig principiell demokra-det skapade en

torgförayttrandefrihet och möjlighetertiska bygger attsystem
åsikter i oreserverad etablerasina rätt attstort sett mass-genom en

ansåg därför viktigtmediekanaler. Videogramutredningen det oerhört
möjligheterna till legalai reglering avgränsadesdet noggranntatt en

endast gälla yttrandefrihetens villkor försämrades.ingripanden näratt
måste påmediepolitik principen massmediernastatlig byggaEn att

skulle stödjas, stimuleras och skyddas.
företagskoncentration inomVideogramutredningen framhöll ettatt

medieområde struktureko-ofta kunde motiveras och försvaras med
sammanslagning inte fick ske kanskenomiska motiv. Om ett aven

emellertid enligt Videogram-företagen lades ned. Dessa skäl var
då till s.k.hållbara gäller koncentrationerutredningen mindre det

inom flera sektorer. Förkoncerner verksammakonglomerat ärsom-
för-från effektivitetssynpunkt inte självklarbokförlag detett envar

filmbolag. Bokförlagetsamtidigt ägde justdel koncernen ettom
slås företag i heltkunna medskulle lika gärna ett en annansamman

utnyttjafördelar med kostsammabransch för finna gemensamtatt att
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stabsavdelningar. Det svårt försvara den maktkoncentrationattvar
massmediekonglomeratettsom rent innebar.

Enligt Videogramutredningen skulle allmän prövning i mark-en
nadsdomstolen sammanslagningar och företagsförvärvav också kunna
beakta önskvärdheten särskilt ingående granskningav en affärerav
inom massmediesektorn. Problemet med massmediekoncentration
borde kunna lösas inom för allmän näringspolitiskramen ochen syn,
i lag, reglerade möjligheternaen till all företagskoncentrationsom
skulle särbestämmelser för bedömning affärer där massmedie-av
intressen inblandade kunna utformas. Genomvar begränsningar i
näringsfriheten skulle möjligen de yttersta gränserna vad gäller
yttrandefrihetens villkor kunna hävdas. Eftersom också näringsfri-
heten hör till våra demokratiska fri- och rättigheter kunde begräns-
ningarna dock inte bli alltför ingående hela tiden måste känsliga-
avvägningar göras och det föreliggande lagförslaget andades också
denna försiktighet. Man öppnade möjligheter, endast i undantags-som
fall skulle komma kunna utnyttjas. Viatt skulle få lagstiftningen som

manade till eftertanke i förvägmer och mindre blev instrumentett
för skapa väl fungerandeatt mediestruktur. Deen och viktigastora
insatserna för värna yttrandefriheten,att måste alltjämt påom göras
andra områden och ha utformningen stimulansmer reglering.änav

Sammanfattningsvis fann Videogramutredningen svårtdet inseatt
förtjänsterna i det föreliggande utredningsförslaget från Massmedie-
koncentrationsutredningen det i relationutan att till övrigasattes
mediepolitiska åtgärder. En lagstiftning åsyftat slag måsteav ses som

beredskap fören värna yttrandefrihetensatt om gränser,yttersta när
dessa hotades. För bedöma dessaatt gickgränser behövdesvar en
större mediepolitisk överblick vadän för dagen möjligt.som var
Videogramutredningen ansåg därför massmediekoncentrationsut-att
redningens förslag borde förverkligas bedömas iutan störreett
mediepolitiskt sammanhang.

TCO menade utredningens förslagatt inte kunde läggas till grund
för lagstiftning. Organisationen framhöll de föreslagna åtgärdernaatt
med föreskrifter i vissa fall skulle bli slag i luften eftersomett for-
mella juridiska hinder inte skulle kunna förhindra moderbolag att
påverka dotterbolags agerande. TCO underströk det fanns i högatt
grad berättigade farhågor beträffande tryckfrihetsförordningen om
den föreslagna bestämmelsen skulle införas.
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ansågLRF utredningens förslag möjligheter för samhälletatt om
ingripa väckte betänkligheter. Massmedieområdet företeddeatt stora

förhållanden.alldeles ansågspeciella LRF inte utredningen visatatt
det föreslagna prövningssystemet nödvändigt eller lämpligtatt var ens

i sig. Utredningen hade inte påvisat sådana skadliga effekter rim-som
ligen borde krävas för den föreslagna koncentrationskontrollen. Inte
minst gällde förslagetdet möjlighet i undantagsfall uppdelaattom
massmedieintressent med dominerande ställning. Marknadsdomstolen
skulle ställas inför omöjliga avvägningar. Andranära vägarnog av
koncentrationskontroll borde väljas för främja de angivna syftena.att
LRF kunde inte finna utredningens redovisningar vid handenatt gav

någondet skulle föreligga brist konkurrens mångfaldochatt
massmedieområdet.inom företagAntalet med olika inriktning var

förhållandetbetydande. Det olika företag befann sig inom före-att en
med behövde, med hänsyn tillägaretagsgrupp gemensamma

masssmediebranschens speciella karaktär, inte heller innebära lik-
Ägargruppensriktning. karaktär och motiv bakom medieengage-

spelade här betydande roll. det gällerNär utredningensmanget en
förslag uppdelning eller upplösning marknadsdominerandeom av
företag framhölls bestämmelsen visserligen hade undantags-att
karaktär helt otillräckligt motiverad utredningen. Vidaremen var av
talade starka rättssäkerhetsskäl regeln.mot

ansågSveriges advokatsamfund andra lösningar de utred-änatt
ningen föreslagit borde väljas. enligtDet samfundet felaktigt attvar

införandet lag föreslagnaden skulle medföratro att attav en som
mångstämmiggarantier förskapades och fri samhällsdebatt.en

Några sådana erhållasgarantier kunde inte lagstiftninggenom en av
förbudskaraktär. Den föreslagna lagen sades grund sitt innehållav

Då någotinge betänkligheter.starka aktuellt behov lagstiftningav en
på området föreliggainte heller avstyrkte samfundet före-syntes
slaget.

Samfundet ansåg utredningen överskattat behovet lagstift-att av en
ning och underskattat de faror och olägenheter skulle före-som vara
nade med den föreslagna lagen. Vid sin analys behovet lag-av av en
stiftning på området sålundahade utredningen förbisett vid sidanatt

Radio vitt spridda organisationspressen utgjordeoch TV denav en
balanserande faktor. Därtill kom tidningarnas redaktionella led-att

från fråninflytandeningar i allt utsträckning stod friastörre ägarnas
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sida. I själva verket torde ägarna i de större svenska tidningarna ha
förhållandevis ringa inflytande över den åsiktsbildning tidningarna
bedrev. Vidare upplät svenska tidningar i allt större utsträckning

i sinautrymme spalter för för andrarepresentanter meningsinrikt-
ningar den tidningenän själv representerade.

Samfundet underströk TFzs regleratt hindra och försvåraattavser
ingripanden från det allmännas sida och det alltjämt finnsatt starktett
behov sådant skydd. Det måsteett därförav enligt samfundet före-
ligga utomordentligt starka skäl för inskränka denatt TF grund-av
fästa etableringsrätten statligtatt ettgenom förbjudarättge attorgan
förvärv, meddela föreskrifter för förhindra skadligaatt följder eller
föreskrifter upplösning existerande tidningsföretag.om av Det var
just sådana ingripandenmot TF skydd. De skälsom avsett att ge som
utredningen anfört, nämligen det kundeatt vissa risker kundeantas att
komma föreliggaatt eventuell ytterligare koncentrationgenom en
kunde inte ha sådan styrka TF:s skyddsbestämmelseranses att borde
uppluckras. Utredningens förslag till kriterier för ingripandeett var
oklara och i själva verket förgav subjektivautrymme godtyckliga
bedömningar. Meningarna vad koncentrationom och ejsom var
önskvärt från yttrandefrihets- åsiktsbildningssynpunktoch varierade

påverkadesoch enligt erfarenhet i hög grad rådande inrikes- ochav
utrikespolitiska förhållanden. Utredningen själv förespråkade också

flexibel tillämpning, framhöllen advokatsamfundet. På grund av
dessa förhållanden kunde misstanken lätt uppkomma bland allmän-
heten ingripandeatt skulleett igöras avsikt begränsa åsikts-att en
bildning de makthavande just för tillfälletsom fann icke önsk-vara
värd.

Slutligen anmärkte samfundet det skyddatt övergreppmot som
förslaget innebar ringa värde eftersom dessa bestämmelservar av
kunde upphävas efter riksdagsbeslut.ett Förslaget uppluckra detatt
skydd TF innebar därför enligt samfundetsger uppfattning uppenbara
faror, vilka betydligt allvarligare de riskeränvar utredningen ville
avvärja.

De nedläggningar, fusioner och förvärv skett massmedie-som
området torde oftast enligt samfundet ha framtvingats ekonomiskaav
realiteter eller orsakats olika marknadsmässiga förhållanden.av Den
föreslagna lagen kunde enligt samfundet den genomfördesom
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förhindra försvåra åtgärder påeller rationellt motiverade massmedie-
Ävenområdet. från utgångspunkter ansågs förslaget olämpligt.dessa

påkonstruktivt statligt villkorat rationaliseringarEtt stöd med krav
och samverkan, tidningstryckerier, lager-t.ex. samtgemensamma
krediter betydligt förutsättningar den föreslagnaha större änsynes

mångstämmigfrämja frilagen och samhällsdebatt.att en
ocksåSamfundet införandesig anmälningsskyldighetmotsatte av en

Från utgångspunkt ansågsdet gäller förvärv. tryckfrihetsrättslignär
detta olämpligt och kunde uppfattas som censur.

Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareförbundet
förståelseframhöll förde i och sig hade för samhällets insatser föratt

mångfaldenfrämja bland massmedier, främst presstödet,att men
förestående strukturförändringar massmediemarknaden var sam-

i betingade stöd samhället i olika formertidigt hög grad det somav
området. förbudsinriktad lagstiftning kunde intehade etablerat En

månnågoni avgörande verksamt medel säkrautgöra ett mot att
mångfalden Långtgåendei framtiden. konkurrenspolitiska lagstift-
ningsåtgärder helt sin motsvarighet i gällandesaknade rättsom- -
måste påprinciper den före-bygga inte bara teoretiska ävenutan

verkligheten. Vad härvid särskild betydelseliggande var av varsom
flestaden möjlighet till nyetableringer kännetecknade de del-som

massmedieområdet.marknaderna Tonvikten det personligarent
skapandet gjorde nyetableringsmöjligheterna generelltatt sett var

ocksåmycket Det enligt remissvaret helt nödvändigt istora. attvar
dynamiskt och inte statiskt betraktelsesätt anlades.sammanhanget ett

påteknik medier kunde i framtidenIntroducerandet ochav en ny nya
avgörande förändra konkurrenssituationen och ytterligare ökasättett

mångfalden. Enligt lndustriförbundets Arbetsgivareföreningensoch
tillfälletiakttagelser hade företag genomfört fusioner vidsom som

återSamgåendet efter tidför inneburit konkurrensbegränsningar, en
återställd.befunnit sig i situation där konkurrensen variten

utredningen föreslagna ordningen sades innebära allvar-Den enav
förfogalig inskränkning i möjlighet sin egendom.ägarnas överatt

överlåtaInskränkningar möjligheter eller förvärvai enskildas att
förekomma endast väsentliga samhällsintressenegendom borde om

bevisligen skadats eller Organisationernahade äventyrats.annars
dåläget någonfinna sig eller förväntad framtidakunde inte att vare
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utveckling talade för det skulle föreligga sådanaatt risker för mono-
poliserad yttrandefrihets- åsiktsbildningeller skulle motiverasom en
inskränkning i överlåtelserätten på massmedieområdet. Därför
avstyrkte organisationerna förslaget förvärvskontroll. Liknandeom
invändningar riktades också förslaget ingripandenmot vid domi-om
nerande ställning. Regeln ingrep djupt beståendei rättsförhållanden
och kunde få allvarliga konsekvenser för möjligheterna upprätt-att
hålla verksamheten.

förstaI hand måste enligt Industriförbundet och Arbetsgivare--
föreningen framhållas den och osäkerhet måste uppkommaoro som—
för företagets anställda när uppdelningsyrkande aktualiserades.ett Av
synnerlig betydelse också hos kunder, leverantörer ochvar oron

Ävenkreditgivare. redan befintliga aktieägares intressen måste beak-
mycket Försäljningtas aktier eller rörelse i tvångs-noga. av en

situation på grund uppdelningsbeslut kundeett goda grunderav
förmodas komma ske till värde understegatt detett verkligasom
värdet. Organisationernas slutsats blev startandet uppdel-att ettav
ningsförfarande torde såutlösa många för de agerande myndigheterna
okända svårberäkneligaoch effekter uppdelningsinstrumentet inteatt
borde anförtros dem. Såväl samhällsekonomiska aspekter rätts-som
säkerhetsskäl talade med styrka den föreslagna regeln och för-mot
slaget måste därför bestämt avstyrkas.

Svenska Tidningsutgivareföreningen framhöllTU presstödetatt
motverkat tendenserna till företagskoncentration inom tidnings-
branschen. Dels hade flertalet lågtäckningstidningar på-stödetgenom
tagligt kunnat stärka sina marknadspositioner, dels hade etableringen

fådagarstidningarrad kommit stånd.till Utanför dagspressom-av en
rådet hade samhällets tillpresstöd 400 organisationstidskrifteränmer
givit dessa ökade möjligheter bred och fyllig informationatt ochge
utveckla sina opinionsmässiga funktioner. Inom radio- och TV-om-
rådet hade utbyggnaden lokalradio, närradio och regionaltelevisionav
inneburit former för nyhetsförmedling och opinionsbildning. Dennya
tidningsdöd förekommit under tidigare decennier medfördesom en
minskning mångfalden. Denna utveckling hade enligt TU balan-av

utbyggnaden de tidigare mediernaserats och tillkomstenav av av nya.
Enligt TU:s mening därigenom mångfalden och konkurrensen påvar
massmedieområdet åtminstone lika kanskestor, större änt.o.m.
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på kommunika-utvecklingentill den snabbatidigare. Med hänsyn
massmediestrukturuppenbart dentionsområdet det enligt TU attvar

överensstämdeinteutgångspunkten för MKU:s arbetebildadesom
massmedieområdet. fannsDetlägeoch morgondagensmed dagens

utredningendet slaglagstiftningbehovenligt inteTU somavav en
kunnat klarläggautredningen intemenade TUföreslagit. Dessutom att

vilka domstolkriterier enligtentydigafastställadet gick attatt en
avstyrkte där-i förvärvsrätten. TUinskränkningkunde besluta om en

förvärv dags-ingripandeninfördes lagreglerför det motatt avom
tidningar.

införandeerinringar förslagetallvarligahadeTU mot enom av
massmedie-första begreppetdetföreskriftsmöjlighet. För var

definierat.inte entydigtställningdominerandemedintressent
uppståsåledes redantolkningssvårigheter kunnaskulleBetydande

betänkandettillämplighet.frågan Ibeträffande lagrummets gavsom
dominerandeden föregivnanågon vägledning huruvidaintet.ex. om

hela landet ellerbedömning avseendeskulle baserasställningen en
nivåervilka fördet oklartVidarelokal marknad.regional eller var

etablering förstorlekverksamhettidigareintern tillväxt avresp.av
föreskrifter.medföra medavsågs ingreppkunnaverksamhet somny

mycketföreskrifternatilltänktaframhöll TU deSlutligen att var
intrång tidningsföretagens verk-ilångtgående skulle medföraoch ett

handlings-inskränka derasväsentliga avseenden kundeisamhet som
princi-strid deni klarförmåga. stod enligt TU:s meningDetta mot

ochtryckfrihetsförordningen uttryckpiella genomgersyn som
TU vände sigintegritet.tidningarnasvilket önskat garanteraman

möjliggjordeinfördes lagreglersåledes detbestämt mot att som
eller kundeförhållanden eller vid etableringbeståendeingrepp i som

eller delsig verksamhetenmassmedieföretag avhändatvinga attett av
den.

inom fack-dethävdadeFACTUSvensk FackpressFöreningen att
koncentrationsådan önskvärdförelåg för för ickeinte risk enpressen

motverka. Snarareframlagda förslagetutredningendet avsettsom av
såfackområdenmångfaldenansåg inom vissaföreningen storatt var

på sikt skulleförvärv eller fusionkoncentrationbegränsadatt genom
ochuppgift informera, debatterai desskunna stärka fackpressen att

också minskamöjligen kunna behovetvidareutbilda och därigenom av
betänkandet int: styrkt detstödåtgärder. Föreningen fann istatliga att
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fanns behov lagstiftning det slag utredningenav en föreslagit.av
Detta gällde allmänt pressområdet och för fackpressenom i synner-
het. FACTU anslöt sig vidare till den TU framförda meningenav att

lagregel med möjlighet till ingripandenen vid massmedieföretags
dominerande ställning stred den principiellamot tryckfri-syn som
hetsförordningen uttryck och vilkengav önskatgenom man garan-

tidningarnas integritet.tera Vad gällde fackpressen skulle samman-
fattningsvis den föreslagna lagstiftningen kunna få skadliga effekter
och hindra utvecklingen livskraftig mångfacetterad tidskrifts-av en
flora.

Svenska Joumalistförbundet ansåg utredningensatt statligaattsyn
stöd i olika former utgör medlen förett bevara mångfaldenav att
bland massmedier, vägledande för den kommandevar presspolitiken.
De speciella stöd- och stimulansåtgärder för nyetablering tidnings-av
företag vilka utredningen föreslagit fick också bety-- ses om en-
dande faktor för motverka koncentrationatt inom massmedierna.

Joumalistförbundet menade dock den utformning utredningensatt
förslag rörande koncentrationen fått inte kunde läggas till grund för
lagstiftning. Lagförslaget motstridigt och dessutom NO allt-var gav
för makt. Enligtstor Joumalistförbundets mening det bättre attvore
förstärka arbetstagarnas möjlighet delta i beslutsprocessenatt exem-
pelvis detnär gäller försäljning än utomståendeatt näringsfri-en -hetsombudsmannen så befogenheterstoragavs avgöra exempel-att-
vis tidningsföretagsett konstruktion. De i sin dagliga gärningsom
arbetade med massmedier torde enligt förbundet bäst lämpade attvara

åsikts-värna och yttrandefriheten.om De anställda borde vidare
beredas lagstadgad förköpsrätt.en

Joumalistförbundet för lagstiftning koncentrationsten-var en mot
denser med den utformning förslaget hademen kunde det inte läggas
till grund för lagstiftning

Sveriges Författarförbund fann det knappast belagt koncentra-att
tionstendensema haft faktiskaännu konsekvenser för yttrandefriheten
jämbara med dem i vissa andra länder. Det kunde därför inte sägas

någon särskild brådska medvara ställning till deatt ta överväganden
utredningens iakttagelser föranlett.som De föreslagna ingripandena
förvärv företagmot innefattade principiellav synvinkelm.m. ur

mycket betydande från grundläggandeavsteg ståndpunkter i tryckfri-
hetsförordningen. Lagförslaget enligt Författarförbundet mycketvar

189



SOU 1994: 145

snårigt. Fåkomplicerat för inte torde de med led-sägaatt vara som
ning den föreslagna kunde överblicka konsekvensernatextenav av

tillämpning.dess
framhöll bokförlagSvenska Bokförläggareföreningen antaletatt

tioårspe-kraftigt under denmed kontinuerlig utgivning ökat senaste
ansågrioden. Föreningen den föreslagna ordningen för samhälls-att

massmedieområdetföretag hadekontroll förvärv betydandeav av
fråga formuleringen kriterier skullebrister bl.a. i deom av som

föreligga för myndighetsingripande skulle kunna ske. Enatt ett gene-
kriterier myndighetsingripanderalklausulslagstiftning klara förutan

på fåområde tillämpning allvarliga negativadetta kunde vid praktisk
utgångspunkterFrån fanns uppenbarkonsekvenser. demokratiska en

fara i lagstiftning vid tillämpningenskapa stortatt som gaven
såsom långtgåendeförför subjektiva värderingar underlagutrymme

på yttrandefrihets- ochingrepp i strukturen massmediesektorn. De
åsiktsbildningsintressen utredningen haft tillvarata kundeattsom

föreslagna lagstiftningendirekt motverkas denkomma att genom-om
också förslagetfördes. likartat slag kunde riktasInvändningar motav

dominerande ställning.generalklausulen ingripanden vid Denom om
långtgåendeför ingreppföreslagna bestämmelsen öppnade mycket

få för möjligheternakunde allvarliga konsekvenser upprätt-attsom
ifrågasattehålla föreslagna regelnviss utgivning. Föreningen denom

vid dominerande ställning kunde förenlig medingripanden varaom
för. Föreningengrundläggande principer TF uttryck av-som ger

massmediekoncentration.styrkte införandet lag motav en
Svenska Filminstitutet framhöll inte säker attatt man var en

till medsärskild lag den lämpligaste komma rättavägen attny var
massmedieområdet. Naturligarekoncentrationsproblem syntes vara

medi vissa andra länder, samordna denna kontrollatt, annansom
för effektivkontroll statlig företagskoncentration inom enramenav

konkurrenslagstiftning.
utredningens grundsyn viktenTeaterförbundet delade om avsom

massmediekoncentration avstyrktemotverka icke önskvärd ut-att en
någonför det interedningens förslag. Erfarenheter talade äratt

svårighet få följaför moderbolag dotterföretagenstörre att attett
intentioner. Därmed skulle utredningens främstamoderbolagens en av

åtgärder Undantagsföreskriften frågai förvärvs-bli verkningslös. om
frånförbud allvarligt principen heltäckandeinnebar avstegett om en
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tryckfrihetsförordning. Teaterförbundet bestämt fråntog avsteg en
sådan uppluckring tryckfrihetsförordningen. Förbundetav förordade
i stället kontrollen skadlig företagskoncentrationatt måsteav ske
inom för effektiviserad konkurrenslagstiftning.ramen en

Fria Moderata Studentförbundet avvisade utredningsförslaget som
allvarligt hotett yttrandefriheten i Sverige.mot En kritisk inställning

till massmedieföretag sågsstora både naturlig och viktigsom men
fick inte till intäkt för minskatas möjligheterna föratt medborgarna

fritt framföra sina åsikteratt och idéer. Hela idén ingripaatt mot
privata massmedieföretagstora enligt förbundet dessutom absurdvar

i land där endaett statskontrollerat företagett monopol detgetts
slagkraftiga allamest massmedier RadioTV. Detav enligtvar-

studentförbundet oroande tendens svenska politiker visadeen att allt
mindre respekt för grundlagarna. Utredningens attack borde förbli
pennfaktning.

Svenska Veckopressens Tidningsutgivareförening VECTU hänvi-
sade till utredningen funnitatt tidskriftssektorn prägladesatt av
mångfald och variation och konkurrensen där ofta hård.att Redanvar
detta konstaterande innefattade enligt VECTU starktett argument mot
den föreslagna lagstiftningen såvitt avsåg tidskriftsbranschen. För att
säkerställa utgivningen angelägna tidskrifter kunde i avsaknadav av-
presstöd fusioner mellan tidningar och förlag starkt motive-— vara
rade. Tryckfrihetsförordningens anda och syfte åberopades mot
utredningsförslaget.

LO instämde i Massmediekoncentrationsutredningens slutsats att
det behövdes lag motverkade massmediekoncentration.en som LO
tillstyrkte utredningens förslag lagstiftningen bordeatt utformas så att
lagen i sista hand myndigheterna förbjudarätt sammanslag-gav att
ningar massmedieföretag leder till minskningav mångfaldensom av
inom massmedieområdet. Organisationen anslöt också till förslaget att
myndighet skulle åläggakunna företag avhända sig vissatt massme-
dierörelse eller aktier och andelar i massmedieföretag till för-samt
slaget ändring i tryckfrihetsförordningen. LO hade inteom nå-heller

erinran NO och marknadsdomstolenmotgon att blev handläggande
myndigheter.

Kulturrådet fann utredningens förslag väl underbyggdasom anslöt
sig till dem. Enligt Kulturrådet skulle den föreslagna lagstiftningen
sannolikt inte leda någratill åtgärder i mycket flagrantaän ochannat
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ansågssällsynta fall. Det emellertid betydelse samhälletattvara av
just i dessa situationer förfogade instrument den före-över ett av
slagna för mångfaldenhävda inom massmedieområdet. Detypen att

ocksåstatliga insatser tvivel i framtiden skulle kommautan attsom
krävas för säkerställa varierat kulturutbud torde dock i förstaatt ett
hand inriktas aktivt stöd det utbud inte kommersielltett av som var
gångbart.

Fackfärbundspressens Facksam fann de före-samorganisation
åtgärdernaslagna otillräckliga. behövdes anmälnings-Det även en

skyldighet fråga såväli faktiska försäljningar förändringar iom som
aktieposterna och samarbetsavtal. Marknadsdomstolens korrektions-

måsteregister breddas betydligt och domstolens sammansättning
förmånändras till för vidgad representation med i den all-rötteren

opinionsbildningen, kulturlivet och folkrörelserna.männa

Sammanfattning remissvarenav

Sammanfattningsvis kan övervägande del remissinstan-sägas att av
kritiska till Massmediekoncentrationsutredningens förslag.serna var

Konsumentverket, TCO,JK, LRF, Advokatsamfundet, lndustriför-
bundet, Tidningsutgivareföreningen,SAF, Journalistförbundet, Bok-
förläggarföreningen, Videoproducenternas förening, Teaterför-
bundet, VECTU och FACTU avstyrkte förslaget.

Svea hovrätt, Jönköping,Kammarrätten i Marknadsdomstolen,
Videogramutredningen, Landstingsförbundet, Svenska Filminstitutet,

Sverigeslnformationsteknologiutredningen, Författarförbundet,
Radio Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbets-samt
nämnd eller införKLYS uttryckte betänklighet tveksamhet utred-
ningens lösningar.

fåtal instanser tillstyrkte förslagen, nämligen LO, Facksam ochEtt
Kulturrådet. femårigPresstödsnämnden förordade försöksverk-en

ansågsamhet. NO och SPK kontrollen borde inom denutövasatt
generella konkurrensbegränsningslagstiftningens ram.

huvudskälen för remissinstanser hade negativEtt deav som en
hållning intrång påförslaget innebar tryckfrihets-oacceptablaattvar

område. återkommande frågornaVidare skäl borderättens attettvar
främst Yttrandefrihetsutredningeni sammanhang,övervägas annat av
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eller Informationsteknologiutredningen. Ett skäl lag-annat attvar
stiftningsbehov saknades eftersom riskerna överdrivits. Vidare fram-
fördes kontrollen i stället borde finnasatt i samhällets generella sys-

för förvärvskontroll.tem

Vissa bestämmelser yttrandefrihet och etablerings-om
frihet m.m.

Regeringsformen

Yttrandefriheten

l l kap. l § regeringsformen förklaras den fria åsiktsbildningen vara
grundvalarna för den svenska folkstyrelsen.en av De s.k. opinions-

friheterna, dvs. yttrande- och tryckfriheten, till information,rätten
mötesfriheten, demonstrationsrätten, föreningsfriheten och religions-
friheten det allmänna skyddgentemot i 2ges kap. l §ett isom
huvudsak torde motiverat dess betydelse för den friavara storaav
åsiktsbildningen.

Yttrandefriheten beskrivs i regeringsformen frihet i tal,attsom en
skrift eller bild eller på meddelasätt upplysningarannat uttryckasamt
tankar, åsikter och känslor. Yttrandefriheten åtnjuter inte absolut
skydd får enligt 2 kap.utan 12 § begränsas vanlig lag dettagenom om
tillgodoser ändamålett godtagbartär i demokratiskt samhälle.som ett
Begränsningen får aldrig gå vadutöver nödvändigtär med hän-som

tilll ändamålet och inte hellersyn hotutgöra den fria åsikts-ett mot
bildningen såsom folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen fåren av
inte göras enbart på grund politisk, religiös, kulturell ellerav annan
sådan åskådning.

Utöver dessa allmänna inskränkningar möjligheterna be-av att
gränsa yttrandefriheten gäller enligt 2 kap. 13 § första stycket rege-
ringsformen begränsningar tillåtna föratt är tillgodose vissa kva-att
lificerade intressen. Sålunda får yttrandefriheten begränsas med hän-

till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmänsyn ordning och säker-
het, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och
beivrandet brott. Vidare får friheten sig i näringsverk-av att yttra
samhet begränsas. I övrigt får enligt paragrafen begränsningar ytt-av
randefriheten ske endast särskilt viktiga skäl föranleder det.om
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får stödske medbegränsningarvilkaVid bedömandet avsomav
paragrafensenligtskallstycket13 § förstakap.bestämmelserna i 2

möjliga yttrandefrihetvidastviktensärskilt beaktasstyckeandra av
vetenskapligafackliga,religiösa,politiska,informationsfrihet ioch

kulturella angelägenheter.och
sikteendastföreskrifterstyckeParagrafens tredje taratt somanger

avseendeyttrandensprida ellerpå reglera utansättet mottagaattatt
yttrande-begränsninginnehåll skallintepå yttrandets avsom enanses

friheten.
grundlagsskyd-rad andraliksomvidareYttrandefriheten har en

12 §i 2 kapbestämmelsernaskyddsärskiltdade friheter ett genom
någonförslag till lag rörregeringsformentredje stycket att somom

ellerändringtill lagförslagellerfri- eller rättigheterdessa omav
månader vilandeyr-vila i tolvsådan skalllagupphävande ettomav

intelagförslagetochriksdagsledamöterlägst tioframställtskande av
riksdagen.förkastasellersjättedelsmajoritetfemmedgodtas aven -

Näringsfriheten

gällandeochi Sverigelång traditionhaNäringsfriheten har ansetts en
förråda full frihetprincip skallutgår från idetlagstiftning att

Näringsfrihetendriva näring.landethär imedborgaresvenska att
mångatill demån hänsynmedbetydandeemellertid ibegränsas

frångällandesigenskilda intressenoch gör t.ex.allmänna som
ordningssynpunkt ellerhälsovårds-, arbetarskydds- ochsäkerhets-,

förställskvalifikationersärskildakravtillgodoseför uppsomatt
1993941117grundlagsförslag prop.vilandemånga yrken. I ett

rättighetochfri-regeringsformenföreslås idetatt som en nynu
bestämmelsenEnligt dennäringsfriheten.förskyddinförs nyaett

ellerdriva näring utövaifår begränsningar rätten2 kap. 20 § att
ochintressenallmännaangelägnaför skyddainförasyrke endast att

företag.ellervissaekonomiskti syftealdrig personeratt gynna
konstitutionsutskottetframhöllriksdagsbehandlingenförstaUnder den

samhälletmodernaför detbetydelse attgrundläggandedet äratt av
yrkesfrihet.ochnärings-så långt möjligt skallenskilda garanteras
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Yttrandefrihetsgrundlagen

Frågan grundlagsregler för andra medierom än tryckta skrifter
utreddes i omgångar med början 1970. De medier slutligen blevsom
föremål för yttrandefrihetsgrundlagens regleringar är ljud-utöver
radio och TV huvusakligen sådana bundna tillär teknisksom appara-

filmer, andra mekaniskatur eller elektroniska ljud- och bildupptag-
ningar.

Enligt 1 kap. l § yttrandefrihetsgrundlagen varjeär svensk med-
borgare det allmänna tillförsäkradgentemot enligträtt denna grund-
lag i ljudradio, televisionatt och vissa liknande överföringar, filmer,
videogram och andra upptagningar rörliga bilder ljudupp-av samt
tagningar offentligen uttrycka åsiktertankar, och känslor och i övrigt
lämna uppgifter i vilket helst.ämne En principiellt obegränsadsom

förrätt sända radioprogram inkl.att TV finnsenvar endast i fråga
trådsändningar. Här gäller dock enligt 3 kap.om §l yttrandefrihets-

grundlagen den inskränkningen nätinnehavaren lagatt kangenom
förpliktas sändningsutrymmeatt andra i den utsträckningge det
behövs med hänsyn till allmänhetens intresse tillgång till allsidigav
upplysning. Vidare kan enligt paragraf i lag föreskriftersamma ges

ingripanden fortsatt sändningom utbudmot inriktas påettav som
våldsframställningar, pornografiska bilder eller hets folkgrupp.mot
Beträffande etermedier förutsätts fortfarande tillståndsprövning,en
varvid det allmänna skall eftersträva radiofrekvenserna iatt tas an-
språk på ledersätt tillett vidast möjliga yttrande- och informa-som
tionsfrihet 3 kap. 2 §.

Ett uttryckligt förbud förhandsgranskning finns imot 1 kap. 3 §
yttrandefrihetsgrundlagen. När det gäller filmer skall visassom
offentligt kan dock vanlig lag föreskrifter granskninggenom ges om
och godkännande.

Konkurrenslagstiftningen

Den julil 1993 trädde konkurrenslag i kraft, vilket innebaren ny en
skärpning den tidigare lagstiftningen på området. Enligt proposi-av
tionen prop. 199293:56 spelar konkurrensförhållandena avgö-en
rande roll för dynamik och tillväxt inom den svenska ekonomin.
Konkurrens stimulerar till bättre användning samhälletsav resurser
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och stärker det svenska näringslivets förmåga långsiktigt hävda sigatt
på internationella marknader. En ökad konkurrens vidareanges vara
till fördel för konsumenterna priserna och utbudetattgenom pressas
breddas.

Det behövdes skärpt konkurrenslagstiftning mångaetten som av
medel främja tillväxt och effektivitet den svenska marknaden.att
Om konkurrensen spel kunde enligt propositionen långsiktigasattes ur
förluster för uppståsamhällsekonomin bl.a. företagen för-attgenom
lorade incitament till förmåga långsiktigkostnadskontroll och till för-

måstenyelse. Friheten för företagen därför till viss del vara
begränsad statsmakterna ställer de fallFörgenom ramar som upp.
företagen påbegränsar konkurrensen övervägandesätt ärett som
negativt för samhällsekonomin måsteoch för konsumenterna stats-

effektivamakterna ha instrument för hindra detta.att
Lagen innebär det ställs principiella förbud delsatt motupp sam-

arbete mellan företag har till syfte begränsa konkurrensenattsom
den marknadensvenska eller detta resultat, dels missbruksom ger
från eller flera företags sida dominerande ställning. Deett av en
materiella konkurrensreglerna utformade förebildi denna del efterär
från EG:s konkurrensregler i Romfördraget och EES-avtalets kon-

Frånkurrensregler. förbudet konkurrensbegränsande samarbetemot
skall undantag kunna medges i fallenskilda Konkurrensverket.av

frånUndantag förbudet skall också förgälla avtalgrupper av som
uppfyller förutsättningarna för undantag. Föreskrifterenskilda om
sådana gruppundantag skall regeringenbeslutas eller den myndig-av
het regeringen bestämmer.som

En överträdelse förbuden konkurrensbegränsandemotav samar-
bete missbrukeller dominerande ställning skall kunna medföraav
skadeståndsskyldighet och konkurrensrättsliga ingripanden i form av

åläggandendels pågåendevid vite upphöra med överträdelse,att en
åläggandedels betala konkurrensskadeavgift för redan be-att en

gången uppgåöveträdelse. Avgiften skall kunna till tio procent av
årsomsättningföretagets eller högst miljoner kr. Vad5 ärsom

konkurrensbegränsning i det enskilda fallet. Därvid kan redanavgörs
avtals syfte avgörande. I sista hand förutsätter konkurrens-ett vara

begränsningskriteriet s.k. konkurrenstest, dvs. pröv-närmareett en
påverkan påning avtalets påkonkurrensen den relevantaav
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utgångspunktmarknaden. En kan därvid i effektivattvara en
konkurrenssituation antalet säljare inte för litet, de utbjudnaär
produkterna inte för differentierade, företagen inte handlar i
samförstånd med varandra och inga väsentliga hinder finns för

Ävennyetablering. förbudet heltäckande för alla formerärom av
konkurrensbegränsande samarbete det enligt förarbetenaär givet att
det finns vissa samarbete i särskilt hög grad negativaärtyper av som
för konkurrensen, exempelvis avtal priser, produktions- ochom
utbudsbegränsningar olika slag uppdelning marknader.samtav av

Förbudet missbruk dominerande åt-ställning riktar sigmot motav
gärder företag med dominerande marknadställning vidtar motsom
andra företag. dominerandeAtt ha marknadsställning inte i sig för-är
bjudet. Vad förbjuds missbruk dennaär ställning i densom av
meningen ställningen uttnyttjas skadar konkurrens-sättatt ett som

påtvingandeEtt exempel oskäliga inköps- eller försäljnings-ären. av
priser. Priser oskäligt höga till nackdel för konsumenterna,är ärsom
medan lågapriser oskäligt s.k. underprissättning kan ha tillsom
syfte slå konkurrenter. Andra exempel missbruk äratt ut svagare
diskrimineringsâtgärder, leverensvägran kopplingsförbehåll.och

Konkurrensverket den myndighet åläggandenbeslutarär som om
vid vite upphöra med överträdelser. Beslut skyldighetatt attom
betala konkurrensskadeavgift meddelas domstol talan Kon-av av
kurrensverket.

Den konkurrenslagstiftningen innehåller liksomvidare tidi-nya -
konkurrenslagstiftning regler kontroll företagsförvärv.gare om av-

Dessa regler omfattar dock endast företagsförvärv där denumera
berörda företagen årsomsättningtillsammans har överstiger 4en som
miljarder kr, och ingripande skall förvärvet fårkunna skeett om

leda påtagliga långsiktigttill effekter i perspektiv.antas ettmer
Förvärven tillskall anmälas Konkurrensverket för prövning.
Förvärvet förbjudasskall det skapar eller förstärker domine-om en
rande ställning väsentligt hämmar eller före-hämmaär ägnat attsom
komsten eller utvecklingen effektiv konkurrens den svenskaav en

påmarknaden i dess helhet eller del den och detta skeravsevärd av
frånskadligt allmän synpunkt.sätt ärett som

Enligt förarbetena kan företagsförvärv i vissa fall tillleda en
marknadsdominans konkurrensen i sinspel och därmedsättersom ur

utvecklingskraften sådana fallmotverkar inom bransch. ltur resp.
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bedömningarna för-företagsekonomiskakortsiktigakan de avmer
förbättrad lönsamhet ställaskostnader ochform lägredelar i motav

väsentligtnettoförlusternasamhällsekonomiskalångsiktigtde av en
vertikal integ-innebärförvärvförsämrad konkurrens. Ett ensom

kanför konkurrensen. Detkonsekvenserleda till negativakanration
bakåt förvärvaintegrerarexempelvis företagske när attett engenom

råvaror, tillverkningsprocesser,viktigakontrollmedleverantör över
tillgångar. konsekvenserNegativaimmaterialrättsligaknow-how eller

förvärv ivertikalaockså uppkommakanför konkurrensen genom
distributionskanaler.viktigaförvärvled, t.ex. avgenomsenare

proposi-enligthorisontell integrationinnebär ärFörvärv ensom
Sådana sammanslag-konkurrenssynpunkt.frånallvarligasttionen

kostnadsbespa-också möjlighet tillemellertid oftastningar enger
tillslå tillverkningsenheterfrämst kanringar att sammangenom man

produktertillverka dekanGenomanläggningar.större att somman
sänka styck-serier kanmed i längretidigare konkurrerar manman

nettoförlustersamhällsekonomiskastårdettaMot samtkostnaderna.
marknadsmakt.grundöverprisermöjligheter utatt ta av

Även tordenormaltkonkurrensenväsentligt hämmandeett avom
för-det enligtfrån synpunkt gickallmänskadlighetsammanfalla med
för-företagsförvärv skallvarjedärhaintearbetena ett systematt

visa sig konkurrensenskullekonkurrenstestdet vidbjudas attenom
förvärv kanväsentligt. Etthämmaskommerförvärvet attgenom

omständig-sitt i andrahämta försvarenskilda falletnämligen i det
Vidfrån samhällsekonomisk synpunkt.effekthar positivheter som

marknadssitua-utgå från aktuelladeninte baraprövningen bör man
förändringarsådana framtidaockså förväntadeintionen vägautan av

ellerbranschavregleringexempelvismarknadsbilden ettav enensom
nödvändig struk-Också viktenkan medföra.EG-medlemskap attav

in.turrationalisering inte hindras bör vägas
sådan styrkaintressen kan haandra allmännaMen attäven manen

effektivintressetsamhällsekonomiskamåste detdemväga mot av en
framförföretagsförvärv. gällerDetkonkurrens prövarnär ettman

Exempelvis tordeoch säkerhet.skydda liv, hälsaallt intresset attav
denförsörjningsintressen kunnaochnationella säkerhets- vara av

får Prövningvika.konkurrensrättsliga aspekterdigniteten att rent av
alltså förvärvets omedelbarainte baraföretagsförvärv börett avse

utgå från helhetsbedömning därpå konkurrenseneffekter utan en
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konkurrensfaktorer får andravägas allmänna intressenmot särskiltav
viktig Självfallet bör vid denna Vägning långsiktigaart. bara verk-
ningar ha betydelse. Exempelvis bör hänsyn inte till sysselsätt-tas
ningseffekter.

Risker med företagsförvärv skall i förstaett hand undanröjas
åläggande försäljning företag, rörelse eller delgenom ettom av en av

rörelse eller något konkurrensfrämjande åläggandeannatgenom av
mindre ingripande slag förbud. Avsiktenän negativaär effekteratt
med förvärvet skall undanröjas på det minst ingripande Ettsättet.
åläggande kan försäljning såväl rörelse eller företagavse av etten

existerade inom koncernen redan vid tidpunkten för förvärvetsom
del den förvärvade rörelsen eller det förvärvade företaget.som en av

Några möjliggheter bryta bestående företagskoncentrationeratt upp
finns inte. Konkurrenskommittén, förslag SOU 1991:59 Kon-vars
kurrens för ökad välfärd låg till grund för den konkurrenslag-nya
stiftningen, hade föreslagit det infördes möjlighet brytaatt atten upp
starka företagskoncentrationer för det fall det den enda fram-var
komliga åstadkommavägen effektiv konkurrens.att Uppbryten
ningen skulle ske åläggande för företaget frågaiettgenom att avyttra

viss del rörelsen. Regeringen framhöll i propositionen prop.en av
199293:56 Ny konkurrenslagstiftning det visserligen i fort-ävenatt
sättningen kommer finnas marknader i utsträckningatt stor ärsom
avskärmade från konkurrens, och det i och för sig kunde anförasatt
skäl för det skulle finnas möjlighet brytaatt mycket starkaatten upp
företagskoncentrationer på sådana marknader. såEn ingripande
åtgärd skulle så fåi fall för undantagsfall. Med hän-reserveras rena

emellertid till de konsekvenser uppbrytning har försyn stora en
berörda företag och till svårigheterde rättslig och anav annan som

förenade sådanär med åtgärd ansåg regeringen möjligheten att atten
bryta bestående företagskoncentrationer inte borde införas.upp

I stället borde enligt propositionen statsmakterna fortsattägna
uppmärksamhet sådana åtgärder innebär avreglering, ellersom
öppnande marknader, upphävande tekniska handelshinder,t.ex.av av
bortagande olika etableringshinder för inhemska och utländskaav
företag och harmonisering regler med utländska rättssystem.en av

I detta sammanhang kan Ekonomikommissionennämnas i sittatt
betänkande SOU 1993:16 Nya villkor för ekonomi och politik
redovisat det i dagstidningsbranschen finns konkurrenshämmandeatt
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fåtalskonkurrens,faktorer i form liten importkonkurrens, offent-av
regleringar och vertikala cirkapriser. Ekonomikommissionenliga

det gäller marknaden i sin helhet särskilt viktenunderströk när av
näringsfrihet. Faktisk eller potentiell etableringetablerings- och av

framhöllskonkurrenter marknad den kanske viktigastesomnya en
konkurrensfaktorn. Utslagning och nyetableringdisciplinerande

framhölls oumbärliga inslag i marknadsekonomin.dessutom som
vidgade befogenheter ochKommissionen ville Konkurrensverketge

för bevaka konkurrensläget i hela ekonomin.ökad kompetens att

tryckfrihetsförordningenKonkurrenslagstiftningen och

fårkonkurrenslagen 1993220 Stockholms tingsrätt för-Enligt 34 §
företagsförvärv omfattas anmälningsskyldighet enligt 37bjuda som av

anmälningsskyldighet gäller företag tillsammans harDenna som en
fyra miljarder kronor. skallomsättning överstiger Förvärvetsom

skapar eller förstärker dominerande ställningförbjudas det enom
eller hämma förekomsten ellerväsentligt hämmar är ägnat attsom

den svenska marknaden iutvecklingen effektiv konkurrensav en
avsevärd del den, och detta skerdess helhet eller sättetten av

från förbud företagsförvärvskadligt allmän synpunkt. Ettär motsom
för förbud får förvär-innebär köpet blir ogiltigt 35 stället§. Iatt

åläggastillräckligt företag,det rörelseär avyttraatt ettvaren om en
någongenomföraeller del rörelse eller konkurrens-atten av annan

åtgärd 36främjande §.
också1982:729tidigare konkurrenslagen gälldeEnligt den sär-

företagsförvärv. första handskilda bestämmelser I skulle denom
uppstått pånäringsidkarekonkurrensbegränsning att ensom genom

fåttföretagsförvärv dominerande ställning marknadengrund ettav
förhandlingar.marknadsdomstolen l andrasöka förhindras genomav

förvärvet förhandling miss-domstolen förhindrahand kunde om en
åläg-åtgärder, förbud tillämpa ellerandralyckats eller attsomom

konkurrensbegränsande förfarande, inteändra visstgande ettatt var
Ärenden såföretagsförvärv anmäldes NOtillräckliga. av somom

företagsförvärv skullefann anledning undersökahan att ettsnart
det behövdessärskilt det och han fannbesluta göraatt enomom --

kunde i ställetmarknadsdomstolen. Ansökananmälan till göras av en
näringsidkareellersammanslutning konsumenter, löntagare somav



Ägarkoncentrationsfrågan tidigare utredningsförslag och aktuella bestämmelser-

berörd. Ett företagsförvärv blev ogiltigtvar regeringen fast-om
ställde beslut detta marknadsdomstolen.ett Ett förbudom ellerav
åläggande fick förenas med vite.

Frågan massmediebranschens förhållande till konkurrenslag-om
stiftningen i viss mån i förarbetenatogs till den förra konkur-upp
renslagen. Konkurrensutredningen hänvisade i betänkandet SOU
1978:9 Ny konkurrensbegränsningslag 352s. till fråganatt sär-om
skilda regler för kontroll företagskoncentration inom massmedie-av
branschen prövades Massmediekoncentrationsutredningen. Omav en
specialreglering för kontroll förvärv inom massmediebranschenav
tillskapades kunde det enligt Konkurrensutredningen bli nödvändigt

undanta dessa förvärv frånatt den företagsförvärvsprövning som
Konkurrensutredningen föreslog. Denna reglering dåtorde böra att
beakta de intressen utredningens förslag på,närmast siktesom tog när
inte opinionsbildningsskäl överhanden. Om det däremottar inte kom
till stånd sådan reglering kunde det enligt Konkurrensutredningenen

lämpligt förändra det utredningen föreslagnaattvara prövnings-av
förfarandet så det inte ankom på regeringenatt bedöma opi-att
nionsbildningsaspekten vid dessa förvärv.

I den proposition med förslag till konkurrenslag följdesom
utredningsförslaget prop. 1981822165 framhölls 99s. förvärvatt

företag inom massmediemedieområdet enligtav konkurrens-prövas
lagen, utgångspunktmed i dess syfte och skyddsintressen. Det hänvi-
sades därvid till det, rörande förhållandet mellanatt tryckfrihetsför-
ordningen och andra regelsystem, fanns redogörelse i Massmedie-en
koncentrationsutredningens betänkande.

I det angivna avsnittet Massmediekoncentrationsutredningensav
betänkande redovisas bl.a. regeringsformens och tryckfrihetsförord-
ningens bestämmelser området och tillämpningenäven bestäm-av
melserna. Massmediekoncentrationsutredningen gjorde därefter föl-
jande bedömning:

Som torde framgåttha det hittills sagda alltså inteär denav av
TF skyddade etableringsfriheten helt begränsning.Förutomutan
viss TF själv stadgad begränsning följer del faktiska in-av en
skränkningar i denna frihet därav rörelse föräven tryckning,att
utgivning eller spridning skrifter underkastadeärav samma
lagstiftning gäller för näringsverksamhet i allmänhet.som
Enligt vad uttalats under förarbetena skall emellertidsom en
inskränkning det slaget frånkännas giltighet i måndenav senare
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fråganavgörandebestämmelserna i TF. Denden strider ärmot
Såvälsådan för handen.konflikt skalldärvid när anses varaen

här stödframför allt förarbetenrättspraxis TF:s synes gesom
eller mindreuppfattningen det i allmänhet baraför äratt mer

trycknings- utgivnings-åsyftade i självadirekt inskränkningar
stadgan-sådan stridaspridningsrätteneller motsom avsessom

dessai möjligheteninskränkningardena i TF. Faktiska utövaatt
i och för sigmedelbart följerrättigheter vilka endast annanav

i varje fallsyfte godtas däremot,lagstiftning medvällovlig annat
Naturligtvis finnsbetydande.inskränkningeninte är enmerom

gå. Leder de tilllångt sådana inskränkningar kanför hurgräns
praktikenieller spridningsrättentrycknings-, utgivnings-att

förhållanden förenaskunnaunder ingablir illusorisk, lär de
skall dras före-anda.bestämmelser och Varmed TFzs gränsen

faller dock osäkert.vara

Massmediekoncentrationsutredningensidet aktuella avsnittetI
dåockså gällande konkurrensbegräns-redovisades denbetänkande

konkurrens-området. framhöllsDetningslagens bestämmelser att
all-möjligheter för deterbjöd vissaföreskrifterbegränsningslagens

medmassmedieföretagmassmedieförvärv ochingripamänna att mot
ställning.dominerande

förmöjligheterskulle införasföreslog detUtredningen, attsom
företagsförvärvsådana fusioner och andrasamhället ingripaatt mot

från yttrande-massmedieområdet få skadliga effekterskullesom
undantagsfalliopinionsbildningssynpunktfrihets- eller motsamt

massmedieområdet för-fördominerande ställningföretag med att
åsiktsbildningssynpunkt, fram-från yttrandefrihets- ochfarahindra

åsyftat intemöjlighet ingripabestämmelser sätthöll attatt som ger
mån ingripandenastår med TF i deni överensstämmelse mass-avser

utredningenområde.skrifters Enligtmedieverksamhet tryckta
etableringsfrihetobegränsadprincipnämligen iförutsatte TF en

lag-emellertid behovetområde. bedömdeUtredningendetta enav
massmedieornrådetpåkoncentrationmotverkastiftning med syfte att

tryckfri-tveka jämkainte bordesådan betydelse attatt manvara av
bestämmelser.hetsförordningens

betän-Konkurrensutredningensuttalade sigUtredningen även om
detgenomfördes bordeförslagetfrån och framhöllkande 1978 att om

fickinteden lagenprövningen enligttill uttryckklart komma att
ochmassmedielagengälla enligtskullede kriteriergrundas som

åsiktbildningssynpunkter.yttrandefrihets- ochfastatar
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förarbetenaAv till konkurrenslagstiftningen och Massmedie-av
koncentrationsutredningens betänkande framgår således ansågatt man

lagstiftningen kunde tillämpasatt massmedieföretag eftersom det
frågaär näringslivslagstiftning med generella syften ochom en egna

skyddsintressen. Det dock tveksamtär uttalandet kan såtolkasom att
ansåg förvärv tidningsföretagatt ett skulle kunna förhin-man ettav

dras tillämpning konkurrenslagstiftningens regler för-genom av om
värvsförbud. sådantEtt förbud enligt konkurrenslagstiftningen skulle

ingrepp i den TF skyddadeett rätten tryckavara ochattav ut.ge
sprida skrifter. Det i förarbetenaär sägs till tryckfrihetsför-som
ordningen det gäller bl.a.när rätten trycka skrifter endastatt om
svensk medborgares eller svensk juridisk framställarätt attpersons
tryckalster icke inskränks eljest gällande näringsrättsliga be-som
stämmelser har giltighet i fråga tryckerirörelse. Man kan dockom
tänka sig åtgärderandra förbud skulle kunnaän vidtasatt enligt kon-
kurrenslagen i syfte förhindra konkurrensbegränsningaratt tid-
ningsområdet. Konkurrensverket har i fall också fråganett prövatpar

förvärv tidningsföretag, dock finna det nödvändigtom utan attav att
någravidta åtgärder.

Under förhållandenalla skiljer sig lagstiftning riktar sigen som
direkt den TF skyddade etableringsfrihetenmot i månavgörandeav
från konkurrenslagstiftningen. Syftet med TF:s bestämmelser om-
rådet är frihet för helstatt garantera trycka, ochattvem utsom ge
sprida tryckta skrifter. En lagstiftning ägarkoncentration imot mass-
medierna har direkt syfte, nämligenett begränsamotsatt vissaatt
svenska medborgares och svenska juridiska rätt att ut,personers ge
trycka och sprida de skrifter de vill, och berör därigenom klart grun-
derna för den TF skyddade tryckfriheten.av

Från vissa håll har framförts den uppfattningen lagstiftningatt som
innebär förbud för vissa företag förvärva företagatt t.ex.
dagspressområdet inte omfattas tryckfrihetsförordningens reglerav

etableringsfrihet, eftersom det endast nyetableringär företagom av
faller inom tryckfrihetsförordningens skydd. Resonemangetsom

måste då utgå från den TF garanteradeatt rätten tryckaattav ut,ge
och sprida skrifter tillgodoseddär den redan etablerade verk-genom
samheten. sådantMot står dock formuleringarnasynsättett i tryckfri-
hetsförordningens aktuella bestämmelser. 4 kap. l § tryckfrihetsför-
ordningen föreskriver således rätt tryckpress framställaatt att genom
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varje svensk medborgare eller svensktryckalster skall tillkomma
gällerjuridisk och i 6 kap. § stadgas detl rätt när attsammaperson,

tryckta skrifter. Vidaretillsaluhålla, försända eller annorledes sprida
skrifterenligt kap. l §har varje svensk medborgare l rätt att utge

sårimligen tolkasförväg lagda hinder. Bestämmelserna böri attutan
fårockså tidningsföretagredan etablerathelst äga ettettvem som --

tidningsföretag.
lagstiftning ägarkon-Till detta kommer syftet med motatt en
innehåll. mångfald itidningarnas Dencentration har beröring med

eftersträvas med flertal olikaåsikts- opinionsbildningoch ettsom
innehållet i tidningarna. Visstillkomma uttryckägare antaas genom

syftet med kap. 2 § andrasammanhang har därför lbetydelse i detta
bestämmelse förbjudertryckfrihetsförordningen. Dennastycket

innehåll,skriftsgrundmyndighet eller allmänt attannat organ av
tryckfrihetsförordningen, hindraåtgärd inte har stöd igenom som

skrift dess inne-spridning grundtryckning, utgivning eller av av
håll.

lagstiftningbedömningenSammantaget blir attatt som avseren
andra tid-för tidningsföretag köpamöjligheternabegränsa attstora

stå med tryckfrihetsför-kan i samklangningsföretag visserligen
ändåyttrandefrihetmöjligaordningens syfte vidastvärnaatt menom

tryckfrihetsförordningenlagtexten ikräver ändringen av
således också Massmediekoncentra-sådan bedömning gjordesEn av

utredningentydligt deuttalade dettionsutredningen, attatt avvarsom
frågaföreskrifter idå förbud ellerföreslagna bestämmelserna omom

tryckfrihetsförordningen lagfästaiförvärv företag stred denmotav
förvärvsförbudetföreslagnautredningenetableringsfriheten. Det av

fritt utvidgamöjligheternarikta sigsades komma attatt mot
exempelvisföreskrifterifrågavarande och vissaslagverksamhet av -

aktiermassmedierörelse elleråläggande sälja motatt en —
framhöllsdriva verksamheten. Detmöjligheterna huvudöver tagetatt

tillMassmediekoncentrationsutredningens förslagmeningen medatt
någon förvärvmotverkabl.a.lagstiftning attatt genom avvar

alltför omfattandeförfogatidningsföretag skulle komma överatt en
tidningsutgivning.

framgår förra avsnittet igjordeRemissinstanserna ut-storsom av
ansågremissinstansbedömning. Endaststräckning ensamma
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ändringen i TF onödig. Näringsfrihetsombudsmannen framhöll näm-
ligen förefölldet honom egendomligtatt undantag från TF skulleatt
behöva förgöras kunna meddela föreskrifteratt syftar till attsom
främja mångfald. måsteDet enligt honom föreligga harmonisnarare
mellan lagstiftning vill hindra koncentration och grundlagen som en

vill bevaka till fri åsiktsbildning.rättensom
JK Bengt Hamdahl däremot fann genomförandet lagstift-att av en

ning motverkande ägarkoncentration kräver ingrepp iom den iav
nuvarande TF lagfästa fria etableringsrätten såvitt gäller tidningar,
böcker Denna frihet enligtutgör JK grundstenarna im.m. en av
tryckfrihetsrätten. JK framhöll också det vidsträckta skyddet föratt
tryckfriheten ibland fåkan till följd betydande olägenheter för andra
motstående beaktansvärda intressen, obehindrad rätt attmen utgeen
tryckta skrifter har så starkt intresse fåttansetts detett över-vara att

Sveaväga. hovrätt pekade de intrång tryckfrihetsförordningens
principer förslaget kunde medföra. Kammarrätten i Göteborgsom
ville ha utförligare lydelse den föreslagna paragrafen i tryck-en av
frihetsförordningen. Konsumentverket ville inte utesluta förslagetatt
till ändring i tryckfrihetsförordningen otillräckligt. Minoriteten ivar
länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län pekade tryckfrihetsför-att
ordningens bestämmelser måste ändras förslagets formuleringattmen

alltför och odetaljerad. LO påpekade det krävdesvar denvag att
föreslagna undantagsbestämmelsen i tryckfrihetsförordningen men
hade ingen erinran däremot. TCO fann farhågoratt reservanternas
beträffande tryckfrihetsförordningen i hög grad berättigadevar om
det föreslagna tillägget infördes.

Advokatsamfundet pekade tryckfrihetsförordningens regleratt
förhindra försvåraoch ingripandenatt från det allmännasavser sida

och framhöll det alltjämt föreligger starkt behov sådantatt ett ettav
skydd. måsteDet därför föreligga utomordentligt starka förskäl att
inskränka den tryckfrihetsförordningen grundlagfästa etablerings-av
rätten statligt förbjuda förvärv,att rätt med-ettgenom attge organ
dela föreskrifter för förhindra skadliga följder eller föreskrifteratt

upplösning existerande tidningsföretag. Det framhöllom ärav -
samfundet just sådana ingripanden tryckfrihetsför-mot som-
ordningen skydd.avsett att ge

TU menade förslaget stod i klar strid med den principiellaatt syn
tryckfrihetsförordningen uttryck och vilkensom ger genom man
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önskat tidningarnas integritet. FACTU anslöt sig till dennagarantera
mening. Författarförbundet framhöll föreslagnade ingripandenaatt
innefattade principiell synvinkel betydande frånmycket avstegur

ståndpunktergrundläggande ansågi TF. VECTU förslaget stod iatt
strid med tryckfrihetsförordningens anda syfte.och

Bestämmelser ägarkoncentration i radio och TVom
m.m.

Sammanfattning

finnsDet bestämmelser ägarkoncentration i lokalradiolagenom
1993: 120 med TV4. övrigt saknas för-i avtal I regler,samt statens

mångfalden.vissa på inresikte den Radiolagsutred-utom tarsom
ningen har föreslagit införsbestämmelser ägarkoncentrationatt om
för sådana tillstånd,sändningar bedrivs med stöd regeringenssom av
dvs. för Sveriges Sveriges Radio, UtbildningsradionTelevision, och
TV4. I promemoria utarbetats tjänstemän inom Kultur-en som av

sådant innehållföreslåsdepartementet vidare bestämmelseratt av
skall för fjärde rikstäckande TV-kanalen.gälla den eventuellaäven

Radiolagen och avtalen

programföretag sändningsverksam-De för närvarande bedriversom
tillstånd Television,het med stöd Sverigesregeringens Sverigesärav

Radio, reglerasUtbildningsradion och TV4. Verksamheten dels i
radiolagen 1966:755 respektive företag.och dels i avtal medstatens

innehåller några ägarkoncentration.Lagen inte bestämmelser om
innehåller TV4 villkorDäremot koncessionsavtal med ettstatens om

får i väsentlig mån.bolagets ägarsammansättning inte förändrasatt
såHar skett kan vissa förutsättningar avtalet.under sägastaten upp

innehållerRadiolagen och avtalen däremot vissa bestämmelser om
mångfald.inre Enligt radiolagen skall programföretagets sändnings-

vidsträcktopartiskt och sakligt med beaktanderätt utövas attav en
yttrandefrihet rådaoch informationsfrihet skall i ljudradion och tele-
visionen 6 § första Programföretag skall Radio-stycket. vidare till
och TV-verket redovisa hur andel programtjänstenstor somav
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utgjorts sådana europeiska i 13 § första stycketav program som avses
satellitlagen avsnittetse satellitlagen. Enligt 7 § första stycket 3om
radiolagen får avtalet innehålla ytterligare bestämmelser skyldig-om
het för programföretaget sända mångsidigtatt programutbud.ett
Samtliga innehålleravtal sådana villkor. Granskningsnämnden för
radio och TV övervakar bestämmelsernas efterlevnad med hjälp av
företagens referensinspelningar, vilka skall tillställas nämnden
uppmaning. Sker inte fårdetta nämnden förelägga vite 18 §.

Radiolagsutredningen har i sitt slutbetänkande Ny lagstiftning om-
radio och TV SOU 1994:105 föreslagit bestämmelseatt en om-
ägarkoncentration införs. Enligt den föreslagna bestämmelsen skall
ingen kunna få tillståndän regeringen, varkenett direkt ellermer av

företag i vilket han grund aktier, andelargenom eller avtalav en-
har bestämmande inflytande. Bestämmelsenettsam denmotsvarar
gäller för lokalradion se avsnittet lokalradiolagen.som Utred-om

ningen föreslår vidare sändningstillståndet fåskall förenasatt med
villkor ägarförhållandena och inflytandetatt i programföretagetom
inte skall få förändras i begränsad omfattning.än sådantEtt vill-mer
kor gäller redan förnämnts TV4. Vid väsentliga brottsom nyss mot
lagen eller tillståndsvillkoren tillståndetkan återkallas. Om tillstånd
meddelats tillståndshavaren saknat behörighettrots fåratt åter-dock
kallelse ske endast beslutet påverkats felaktiga eller ofull-om av
ständiga uppgifter från tillståndshavaren.

I departementspromemorian Regler och villkorför marksändny-
TV Ds 1994:105 föreslås fjärde rikstäckande TV-kanalatt en ny-
skall i bruk. Sändningstillstånd dåtas skall inte kunna någontillges

redan har sådant tillstånd, lokalradiotillstånd,ettsom eller till-ensam
med närstående äger 5än aktiernasammans i före-procent ettmer av

sådantmed tillstånd ellertag har bestämmandesättannat ettsom
Äveninflytande sådantöver företag. vid tillståndsgivningenett i öv-

rigt bör risken för skadlig maktkoncentration beaktas. Avtalet mellan
och programföretag bör enligt förslagetstaten medgeett uppsägning

från sida det under avtalstiden skerstatens betydelsefulla för-om mer
ändringar företagetsi ägarkrets.
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Lokalradiolagen

Lokalradiolagen trädde i kraft den aprill 1993 Ds 1992:22, prop.
199293:70, bet. 199293:KU15, rskr. l99293:168, SFS 1993:120.

tillåtetGenom lagen blev det bedriva kommersiella radiosändning-att
områden.vissa begränsade april 1994 hadeöver I 59 lokalradio-ar

tillstånd fördelade 24 delats med hjälp auktionsför-orter ut ettav
farande. tillståndI Stockholm har tio delats i Göteborg fem och iut,
de övriga två tillstånd.vardera Radio- och TV-verket harorterna
planerat tillståndfördela 23 ytterligare mellan 159 sökande vidatt en
auktion i slutet november cirka 15-20 sökande tillstånd. Detav per
finns pådärutöver tillståndplaner dela 10-15 fördelade 8att ut
områden halvåretunder första 1996. Detta ärende bereds försenare

vidnärvarande Post- och telestyrelsen.
Enligt tillståndlokalradiolagen kan lämnas till fysisk elleren

Ävenjuridisk § första5 stycket. konkursbon juridiskaärperson
och därmed behöriga ansöka lokalradiotillstånd seattpersoner om

Styrelsens för lokalradiotillstånd beslut i protokoll 1993-08-03, dnr
P 493.

Kretsen tillståndkan begränsas i §§.5-7 Denav personer som
lokalradiotillståndredan har fåskall inte kunna ytterligareett ettsom

sådant tillstånd. Vidare skall landsting och kommun inte kunnastaten,
få tillstånd sända lokalradio. sådanaDetsamma gälleratt program-
företag har regeringens tillstånd sända enligt §5attsom program
radiolagen för närvarande Sveriges Television, Sveriges Radio,
Utbildningsradion och TV4. Begränsningarna gäller såväl för de
nämnda rättssubjekten direkt för företag i vilka påde grundsom av
aktie- eller andelsinnehav eller avtal har bestämmandeettensamma

fårinflytande. Tillstånd slutligen inte heller till den utges som ger en
dagstidning enligtdvs. 46, påeller till denägaren a. prop. s. som
grund andelsinnehavaktie- eller eller avtal har bestäm-ettav ensam
mande inflytande företag dagstidningöver eller tillett utsom ger en
företag någoni vilket de nämnda har bestämmande inflytande.ettav
Med dagstidning allmän nyhetstidning dagspresskaraktäravses en av

normalt utkommer minstmed varje vecka. Dessaettsom nummer
behörighetsregler gäller någon överlåtavill tillståndäven när ett
18§.
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Den förutvarande tillståndsmyndigheten, Styrelsen för lokalradio-
tillstånd, har i beslut protokoll 1993-08-03, dnr P 493 tolkat inne-
börden formuleringen ensam har bestämmande inflytandeav ett

utgångspunktmed från l kap. 2 § andra stycket aktiebolagslagen. I
det aktuella ärendet ägde sökandena inte 50än aktier-procentmer av

i respektive dagstidningsföretag. Styrelsen bedömdena sökandenaatt
inte hade bestämmande inflytandeett dagstidningsföre-ensamma över

varför de bedömdestagen behöriga ansöka lokalradiotill-attsom om
stånd. Styrelsen prövade formuleringensäven tolkning såvitt avsåg
kommanditbolag. Styrelsen ansåg komplementären typisktatt sett
måste ha det bestämmande inflytandet kommanditbolaget,överanses

denna huvuregel kundeatt spelsättasmen avtal mellanur genom
bolagsmännen. I de aktuella fallen bestod komplementären sty-av en
relse. Ledamöterna så fördelade dagstidningsföretagen inteattvar

kunde driva igenom sin vilja vid styrelsesammanträdena.ensamma
Kommanditbolagen ansågs därför behöriga sökande.som

De bestämmelserna obehörigatre sökande tillkom förom att
främja mångfalden och för lokalradion inte skulle fungeraatt som
språkrör för myndigheterna prop. 199293:70 16. Vad särskilts.

den bestämmelsen dagstidningsfallenavser anfördesenare om rege-
ringen dagstidningsföretagatt skulle kunna öka sitt inflytandeannars

nyhetsförmedlingöver och opinionsbildning i stället för antaletatt
självständiga skulle bli fleraröster a. 17.prop. s.

Av de bestämmelserna endast tvådetre är förstnämnda sanktione-
rade med möjlighet återkallelse.till Radio- och TV-verket åter-kan
kalla lokalradiotillstånd någon förfogar över tillståndänom ettmer
och återkallelsen inte framstår alltför ingripande åtgärd,om som en
eller landsting, kommun ellerstaten, programföretag enligtom radio-
lagen förvärvat sådant 28 § andra stycket.ett Vad gäl-sagtssom nu

såväller den förvärvat tillståndet direkt företagsom ettsom genom
se ovan. Om sådan behörighetsbrist förelåg redan vid tiden fören
förvärvet får återkallelse dock endast ske beslutet påverkatsom av
felaktiga eller ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren 28 §
tredje stycket. Som underlag för bedömningen kan verket vid vite

tillståndshavaren lämna vissa uppgifter sitt innehavuppmana att om
aktier 29 §. Tillståndet skall inte förlängas det finnsav m.m. om

för återkallelsegrund 8 § andra stycket.
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tillstånd till dags-förbudBehörighetsbestämmelsen mot att geom
medsanktionerad möj-däremot intetidningsföretag m.fl. 7 §se är

följandeanförde bet.Konstitutionsutskottetåterkallelse.lighet till
l99293:KUl5 21:s.

frågan in-det börkulturutskottetsitt yttrande ävenI tar omupp
tillstånd fallåterkallelse för denågon regelföras avavom

dagstidnings-lokalradiolagen§i 7behörighetsbrist avsessom
sådana falltillstånd iåterkalla sändamöjlighetfallen. En attatt
åtgärdmeningkonstitutionsutskottetsenligtkan somsom enses

Regeringensetableringsfrihet.tidningsföretagensriktar sig mot
tillstândshavareintehindrarbegränsningförslag till atten

skulle riskeradärmeddet ochhandagstidning. Om görstarta en
återkallelsen kunnaåterkallat, skullesändningstillståndfå sittatt

tidningsutgivningen.sigåtgärd riktaruppfattas motsomsom en
konflikt med dedärmed isådan innebörd kommermedRegler

tryckfrihetsförordningensförgrundligger tillprinciper som
På grundför tidningar.etableringsrättenbestämmelser om

åter-någon möjlighetfunnit,kulturutskottetbör,härav attsom
behörighetsbristensändningstillstånd införas,intekalla ett om

enligtföreligga 7skulle

m.fl. aldrig kan berövasdagstidningsföretagbetyder ettDetta att
dettaförvärvatföretagetlokalradiotillstånd, inte t.ex. genomens om
Radio- ochtillofullständiga upplysningarfelaktiga ellerlämnaatt

TV-verket.
siktekanlokalradiolagentvå bestämmelser sägasfinns iDet tasom
varjesändningstidentredjedelmångfalden. Minstpå den inre aven

särskilt för denframställtssådanainnehålladygn skall somprogram
syftadeEnligt regeringenstycket.22 § förstaverksamhetenegna

självständig-slå programverksamhetensvakttillbestämmelsen att om
möjligtinteborde därförlokala karaktär. Dethet och attvara

centralt produ-sändaenbartlokalradiostation tillanvända ettutatten
skulleutvecklingenansågprogramutbud. Regeringen attcerat om
radioformtillgången tillskullegå riktningentillåtas i den en ny av

Vidareförbättradesyttrandefriheten nämnvärt.tillinte leda att
innebördangående bestämmelsens a.följandeanförde regeringen

27:prop. s.
viss andelpromemorian börimed förslagenenlighetl aven

framställtsbestå hardygnsändningstiden program somavper
denInnebördenverksamheten. ärsärskilt för den att somegna
ställningmöjlighethaftskall haverksamhetenför att tasvarar
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till de enskilda inslagen iatt skall sändas. Förutomprogrammet
har ställts radioföretaget självt tordeprogram som samman av

enstaka o.dyl. erbjudst.ex. företagetreportage som utom-av
stående i allmänhet uppfylla kravet framställda särskiltatt vara
för den verksamheten. Däremot kan sändsettegna program som
till radioföretaget satellit och vidaresändst.ex.genom som ome-
delbart eller med obetydlig tidsförskjutning knappasten anses

framställt särskilt för den verksamheten. Detta kanvara egna
inte heller fallet flera radioföretag regel-t.ex.anses vara om
bundet sänder inspelat särskilt inteut ett det skerprogram, om

led i fast samarbete ochett ettsom programmetom annonserats
i förväg med benämning hos de olika företagen.samma

Kontrollen sker med hjälp de referensinspelningar till-av som
ståndshavaren skyldigär enligt lagengöra 1991:1559 före-att med
skrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden. Tillståndshavaren skyldig påär uppmaning lämnaatt en
sådan inspelning till Granskningsnämnden för radio och TV 31 §.
Vid överträdelser bådadessa bestämmelser programinnehållav om
och referensinspelning får nämnden förelägga vite.

Granskningsnämnden har i beslut den 12 oktober 1994 SB 10494,
dnr 23994-31 sändningarnaprövat i RIX 104,2 från Umeåom upp-
fyllt kravet minsta andel lokal produktion. Granskningsnämnden
ansåg tillståndshavaren uppfyllt kravetatt mellan kl. 21.00attgenom
och 06.00 sända förprogrammerad musik från jukebox im.m. en
studion.

Vidare kan Radio- och återkallaTV-verket lokalradiotillstånd om
tillståndshavaren inte utnyttjat sända ellerrätten endast i obe-säntatt
tydlig omfattning under sammanhängande tid fyra veckor 28 §en av
första stycket l. Med obetydlig omfattning bl.a. brus, fågel-menas
kvitter, eller korta programslingor sänds under längresom en
sammanhängande tid a. 52 f..prop. s.

Närradiolagen

Närradiosändningarna regleras i närradiolagen 1982:459. Tanken
bakom närradiolagen den skall åsiktsradioär ideellatt vara en
grund.

Endast vissa lokala ideella föreningar Svenska kyrkan, obliga-samt
toriska studentsammanslutningar och närradioföreningar fåkan
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någontillstånd sända närradio 4 §. Om bryter dennamotatt
återkallafår Radio- och TV-verketbehörighetsbestämmelse när-

Närradiotillstånd fårradiotillståndet första stycket 1. inte13 §
lokalradiotillståndnågon 3 § förstatill harheller ettsomges

tillståndshavare får tillstånd lokalradiosändaOmstycket. att upp-en
Tillståndshavarennärradiotillståndet § stycket.gälla 3 andrahör att

får låta någon i dess ställe 13 § 1. Dennainte sända senareaannan
vitessanktionerad.bestämmelse är

siktevissa bestämmelser kanlagen finns detl sägasäven tasom
får inte, i begränsadmångfalden. Programutbudetden inre änannat

förinnehålla material inte har framställts enbart denomfattning, som
i§ första stycket. Formuleringen annatverksamheten 11 änegna

dåvarande Närradio-enligt motiven ochomfattning skallbegränsad
genomgång till-bestämmelsenspraxis tolkas Ennämndens snävt. av

förlagstiftning radio och TVpraxis finns i betänkandet Nykomst och
får vitesföreläggaGranskningsnämnden196 f..SOU 1994:105 s.

13 §. Om sammanslut-sammanslutningen följa bestämmelsenatt a
på följandevarandrautnyttjar sända underningen inte rätten att tre

återkalla tillståndet § förstamånader får TV-verket 13Radio- och
innehåll övervakasbestämmelser sändningarnasstycket 3. Dessa om

sammanslutningenreferensinspelningarmed hjälp de ärsomav
för granskning 14 §.och överlämnaskyldig göraatt

Kabellagen

kabelsändningar1991:2027regleras i lagenKabelsändningarna om
någrafinns i princip inte bestäm-kabellagen. Dettill allmänheten

får sändahelstägarkoncentration i lagen,melser utan vem somom
reglerar dockKabellagenkabel till allmänheten.genomprogram

kabelsändarföretagförordnas lokalaföretag kanvilka avsomsom
fåkostnadsfrittdärigenom harochRadio- TV-verket rättoch attsom

tillgång nätinnehavaren.kanaltill aven
sådankabelsändarföretaglokaltkabellagen skallEnligt ett vara en

bedriva lokala kabel-förhar bildatsjuridisksvensk attperson som
låta och menings-olika intresssenkansändningar och antassom

lokalt kabelsändar-verksamhet. Etttill tals i sinriktningar komma
vidaste möjligaeftersändningsverksamhetföretag skall i sin sträva

informationsfrihet §.7yttrandefrihet och
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Enligt 3 kap. l § yttrandefrihetsgrundlagen har varje svensk med-
borgare och svensk juridisk rätt sända radioprogramattperson

tråd. Det därför knappastär möjligt införa någragenom in-att mer
gripande bestämmelser ägarkoncentration såvitt dessaom typeravser

sändningar.av

Satellitlagen

Satellitsändningarna regleras i lagen 1992:1356 satellitsänd-om
ningar televisionsprogram till allmänheten satellitlagen. Detav
krävs tillståndinte för sända satellit till allmänheten.att överprogram
Däremot skall satellitprogramföretag och satellitentreprenör anmäla
sig för registrering innan verksamheten påbörjas. I praktiken betyder
detta etableringsfrihet råder för satellitsändningar.att Friheten iär,

till kabelsändningarna, intemotsats grundlagsskyddad varför bestäm-
melser ägarkoncentration i och för sig möjliga.ärom

Vad gäller den inre mångfalden skall varje programföretag detnär
gäller och utformningämnen tiden för sändningprogrammens samt

bl.a. hänsyn till dess betydelse för denta friaav programmen,
åsiktsbildningen och kulturens utveckling 12 § andra stycket.

Satellitlagen innehåller bestämmelseäven påsikte dentaren som
europeiska mångfalden. Om inte särskilda skäl föranleder något annat
skall nämligen hälftenän årligaprogramtjänsts sändnings-mer av en
tid europeisktupptas och minst tioav program av procentursprung

årligaden sändningstiden eller minst tioav programbud-procent av
europeisktgeten framställts själv-avse program av ursprung som av

ständiga producenter. Som sändningstid dåtid annatavses program av
innehåll nyheter,än tävlingar, och teletextsport, sänds 13 §annonser
första stycket. Av bestämmelsens andra stycke framgår varjeatt pro-
gramtjänst i betydande omfattning skall innehålla på svenskaprogram
språket, med svenska artister eller verk svenskaprogram av upp-

Ävenhovsmän. dessa krav såvidagäller inte särskilda skäl föranleder
något Undantaget särskilda skäl sikteannat. TV-kanaler medtar
specialinriktning. Andelen inhemskt innehåll och ursprung, varcm
talas i andra stycket, räknas in i andelen europeiska plop.program
199293:75 51 f.. Bestämmelsen tillkom med anledning EGzss. av
direktiv 89552EEG gränsöverskridande television. Program-om
företaget skall årvarje redovisa andelen europeiska enligtprogram
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redo-bestämmelsenföretagetstycket §.första 7 Bryter mot om
vid vite följaföretagetföreläggafår TV-verketvisning Radio- och att

28 §.den

Radiotidningslagen

1981:508i lagenradiotidningar reglerasellerSändningar tal- omav
radioprogramradiotidningEnligt lagenradiotidningar. är ett somen

innehållafårRadiotidningen endastför synskadade.är en ver-avsett
dagspresska-trycks, harnyhetstidningsådan allmänsion somav en

dels versionellerförlagai landetoch härraktär enut en avges
edi-lokalaradiotidningar,vissasammanställningdelsförlaga, aven

§.dagstidningar llokalationer eller
tillståndnindradiosändningfår inte sändas iRadiotidningar utan av

ellerkabelradiotidningen2 §. SändsTaltidningsnämnden genom
Tillstånd tilltillstånd.någotinte äga-däremotsatellit krävsöver ges

till versionen.förlaganskallnyhetstidningden varasomavren
gång iminstutkommerförlaganfår endastTillstånd meddelas enom
någotföranlederintesåvida särskilda skälförlagan,ochveckan om

genomsnittligtåret haft upplagahardetunder senaste somannat, en
utgivningstillfälle 3 §. Lagentvåtusen exemplaröverstiger per

får in-i övrigtradiotidningenvadinnehåller bestämmelseräven om
tillståndet §.får förenas med 5villkornehålla vilka4 § samt som

tryckfrihetsförordningen,stycketandrakap. 7 §1kanDet nämnas att
medgeryttrandefrihetsgrundlagen,kap.hänvisning till 3 attgenom

regleras sätt.sändningarna nämntnu
lagstiftningslutbetänkande Nyi sittRadiolagsutredningen har om-

till-skall krävasföreslagit det inteSOU 1994:105och TVradio att
ochsynskadadeanpassade försärskiltstånd för sändningar ärsom

från radiosändaredygnettimmarunder högstäger tre omrumsom
bl.a.betydersändningar. Dettatillståndspliktigaanvänds för attsom

föreslås tillståndsbefriade.bliradiotidningssändningarna
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Insyn och öppenhet i ägande medieföretagav

SverigeI råder i öppenhet det gällerstort när vilkasett är ägaresom
i företag, och medieföretag inte undantagna frånär denna öppenhet.
Enligt aktiebolagslagen 1975:1385 skall bolaget föra aktieboken

innehåller förteckning bolagetsöver samtligasom aktier ochen
aktieägare 3 kap. 7 §. Aktieboken skall hållas tillgänglig hos bolaget
för 3 kap. 13 §. När det gäller uppgifter ingårenvar iom vem som
bolagsstyrelser kan nämnas Patent- och registreringsverketatt är
registeringsmyndighet för aktiebolag 18 kap. 1 §. Ett aktiebolag
skall anmälas till registrering för kunna förvärva rättigheteratt och
ikläda sig skyldigheter 2 kap. 9 § och 13 §. Av registret skall bl.a.
framgå styrelseledamotär och verkställande direktör.vem som
Värdepapperscentralen för uppgifter aktieägare i s.k. avstäm-om
ningsbolag i avstämningsregister aktiebok.ett Avstämningsbolag-

bolagär i bolagsordning intagitsett förbehåll denvars ett attom som
på fastställd avsträmningsdag införd iär aktieboken behörigär att

utdelning.mottaga
Enligt handelsregisterlagen 1974:157 skall Patent- och registre-

ringsverket föra handelsregister enskildaöver näringsidkare, han-
delsbolag ideella föreningar och stiftelsersamt idkar näring ochsom
bolagsmän i enkla bolag, näringsverksamhet i bolagetutövas 1om
och 2 §§. Det skall framgå registret näringsidkare,ärav vem som
bolagsman eller styrelseledamot 4 § Registrering eller avförande ur
registret skall kungöras i Post- och Inrikes tidningar 18 §. Registret

tillgängligtär för allmänheten.
Även redovisningen företagets verksamhet relativtär öppen närav

det gäller aktiebolag och handelsbolag.större Därmed har allmän-
heten tillgång till data företagens resultatom m.m.

Vissa faktorer kan dock i vissa fall ägandetgöra företag mindreav
öppet.

Varken svenska eller utländska behöverägare redovisa sitt l- namn.
avstämningsbolag kan bank eller värdepappersinstitut auk-ärsom
toriserad förvaltare aktier, införas i aktieboken i stället försom av

Ärtillägaren de aktier omfattas uppdraget. aktier isom av
avstämningsbolag föremål för handel vid utländsk fondbörs, kan -efter särskilt tillstånd i aktieboken införas den fått uppdragsom—
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aktieägareni landet förvalta aktier i stället för denne bo-äratt om
då aktienutomlands. aktieboken skall anmärkas innehasl attsatt

för räkning.annans
utskrift datoriserad aktiebokavstämningsbolag gällerFör att av-

frågafår innehålla aktieägaredet inteinte är ensamom om --
500 aktier hos bolaget,uppgifter aktieägare har högst omom som

lämnasutskriften skall ut.
olika i bolag, konsortialavtal, kan detavtal mellanI parter ett t.ex-

offentliga, och i vissaöverenskommelser intefinnas ärsom som
faktiska bestämmanderättfall radikalt kan ändra överägarnas

bolaget.
sker kan den under kortaresituationer ägarbyteI ägarennär nye-

avstå från registrera sitt ägande. behövereller tid Dettalängre att
fåellervill bolagsstämmaske först utöva rösträttnär ägaren

ligga mäklarföretag ochutdelning. Aktier kan hosdel etc.t.ex.av
okänd.den egentliga ägaren vara

förhållandena frånvariera högstkanI andra länder avsevärt, en
tillför eller eller flertalet bolagsformerrelativ öppenhet alla en

både ägarförhållande ii ochbegränsad insynganska ännu mer- -
förhållanden.ekonomiska

Europarådet behandling förslag med riktlinjer förhar under attett
medieföretagens verksamhet i medlemsstaterna. Förslagetinsynen i

rådets till-mediekommitté och kommerantagitshar närmast attav
rådet ministerkommitténbeslutsfattande inomställas det organet --

för godkännande.slutligt
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perspektiv

En promemoria för Pressutredningen -94 Jens Cavallin 91 1994lav

Inledning

Kontroll informationöver och kunskaper har alltid vik-setts som en
tig del den politiska makten. En del den organiserade religio-av av

betydelse ligger i behovet systematiskt bygga struktu-nens attav upp
för förmedla budskap. Moskén, kyrkbacken,att biktstolen,rer pre-

dikstolen, kyrkliga tillkännagivanden, syföreningsmöten eller bön-
dagsplakat eller ofta alltjämt effektivaär metoder nåsnabbtvar att
fram med budskap mångatill människor.

Allt sedan tillkomsten massmedierna, i och med den trycktaav
skriften, har makthavare begränsningar i ägandet,genom censur,
olika former efterhandsingripanden försökt nå kontrollav överm.m.
medierna.

Pressen: demokrati och etableringsfrihet

Demokratiska styrelseformers genombrott under 18- och l900-talen i
delar Europa och Nordamerika bygger kunskaper och in-av att
formation allt gjordes tillgängliga för allmänheten, åtmins-ellermer

bildad politisk klass.tone Hand i hand med demokratiska reformeren
gick avskaffande politisk kontroll massmediernaöver och fram-av
växten medier, främst dagstidningar och politiska tidskrifter.av nya
Mångfald i nyhetsförmedling och opinionsbildning uppstod attgenom
inskränkningarna i rätten enskilda medieföretag, dvs.att starta
tryckerier och tidningsföretag bort. Etableringsfrihet och privattogs
ägande vinstgivande företag dvs. marknad för massmedierav en var

förutsättning för mångfald. På denna marknad kom dock redanen
från ocksåbörjan olika intressegrupper och organisationer drivaatt
medieverksamhet vinstintresse del det ideellautan ellersom en av-
politiska arbetet.
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förutsättningsålundadriva medierochFriheten startaatt envar
utvecklingen.demokratiskaför den

för all företagsamhet,massmedier, liksomförEtableringsfriheten
också högkan haandra intressenkonflikt medikan komma som en

företag inomKoncentrationlegitimitet.demokratiskgrad avav
bildadesdet1800-talet tillunderledde redan attpressen

kortlivade.bestående, fall ganskai andrafalltidningsimperier, i vissa
ochallmäntidningsdödenblevvärldskrigetefter andraFörst en

företeelse i Europa.oroväckande

servicepublicochetableringskontrolltelevision:Radio och

frånskillnadtillikunde Europa,televisionochradioFör mansenare
offentligaeller andramarknad. Stats-talaknappastUSA, om en

medier.inom dessablev regelmonopol
televisionradio ochmonopolen föreuropeiskanationelladeBakom

påbyggdeideologiutarbetadefterhand alltmer attutvecklades somen
behövdeintedemokratiskaimediernasamhällskontroll stateröver

tradi-inom denmedieri dessafrihet änmindre gradinnebära aven
sågs offentligadetTvärtomdagspressen.pluralistiskt ägdationellt

säkra balansgrund förviktigmediernadeägandet attensomnyaav
ellerpartiskaförebyggaförochneutralitet ieller attprogrammen

mångfaldenockså inSå småningom komlågkvalitativa inslag.alltför
mångfald kunde barainnehållsligaspekt:viktig garanterasensom en

så socialis-villordning.demokratisk Ettidet allmänna manomav
libe-traditionelladenfått bredvidfotfästedärmedhadetiskt synsätt

socialis-Dettademokratiskamediepolitiken iinomrala stater.synen
konservativaomfattassig dock vällät ävenbetraktelsesätttiska av

starkkringuppslutninghävd starkamed derasregeringar, enav
samhället.ioch ordningmoral, rättstatsmakt värnare avsom

konkurrensAvreglering och

mån socialdemo-vissoch ikonservativafrån 1970-talet, deFörst när
påverkades liberalautsträckningökadi ipartierna Europakratiska av

påibalansförskjutning skeavgörandekomströmningar, att synenen
påframför alltägarförhållanden ochtelevisionensochradions
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etableringsfriheten. Krav avreglering ochrestes avveckling deav
nationella monopolen. Denna förskjutning hänger med attsamman

distributionsformer utnyttjande radiofrekvenser med lokalnya av
spridning, kabel- och satellit-TV möjliggör neutraliseringen av
striden radions och televisionens ägarformer. En marknadom
började helt framståsätt möjligett ochnytt naturlig ävensom
dessa områden.

En socialistisk regering François Mitterrands i Frankrike isom
början 1980-talet, gick sålunda aktivt in för snabb avvecklingav en av
radiomonopolet, inte minst i förhoppningen den konservativaattom
och liberala dominansen inom skulle kunna motvägaspressen av en
oberoende folkligtoch förankrad lokal radioverksamhet.

Internationalisering och multimedia

Massmedierna utanför och radiotelevision, dvs. böcker,press men
också den inspelade rörliga bilden och områdensenare filmtonens

och grammofonskivor andra ljudbärare dominerades frånsamt bör-
jan etableringsfrihet och fri konkurrens. Statliga insatser begrän-av
sades till reglering innehållet fråni ñlm moralisk, och ibland poli-av
tisk, synpunkt förhandsgranskning film till efter-genom samtav
handskontroll domstolsingripanden överträdelser la-genom mot av
gar.

Efter andra världskriget ägde omfattande företagskoncentrationen
dessa sektorer. USA:s film- och skivindustrirum expanderade

kraftigt i andra länder.
Medieverksamhetens karaktär överhuvud har ofta beskrivits som

för lågastordrift marginalkostnadergynnsam etc. och därmed finns
drivkraft allt företagsenheterstörre just inomen mot denna sektor. I

och med de ekonomiska krafternaatt inomstörre radioutrymmegavs
och television blev också marknadsprocessernas effekter inom dessa
från politisk synpunkt centrala medier påtagliga.alltmer mer

Koncentrationstendenserna åtföljdes ökande internationellav en
integration företag och internationell konkurrens mellanav en
mediegrupper. Därtill kom allt fler ägare medieföretagatt av
strävade efter bilda multimediakonglomerat,att med intressen i film,
TV, radio, förlag, telekommunikationer Vi ñck det feno-press, etc.

brukar kalla för mediemoguler. fåtalEtt dessamen som man av
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barainternationellt aktiva, egentligen kanskeverkligenmoguler var
medan flertalet agerade främstoch Robert Maxwell,MurdochRupert

till inbrytningarvissa ambitionerpå hemmamarknaden medmen
tidigareräknas tysken Kirch,Till kategori kan Leoutomlands. denna

Berlusconi och fransmännen Hersant,italienarenAxel Springer,
varför inteTF eller JanHachette och Bouygues 1 m.m.Lagardêre

anknytningen till den nämndaföretag saknarStenbeck. Andra typen
Bertelsmann, Disney,Time-Warner,personligheter de störstaav

bestämd familj,tydlig förankring ikan haSony etc., en sommen en
Bonnier.exempelvis

återregleringochKoncentration

flestai deinom dagspressenKoncentrationsprocesserna västeuro-
i de flesta städer ochlett tillredan tidigarepeiska länder har att man

Fleraoch lönsamtområden dominerandeendast hade ett organ.
i huvudstäderna ellerfinns oftast baradagstidningarkonkurrerande

ofta tabloid-sprids nationellt harDenandra städer.stora press som
begränsad utsträckningför bara iboulevard-karaktär ocheller en

sensationspresseni Storbritannien enbartharpolitisk debatt. T.ex. en
traditionellamedan despridning i upplagornationell större
bildadräckvidd tillbegränsad över-morgontidningarna har enen

eller medelklass.
medför versionspridninghuvudsak regionalaiDagspressens att en

råder: ivarjekonkurrensmonopolistisk är stort sett ensamtorganav
måni viss för kon-marknadenpå eller nisch utsättssin del menav

från föravstår morgontidningenkonsumentenkurrens attt.ex. genom
funk-fyller exaktprodukt intestället väljai sammaatt somen annan

vissa likheterharoch nyheter,förmedla debatttion, attt.ex. men som
påpekats nyheter ochjustmorgontidningen. Det har ävenmed att

får mediepro-alternativakonsumentenväljs bortpolitisk debatt när
dukter.

tidnings-imorgontidningar minskar, ävenFörsäljningen storaav
Finland ochSverige, Norge.läsarländer som

marknadspro-uttryckthar längepolitiska överOlika orogrupper
denopinionsbildningen ochmångfalden iförkonsekvensercessernas

exempelvispolitiker harSocialdemokratiskadebatten.demokratiska
huvudsak försvunnit ochidenlänge manattoroats pressenegnaav
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har krävt insatser presskoncentrationen, i Europarådetmot ocht.ex.
Europaparlamentet åtminstone sedan början 1970-talet. Mot-av
svarande har sällan luftats från konservativt och liberalt håll,oro
naturligt eftersom de flesta överlevande dagstidningar harnog en
konservativ eller liberal grundhållning, de oftast självaäven om anger
sig Någonoberoende. politisk enighet har gåttsällan nåsom att om
insatser för begränsa koncentrationsprocessen nationell nivåatt
inom vilket framgår nedanståendeäven så-översikt,pressen, om, av
dana åtgärder på mångabeslutats håll. Många länder införde olika di-
rekta eller indirekta statliga subventioner för hindra ytterligareatt
försvinnande dagstidningar. någraMed undantag dessa stöd-av var
former dock inte tillräckliga för hindra ytterligare koncentrationatt

ägandet inom dagspress.av
På internationell nivå har aldrig nåtts någotsamstämmighet om an-

uttalanden.än Det först massmediernanat undernär 1980-vaga var
talet allt drogs in i internationella ekonomiska transaktionermer ge-

mediemoguler Rupert Murdoch och Robert Maxwell,nom som som
allmänt Europarådetinom och EG började diskutera detman mer om

nödvändigt tillgripa internationella aktioner.attvar
Det lättare nå viss enighet regler för ägande privatattvar om av

radio och television. mångaI länder fanns, eller infördes allt eftersom
marknaden avreglerades, olika bestämmelser avsåg förhindrasom

ägande och radio och television eller allt förgemensamt av press stort
inflytande inom enstaka bransch.en

Europarådets arbete

Oron för följderna mediekoncentrationen mångfaldenför inomav
medierna, och därmed för det demokratiska styrelseskickets goda
funktion, ledde inom Europarådet till årmedlemsstaterna 1989att
beslöt relativt grundlig utredning frågekomplexet.göra helaatt en av
En tillsattesarbetsgrupp för första utredning pågöra byggdatt en
undersökningar i medlemsstaterna. I praktiken kom dock utredningen

utformas från två utomstående vilken dis-att rapport expertersom en
kuterades inom arbetsgruppen. En provisorisk version lades fram till
Europarådets konferens för påmedieministrar Cypern i oktober
1991, konferensen rådetoch beslöt skulle fortsätta sitt frå-arbete iatt

dock efter hel del frånopposition, håll.främst brittisktgan en-
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Britterna kritiserade i memorandum till konferensen helaett ansatsen
till problemet alltför förordadenegativ och först analy-attsom man
serade hela betydligt ocksåproblemet grundligare och därvid beak-
tade fördelarna medieföretagsägandet.med koncentration Denav

anlagda mediekoncentration har inte fullbor-ännustort rapporten om
Europarådetdats inte helt tanken avslutaäven gett attom upp

arbetet.
rådet frå-Ministerkonferensen uppdrog fortsätta arbetet medatt
samrådsmekanismoch bl.a. behovetutreda för mediekon-gan av en

centration Rådetoch pluralism. inrättade följd detta sär-som av en
skild expertkommitté för mediekoncentration och pluralism. Denna

år frågankommitté har under och därvidnärmaresnart tre utrett
också tagit försiktigviss politisk samordningett steg mot en avpar

insyn det gäller kontroll och ägandeoch öppenhet närsynen av
massmedier hosden används transparens medierna.ärterm som

EuroparådetföreslagitKommittén har skall rekommenda-att anta en
tion med antal riktlinjer för hur insyn och öppenhet det gällernärett

inflytande medieföretag utformas.ägande och skall kunnaav
också fungeratExpertgruppen har under sin verksamhet slagsettsom

samrådsorgan på Rådetövervakningsmekanism och informell basis.
har under arbetet sedan 1989 samlat mängd dokumentationstoren
och utredningsmaterial, framför allt i första hand i formdockannat

arbetspromemoriorl.interna Uppgifter lagstiftning och ägar-av om
förhållanden specialstudierhar insamlats och sammanställts vissasamt
gjorts, dels vissa problemteoretiska i sammanhanget, delsom mer om

Öst-situationen beträffande länderna i och Centraleuropa blivitsom
Europarådetmedlemmar i efter 1989 m.m.

följande:Bland de genomarbetade arbetspapperen kan nämnasmer

årenöversikt medieforskningsarbete under de tioEn över senaste-
på området

Öst-En översikt situationen i och Centraleuropaöver°
marknadstillgång förBegreppet och dess relevans mediekoncen--

trationen
Frågan rättigheter till filmerexklusiva och annat- om programma-
terial A

1För detaljer hänvisastill litteraturöversikten.
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En sammanställning lagstiftning rörande medieägande i tolv° av
Europarådsländer

En fullständig dokumentationslista föreligger i förrapporten
Europarådets ministerkonferens mediepolitik i iPrag decemberom
1994.

EU

EG-kommissionens grönbok mediekoncentrationom

Mediekoncentration har långunder relativt ocksåtid behandlats inom
EGEU. EG har sedan 1990 förordning nr 4064en om samman-
slagning företag i viss mån medieföretagen undantags-av som ger en
ställning. EG-kommissionen i december 1992 grönbokutgav en

mediekoncentration. Dokumentet relativt till sinär karak-öppetom
det kan måni visstär; liknas vid svensk utredning det sättet atten

kommissionen inbjöd berörda sig dokumentet.överparter att yttra
Man ställde i detta syfte antal konkreta frågor.ett

Inga precisa förslag åtgärder framläggs i grönboken,om men
tänkbara EU-insatser två plan skisseras: l En rekommendation om
insyn och offentlighet i ägandet massmedier såledestransparens,av

åtgärd parallell till det förslagär lagts fram ien som som
Europarådet. 2 harmonisering nationella restriktioner förav me-
dieägande, direktiv eller förordning, bådai fallen medettgenom en
eller övervakande Ett alternativutan ocksåett heltär attorgan.
överlåta frågan till nationella myndigheter. Utgångspunkten helaär
tiden det sig frågorrör har gemenskapsprägel:att EU harom som en
alltså inga befogenheter tackla mediekoncentrationsproblematt som
enbart nationell nivå,rör det inte kan visas dessa problemattom
beror på internationell handel ellert.ex. kapitalflöden över gränserna

åtgärdasoch kan den nivån.gemenskapliga
Kommissionen fastslår också några grundhållningar till problemet

sådant:som

restriktioner mediekoncentration förenliga med den inremot är-
marknadens förbud diskriminering utländska företag ochmot av
EG-lagstiftningen i allmänhet,

konkurrenslagstiftning inte i sig tillräckligär för förhindraatt-
mediekoncentration och
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åtgärder kringgåendeland för hindra nationella anti-ett attav av—
koncentrationsregler skall inte diskriminera utländska före-anses
tag.

innehållerGrönboken lagstiftningöversikt mediekon-över moten
centration i EU-länderna hel del analyser.samt en

Kommissionens grönbok har varit omfattandeutenu en sam-
rådsrunda i medlemsstaterna, medieföretagbland och hos berörda or-
ganisationer. Europaparlamentet och den ekonomiska och sociala
kommissionen hos gemenskaperna har likaledes avgivit yttranden.

pådrivandeEuropaparlamentet har inom EGEU varit den in-mest
åtgärderdet gäller mediekoncentration.kräva Dennärstansen att mot

resolution parlamentet 20 januari officiellden 1994antogsom som en
reaktion kommissionens grönbok innebär:

direktivförslag kommissionenEtt skall utarbetas i syfte delsatt° av
harmonisera nationella restriktioner mediekoncentration delsmot

gemenskapsnivådet möjligt för ingripande i fall kon-degöra
mångfalden nivåcentrationen europeiskäventyrar

medierådEn oberoende mediekommitté eller europeiskt inrät-ett°
för utvecklingen, insyn iövervaka säkra öppenhet ochtas att

ägande och kontroll massmedier, till kommissionenrapporteraav
påsammanslagningar medieföretag gemenskaps- ellerom av euro-

nivå föreslåpeisk avvecklingslutligen koncentra-samt av
tionstransaktioner.

huvudinnehåll enligtDirektivet skall ha följande resolutionen

Hela massmediesektom skall täckas radio,press, TV°
Både formellt ägande och kontroll skall uppmärksammas° annan

fåVissa företag inte massmedier, annonsföretagskall äga t.ex.°
Annonssamarbete skall begränsas°

och programföretag skallKorsvis ägande mellan producentert.ex.0
regleras i konkurrenslag

skall föreskrivas för ägandet kommersiellAbsolut öppenhet- av
radio och TV

överlämnat skrivelse communication tillKommissionen har ennu
samråds-ministerrådet efterEuropaparlamentet med slutsatseroch

också till de nedan doku-proceduren. Dokumentet hänsyn nämndatar
utbyggnad informations-audiovisuell politik ochmenten avom
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tekniken Bangemannrapporten. Kommissionen dock inte attanser
tiden fatta någraär beslut i frågan föreslårattmogen utan att yt-
terligare runda med samråd hålls innan eventuellt direktiv kanen ett
utarbetas.

EG-kommissionens grönbok audiovisuell politikom

Positiva följder mediekoncentrationav

Det finns också andra delar det mediepolitiska området inom EUav
viktiga för påär ägande och inflytande inomsom mediesek-synen

Intresset stärka dentorn. europeiska film-att och TV-branschens
konkurrenskraft i förhållande till USA har blivit allt viktigare delen

EU:s politik. Kommissionen lade i april 1994 framav grönboken om
audiovisuell politik för samordna EU-ländernas ansträngningar iatt
detta avseende. I denna skrift det tydligtär kommissionen kon-att ser
centration företag förutsättning för åstadkomma dennaav attsom en
kraftsamling. såledesDetta blir också för minskaett argument att
strävandena begränsa mediekoncentrationenatt hela sektorn.över
Inom kommissionen talar vikten både positiva ochattman om av se
negativa konsekvenser mediekoncentrationen.av

Detta har sedan Cypemkonferensen, varitnämnts, tydligsom en
ståndpunkt på håll.brittiskt Under det året har denävensenaste
franska regeringen i ökad utsträckning framfört ståndpunkt,samma
både inom Europarådet och inom EU.

Det är tydligt frågordessa kommit alltmer i sammanhangatt att ses
med varandra. Den amerikanska konkurrensen med europeisk me-
dieindustri handlar först och främst ñktionsprogram, dvs. fil-om

och TV-serier. Från den aspekt Europarådet anläggermer t.ex.som
och varit orsak till olika politiska bekymmer, nämligensom gruppers
möjligheten för medierna fungera den demokratiskaatt som proces-

offentliga uttrycksmedel, områdedetta emellertidsens ses som en pe-
rifer del mediepolitiken. Från denna synpunkt kan amerikansktav ett
eller japanskt ägande europeiska medier i vissa fall bättreav ettvara
alternativ ökande koncentrationän medier tidningar, TV-kana-en av
ler etc. till redan europeiska medieföretag.stora

Sammanföringen tvåde frågeställningarna bottnar iav att termen
medier eller massmedier används generellt: medierna fyller en
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lång rad funktioner, där bara del har varit viktiga för opiniondenen
på åtgärderyrkat mediekoncentration.motsom

EG-kommissionen påsig film- och TV-området oförhindradanser
lägga fram förslag till regler och samordning denatt gemensamma av

nationella politiken vilket förhindrad kulturom-är göraattman-
rådet i inskränkt bemärkelse enligt Maastrichtfördraget.mer

Grönboken konstaterar den marknadspositionen för densvaga eu-
ropeiska film- och TV-företagsamheten frågoroch ställer följande i
syfte samråda regeringar och organisationer den inrikt-medatt om
ning unionen skall finansieringvälja det gäller reglering, ochnär

stödprogram.samordning nationellaav

Reglering-
för främja den tekniska infrastrukturenBehövs regler att

elektroniska satelliter etc.motorvägar,
föreskriverSkall föreskriften i EG:s TV-direktiv majoritetsom en

och andraeuropeiska i TV-kanalerna i Europa reglerprogram
upprätthållas eller förstärkas Betal- och beställ-TV:st.o.m.
relation till regelverket

Finansiering-
såSkall MEDIA-programmets koncentreras och i fallresurser

hur
områden masspublikfilmerFyra tänkbara skisseras: stöd till som

omgångarutnyttjas flera medier, stöd till distribution,kan i och
lockakonstruktion finansieringsmetoder kan privataav som

film-investerare, för och TV-folk.marknadsorienterad utbildning
förfinansieringen företag spridaSkall inriktas större attmot

skallriskerna och till satsningar Och därmeduppmuntra man
språkområdenminska stödet till mindret.ex.

Samordning nationella stödsystemav—
samverka mednationella MEDIA-Hur skall kunnasystem

med skatteliknandeprogrammet Skall det franska systemet
biobiljetter, TV-företagens föravgifter i alla led omslutning etc.

unionenfinansiera stimulans sektorn tillämpas helaöveratt av
Skall nationella stödordningar prioritera mellan olika typer av

åstadkommaoch hur bidra till dettaproducenter kan EU att
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Bangemannrapporten

Ställningstagandet från kommissionen till mediekoncentrationsfrå-
bygger påäven överväganden baserade på den s.k.gorna

Bangemannrapporten föreslår åtgärderantal och hand-ettsom en
lingsplan för utveckla den europeiska telekommunikations,att data-
och mediestrukturen. Liksom grönboken audiovisuell politikom ser

harmonisering ägarregler för medierna inom gemenskapenman av
främst medel undanröja hinder för effektiva företagsstruk-ett attsom

det audiovisuella området. Dettaturer motiv finns också spåra iatt
grönboken mediekoncentration spelar underordnad roll iom men en
sammanhanget, främst problem kringgåenderörandeettsom av
nationella ägarbegränsningar. Bangemannrapporten förutsätter att
effektivisering och harmonisering gårägarregler inte överutav
mångfalden i medierna liksom grönbokenär audiovisuellmen om
politik uppenbart inställd främja företagsenheter.störreatt

Andra utredningar

European Institute for the Media

Det europeiska medieinstitutet The European Institute for the Media
grundades ursprungligen bl.a. den europeiska kulturfondenav som en
institution knuten till universitetet i Manchester har flyt-men senare

till Düsseldorf. Institutettats utredningar och studiergör medie-om
frågor ordnar konferenseräven och olika biståndsprojektstoramen

Öst-på området inom och Centraleuropa.
I relativt omfattande studie årunder 1992-1993 i sjuttonen euro-

länder3peiska gjordes kartläggning mediekoncentrationen,en av en
preliminär analys och drogs vissa försiktigaäven slutsatser rörande
möjliga och lämpliga åtgärder. Studien stöddes Sverige via bi-ettav

2 En utarbetad antaleuropeiskaindustrimän ingen kvinna medverkaderapport ettav
i förgruppen EU:s räkning frågor rörandetelekommunikationer,om
dataöverföring, medierm.m.3 dåvarandeAlla medlemsstateri Europarådet hade befolkning översom en en

Öst-miljon invånare. frånDe medlemsstatema och CentraleuropaBulgarien,nya
Estland, Litauen, Polen,Rumänien,Slovakien, Slovenien,Tjeckien och Ungern

således.saknades
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fråndrag till Stockholms universitet Kulturdepartementet. fördju-En
fåttpad studie har ytterligare svenskt bidrag i maj 1994. Dennaett

år.studie beräknas klar inom ettvara
år sammanfattas påDen 1993 publicerade studien kan följande sätt:

definitionerl Inledande analys begrepp ochav
distinktion mellan mediekoncentration inom branschen,En göras

dvs. i producentledet, och koncentration marknaden, dvs. i kon-
fastslårsumentledet. Studien den grundläggande skillnaden mellan

främst koncentrationsfrågorekonomiskt placerar isynsättett som
utgår frånföretagsekonomiskt perspektiv och synsättett ett som

frånfria val information flera olika medier ochkonsumentens av
tillgång bådemediemarknaden för konsumenterfri till ochen nya

områdensföretag och olika försörjning med lokaltäven
förankrade medier. Utvecklingsmodeller för företag genom
sammanslagning, förvärv och lansering medieprodukterav nya
och mediegrupper beskrivs och historisk utvecklingtyper av en
skisseras. antal allmänt omfattade teorier ochEtt mer
uppfattningar mediekoncentration redovisas.om

Statistiska data
redovisas institutets material utvecklingen mellan 1975Data ur om

och 1990 och kort beskrivning medielandskapet och olikaen av
koncentrationsskeenden vertikal, horisontell, internatio-typer av

nell, branschöverskridande och multimedie- marknadsande-samt
företagen. vissa länder tidlar för de ledande I har under denna

dagstidningar ökat medan det minskat i andra. Särskiltantalet stor
nedgångenhar varit i länder. Man dock inte detstörre attanser

finns entydig tendens till ökad dominans enda företagettaven
oro-länder visarinom dagspressen under denna tid. Vissa dock en
tvåväckande koncentration i absoluta tal, beaktar dehög om man

Storbritannien Vallonietpressföretagsgrupperna: i ochstörsta
Österrikei och Flandern 70 och i Irland60 % marknaden, %av

situation.monopol blir allt vanligare75 % Lokala en
stationer iUtanför har ökningen antalet ochav programpressen

nätverksbildning inomradio television motverkats delsoch ra-av
mellan reklamintressen och programföre-dio dels integrationoch
koncentration. Bildande allianser ochoch andra formertag avav

samarbetsformer marknadsledande företag i fleramellanandra
mångabetydelsefullt problem i länder, iländer blir alltmerett

företagssammanslagningar eller ökademinst lika hög grad som
marknadsandelar för företag.ett
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3 Orsaker till mediekoncentration
Rapporten avreglering radio och television, tekniskanger ut-av
veckling, ökade reklamsatsningar, koncentration inom reklam-
branschen, stordriftsfördelar för mediebolagen, diversifierings-
strategier.

Följder mediekoncentrationav
I avstår frånstudien någradra slutsatser materialet,stort sett att av
beroende på alltför metodproblem svårigheteroch fastslåstora att

bestämd nivå för mångfaldönskvärd och kvalitet hos medier ien
demokratiska samhällen.

frågorRättsliga
En splittrad bild bådeavtecknar sig lokal nivåoch nationell när
det gäller regleringar rörande mediekoncentration. Generell an-
tikartellagstiftning finns i alla länder och regler presskoncen-mot
tration och koncentration i radio mångaoch television i länder. En
överblick andra metoder främjaöver även pluralism inomattges
medierna Effektivat.ex. presstöd. kontrollmekanismer och me-
toder genomföra regleringar saknas dock ofta.att

Förslag

Förbättra insyn och öppenhet i mediebranschen förbättradsamt
statistik och andra data

Stärk befintliga övervakningsmekanismer
Övervaka internationella sammanslagningar bland medieföretag

Utred behovet övernationellt kontrollorganettav
Beakta särskilt de mindre ländernas problem

Öst-Säkra oberoendet för medierna i och Centraleuropa

Stabilisera public service-radio och -television

ministerrådetNordiska

Nordiska ministerrådet offentliggjorde mediekoncen-rapporten om
tration och företagsköp i Norden i februari något1992 och aktuaen
liserad förkortadengelsk version årrapport ettav samma senare.
Studien i första hand deskriptiv innehåller också någraär värde-men
ringar effektiviteten i presstödssystemen i Norden och vissa över-av
väganden principiell mediesystem i demokratisktnatur ettav mer om
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norska bekymmerProjektet ursprungligen inspireratsamhälle. avvar
frånmedieområdet, andravissa företagsuppköp närmastöver

efterhandEES-förhandlingarna omöjlig-nordiska länder. Eftersom
inomförvärva företag EES korngjorde inskränkningar i rätten att

frågan ägandeförskjutas tilltyngdpunkten i utredningsarbetet att om
medier i allmänhet.av

tillsattbåde den danska regeringenSenare har den norska och ut-
inommediekoncentrationenredningar har till uppgift granskaattsom

respektive land.

Övrigt

pågår i internationelltutredningarhel del andra projekt ochEn sam-
dentill studie under ledningSverige bidragit bl.a.arbete. har aven

på konse-Curran inriktasbrittiske medieforskaren James som mer
nivån dvs.redaktionellamediekoncentration denkvenserna av -

vi-område sina problem kommadär EIM-studien erkännerdet att
dare.

begreppsfrågorDefinitions- och

diskuterar mediekon-de begrepp användsEtt antal närsom manav
Europarådet sitthar del arbetecentration flertydiga. ägnatär en av

innebörden inå åtminstone arbetsmässig enighetför vissatt omen
Gustafsson,några Karl Erik Lennartbegrepp i sammanhanget.

ocksåPressutredningenWeibull och Fredrik Dahl inomHans tar upp
internationella diskussionennågra berörts i dendistinktioner som

marknadskoncentration, företagskoncentration etc..
tillkan skälenbegreppsliga oklarhetenDen attett gemen-vara av

frånlångt dagordningenåtgärder ofta bortainternationella ärsamma
syften, inte minst förotvivelaktigt för politiskaoch den utnyttjas att

från kontroversiella problem.brännandeavleda uppmärksamheten
inomförvånande situationresultat dennatillEtt varavsynes

frågorna har fungeratEuroparådet just de teoretiskaemellertid att
ansträngningar faktisktutgångspunkt ochför engemensammasom en

Ocksåöverväganden. behovetför politiskt inriktadebas attmera
mediekon-arbete kringåstadkomma insikt i forskarnasen gemensam
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centration kom bli del denna teoretiska bas för vidareatt etten av ar-
bete. Inledningen till den rättsliga delen Europarådets över-storaav
sikt del de distinktioner och begrepp områ-hör tilltar upp en av som
det.

Resultatet den forskningsöversikt ställdes inomav som samman
Europarådets mediekoncentrationsgrupp blev tämligen entydigt: äm-

mediekoncentration tycks inte varit modernt i forskarvärlden, ef-net
den mycket intensiva debatt fördes under 1970-talet, främstter isom

maktpolitiska betyderDet dock inte forskning medie-tenner. att om
företagens strategier och ekonomiska utveckling skulle avstannat,
tvärtom.

Redan begreppet medier eller massmedier inrymmer flera olika
tolkningar. Massmedier i mening tidningar och radiosnäv ochsom
television spelar huvudrollen i den västerländska politiska debatten,

uppenbart spelar böcker, pamfletter, tidskrifter, filmer och fo-men
också viss roll framför allt för utvidgat begreppettnogram en mer

mångfald, ocksåinnefattande mångfald.kulturell På sättsamma
kommer det talade ordet, exempelvis telefonsamtal data-ävenmen
kommunikation, brev och telefax in i utvidgat mediebe-ettm.m. mer

årUnder det tydligt just telekommunikationär ochattgrepp. senare
elektroniska massmedier i allt högre grad tenderar beröraatt varan-
dra.

Några de centrala distinktionerna är:av

Det statiska dynamiska begreppet koncentration: Koncentra-° resp.
tionen kan betraktas tillstånd måste dåoch iställas relationettsom
till andra mångfaldgrader eller, normalt, önskvärd störreav en

Ågrad mångfald. andra sidan kan ocksåkoncentration betecknaav
mångfaldenskeende där minskar.ett

Vertikal koncentration kan föreligga uppståeller fö-sägas° ettom
fårhar eller kontroll alla iled produktionen inomretag över en

mediesektor. dåHorisontell koncentration föreligger företagett
eller intressent fårhar eller kontroll fler produkteröveren av

slag, tidningar.t.ex.samma
Kontroll kan generalisering olika former° anses vara en av av

Agandeinflytande eller makt medieföretag. i olika formeröver ett
majoritet, minoritet strategiska form kon-etc. ärposter en av
troll, andra kan olika former avtal konsortialavtalt.ex.vara av
inom bolag, eller informella fasta allianser,ett t.ex.mer men som
resulterar i marknadsuppdelning eller monopolsituationer.
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koncentration. kanMulti-media eller monomedia En aktör vara°
inomengagerad i flera mediesektorer eller koncentrera sig en

bransch.
mångfald förkoncentration: inomellerInre yttre ramen- resp.-

många åsikter å andra si-i vissa fall uttryckasmedium kanett men
mångfaldförflera medieprodukter normaltdan utrymmer enger

åsikter.synpunkter ochav

Europarådets i huvudsakmediekoncentrationskommitté valde att
positiva pluralism ellerför definition det begreppetstanna aven

mångfald;får då frånvaronmångfald. Koncentration betraktas som av
iför statiska tolkningen begreppetkommittén valde denatt stanna av

definition.denna
mångfald inom mediernaarbetsdefinition begreppetKommitténs av

återge:kan värd attvara
mångfaldförhållande mediekoncentration skall begreppettillI

brettförstås innebära för uttryck ettutrymme attatt ge
åsikter,politiska kulturella värden, in-spektrum sociala, ochav

massmedierna.formation och intressen genom
Mångfalden brett spektrum sociala,inre, dvs.kan när ett avvara

åsikter information uttrycksvärden, ochpolitiska och kulturella
dvs. antalmedieorganisation, ellerinom enda när ettyttre,en

stånd-för särskildoch uttryckorganisationer var en ger en
punkt.

mätfrågorMedieägandets struktur -

mått för respektiveSvårigheten bestämda mediekoncentrationatt ge
måtten imångfald land avsevärda. kan sökai enskilt Manärett en

land och koncentrera sig natio-i just dettahistorisk erfarenhet en
också måttetsöka i jämförelse mednivå mångfald. kannell Man enav

olika folkmängdmodifierade med hänsyn till Manandra länder, etc.
rimligt frånmått till vad kani relationkan försöka ett som ansesange

förhållande annonsmarknadtill vad el-synpunkt iekonomisk t.ex. en
kan söka absolutakonsumentmarknad kan bära. Manler antas angeen

måttet koncentration endaför inomminimimått. kan sökaMan en
kompensations-effektertilleller direkt hänsynmediebransch, ta

förverkligade.från möjliga ochandra mediebranscher,
inflytande ochtill olika graderförsöka hänsynkanMan ta av

både allianser, lösainformelltmedierna, formellt ochägande över
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affärsöverenskommelser Sådana måttsystemetc. kommer. deom
skall systematiska, formen ganska kompliceradeatt tavara av mate-
matiska strukturer.

Dessa olika mätmetoder kan i första hand tillämpas vad som
kallats yttre mångfald. Att finna mått inre mångfald ocksåär
möjligt, då handlar det intrikata och iblandmen poli-om mera mer
tiskt kontroversiella mätningar och analyser innehåll och kvalitet iav
medieutbudet.

EG-kommissionen låtithar delgöra mätningar olika slagen av som
förberedelse till grönboken mediekoncentration, mätningarom som
först och främst delutgör ekonomisk analys mediekoncen-av en av
trationen i medlemsländerna.

Ett tydligt ställningstagande använder absolut måttettsom typenav
marknadens bärkraft denutgörs schweiziska kartellkommissionensav
bedömningar vissa tidningsföretagsköp i Schweiz den tiden.av senaste
Man har för den till lite krassastannat bedömningen detsynes att
finns för många dagstidningar i landet Detta i relation till tid-sett
ningarnas upplaga, läsekretsens storlek och annonsmarknadens ut-
rymme.

En informell, alldeles otvetydig, ståndpunkt innehållsligmen typav
analysenär den östeuropeiska utvecklingen: innehållsligtav en oac-

ceptabel koncentration har ändrats till både och inre mång-yttreen
fald.

finnaAtt internationellt giltiga mått svårare:är ännu där handlar
det rimligtvis främst förändringarmäta i utbudet, kvantitativtattom
och innehållsligt-kvalitativt. Sådana mätningar har gjorts veten-mer-
skapligt det gäller utbudetnärt.ex. fonogrammarknaden i relation
till företagskoncentrationen internationell nivå och in-görs mer-
formellt i den dagliga politiska debatten, talarnärt.ex. ettman om
lands ökande dominans medieutbudetöver etc.

Även förhållandet mellan mångfald pluralism och variation
diversity diskuteras. Variationen kan främst syftandetas som
olikformigheten i framställningen, inte i första hand de innehålls
liga åsiktsmässigaeller Ävenskillnaderna mellan olika budskap. ett
odemokratiskt mediesystem skulle i denna mening kunna ha variati

erbjuda utbildning, förströelse,t.ex. kulturellaatt inslag, vissgenom
selektiv information, för den skull uttrycka mångfald. Påetc., utan att

kan givetvissätt privatägt mediekonglomerat erbjudasamma ett en
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mängd diversifierade produkter erbjuda förstor utan att utrymme
inre pluralism.

Just denna punkt problem för mätbarheten i fenomenetreser me-
diekoncentration. Om i första just till mång-hand gradenman ser av
fald statiskt mångfaldeneller till dynamiskt,minskar totaltom

i första hand beräknat det för medborgaren tillgängligasett, ut-som
budet dvs. ungefär mångfald,marknadsmässig behövs studier av
innehållet i marknadens medieprodukter, inte bara studier antaletav
tillgängliga sådant måste gåprodukter. studium både inEtt i de
medier inre pluralism frånhävdar och i produkternasom en
medier, råder.där konkurrens

Sådana studier ingalunda okända inom medieforskningen;är tvär-
områden.finns relativt väl utarbetad metodik inom flera Etttom en

våldsinslagexempel mätningar i medierna. I hög grad saknasär av
området,emellertid systematiska färska studier det politiska och de

mångfald innehålletför kommeruttryck minskad iöveroro som
fram i oftast pådebatten bygger exempel än större genom-snarare
gångar, eller minskat antal mediepro-helt enkelt antagandet att ett

måste innehålletdukter, eller medieföretag innebära likriktning aven
erfarenhetsmässigtoch vice Detta antagande inteärversa. ens oom-

samhällen.tvistligt det gäller mediesystem i odemokratiska Denär
Östeuropa förvånandekommunistiska hade hög gradistaterna en av

nyligen utfördvariation och rikedom medieprodukter enligt en—
undersökning fanns fler tryckta i i de nuvarandeDDR änt.ex. organ

mång-hadeöstliga delstaterna i Tyskland, för den skull DDRutan att
Åfald. sidan titlar ien radio- ellerandra det uppenbart antaletär att

önskartidningskedja i sig intresse för denknappast är som enav
mångfald innehållet.istörre

Översikt vissa problemöver

Generella problem

framgår redovisningenSom i det följande skisseradeden av pro-av
området åtgärderna mediekoncentration uppfat-inom ochblemen mot

åtskilda delar mediesektom.ganska inom olikaproblementas avsom
så många ofta i debattenolika aspektersjälva verket detI är att man

framhåller finns problem mediekoncentra-det överhuvud inte ettatt
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tion varje sektor bör behandlasutan olika.att Begreppet mediekon-
centration såi fall helt enkelt förär brett för användbart. Detatt vara

i års diskussion dockär beredvillighetennya senare att be-att att
handla hela området fält har ökat i internationellaettsom samman-
hang.

påtagligasteDen skillnaden ligger, påpekats i inledningen,som
mellan problemen inom radio och TV audiovisuell åproduktion ena
sidan och å den andra. Den europeiska traditionen inompressen
radio- och TV-politiken har dominerats public service, medanav
enskild företagsamhet präglat pressektorn. Yttre koncentration formi

monopol således regel och accepterades de flestaav för radiovar av
och television. Ja, ofta framhöll denna Organisationsformman som
vida överlägsen den i Förenta Staterna bl.a. kraven kvalitet,genom
neutralitet och ofta mångfald åsiktsinnehållet,iäven främst i nyheter
och andra politiskt relevanta delar av programmen.

Avregleringen och tillträdet till marknaden för både kommer-nya
siella och icke-kommersiella programföretag inom radio och televi-
sion i Europa har inte helt påändrat på skillnaderna mellan desynen
två betydelsefulla mediesektorema.mest Dessa kan alltså med goda
skäl behandlas två olika problemområden från mediekoncentra-som
tionssynpunkt.

Ett avgränsningsproblemannat bestämma vilkenär uppmärk-att
samhet skall vad ibland mindre centrala delarsom ges som ses som

medieområdet, från synpunkten demokratin skallav sett ha fo-att ett
för utbyte åsikter, information Vilken betydelserum skallav etc.

tillmätas ägande inom film, fonogram, bokproduktion etc. Eller un-
der år alltmer, medier inte hittills betraktatssenare som som mass-
medier, dvs. telekommunikation, datakommunikation På dettaetc.
område pågår utveckling begreppetgör yttrande, i betydelsenen som
direkt till andra fällt yttrande viktigare tidigare, dåän detpersoner
förarbetade och för medium producerade och inspeladeett yttrandet
stod i förgrunden.

Omvänt står massmedierna i traditionell mening i omvandlings-en
där individuelladet valet har betydligt betal-process större utrymme:

TV, text-TV, beställ-TVvideo, specialkanaler i radio ocksåmen ny-
hetsbrev skräddarsys för individuella småeller behovsom gruppers

tekniskaexempelär detta. Den utvecklingen denna integrerandeav
har lett till de företag och individerart verkar inom mediernaatt som
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också går områdenamellan ochöver gränserna marknadernya upp-
står.

Trots dessa utvecklingstendenser och kan disku-trots attnya man
rimligheten i generella analyser lösningaroch har i dentera euro-

peiska diskussionen hittills förts fram förslag och analyser häv-som
dar behovet granska föraspekter alla medieom-attav gemensamma
råden eller aspekter har överordnad Dessa aspekter ärnatur.som en
delvis knutna till de distributionsmöjlighetema för etermedianya men
också till avregleringen det internationella kapitalflödet i allmän-av
het, vilket övergångari sig har olika affärsområden,mellangynnat

områden.samhällssektorer och geografiska De viktigaste fenomenen
de redan i inledningen bakgrund för förnyadeär detnämntssom som

intresset för mediekoncentrationsfrågor. Också de allmänt god-mest
motåtgärderna negativa konsekvenser denna utvecklingtagna mot av

ligger på detta övergripande plan.

Frågan branschöverskridande expansion eller multi-mediaom
ägande: till medieföretag etablerar sig i andra medie-ägare

frågabranscher. ställs diversifieringDen denna in-ärsom om av
också främjar dominans opinionsbildningen.övertressena en

Internationalisering hör ihop med den ökandenämntssom
ocksåhandeln och avregleringarna kapitalflödena, medav men en,

längre tid ekonomisk tillväxt i de industrialise-starköver sett,en
rade länderna. Investeringar i andraandra länder och branscher
blir naturligt marknader stabiliseras och och följaktli-när mättas

inte tillträde för stabilitetaktörer. Politisk förut-ärgen ger nya en
sättning för denna integration Utvecklingenmarknader.sorts av av
de internationella kommunikationernatransportmedlen och i sigär
också integrationsfaktor.starken

ÄgandeTransparens. och kontroll massmedierna lig-överannan
många påi länder i händerna och krympandebegränsatettger

marknadsaktörligger i sakens oftaantal aktörer. Det attnatur en
vill verka i det fördolda och detta de möjlig-ökandeatt gynnas av

affärstransaktioner.heterna till snabba Detta minskar iinsynen
både förmarknadsaktörernas verksamhet myndigheter och all-

ocksåmänhet och därmed möjligheten ställning medier-tillatt ta
Öppenhettillförlitlighet for-i ägandet och insyn i andraetc.nas

därför oftainflytande medierna förutsätt-övermer av ses som en
åtgärdning för varje form verksam politisk mediekoncen-motav

tration.



Massmediekøncentration: internationellt perspektiv

Det vanligaste förslaget hindra skadlig° maktkoncentrationatt i
medierna införa olikaär formeratt tröskelvärden för högstaav
tillåtna ägande. En generell konkurrenslagstiftning kan ocksåmer
ibland tillgripas, knytas till bestämtutan tal föratt högsta tillåt-ett

ägande företag.na av

Problem inom enskilda mediebranscher m.m.

I anslutning till de allmänna problem står främst i de intematio-som
nella diskussionerna fortsätter aspekter främst enskildarörsom me-
diebranscher uppmärksammas. I anslutningatt till skillnaden mellan
mono-media- multi-media- koncentrationsproblem anförsresp.
ibland de multi-media aspekternaatt förvärrar redan existerandenya
problem inom enskilda branscher.

Press

Pressen, framför allt dagspressen, har varit det klassiska området för
politiska kontroverser medieägandet, ända sedan l800-talet. Iom ett
flertal i Västeuropa emellertidstater är redan konkurrens inom
dagspressen något förflutet. Mångfald uttrycks visserligen alltjämt av
både den begränsat spridda nationella och mellan regionalapressen
tidningar, liksom i vissa länder särskilt Frankrike politiska tid-av
skrifter I de länder där det alltjämt finnsetc. nationellt spridd press
har dock ofta den upplagan tagits handstora ägnarom av press som
lite opinionsbildningutrymme och politisk debatt. Presstöd i indi-
rekt eller direkt form förekommer i flertal länder har inte iett men
väsentlig grad förändrat situationen för tidningar i konkurrensmässigt
underläge. Inte heller har kunnat hitta effektiva former förman att
stimulera nyföretagande på området. Det normala i stället mark-är
nadsuppdelning och olika former monopolliknande situationerav sna-

direkt konkurrens.änrare
Selektiva pressubventioner har i viss mån fördröjt utvecklingen i

Sverige och bådaNorge, har mycket starkare dagspress .Jeänsom en
Åflesta europeiska länder. andra sidan väcker selektiva stödforlner

farhågor dels för politiskt missbruk, dels för marknadensstöraatt
normala funktioner och skapa artificiella beroenden för medierna. I
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Öst- och Centraleuropa situationen annorlunda ändras snabbt,är men
främst under ganska starkt utländskt uppköpstryck.ett

många således mångfaldländer yttre eller konkurrensI är ren
relativt ovanlig inom dagspressen och diskussionen har därför inrik-

upprätthållas:hur den inre pluralismen skall Detta kan sketats
formalisera redaktionernas oberoende iägarnaattt.ex. genom av av-

Österrikei Tyskland och delvis täcks begreppettal vad avsom
Många ocksåtidningar ambitionenRedakti0nsstatuten. har i dag att

framstå oberoende eller i opolitisk mening frihetligsortsensom
flera politiskaliberal olika synpunktereller att utrymmegenom ge

upprätthålla mångfaldintressen. inre kanoch Ett sättannat att en vara
yrkeskåren,för den journalistiska liksomantagandet etiska reglerav

Sådanaprofessionella arbetsmetoder. reglerallmänt godtagnamerav
innehålletpåverka i tidninggivetvis utformningenkan även omav en
integriteten hos individerförsta hand till för skyddade i är utan-att

tillförlitlighet dessa olikainformationens Trotsför medierna, etc.
mångfald normala kriterier fördet medtill inretendenser är —

ståndpunkter de flestapolitiska tydligtklassificering störreattav -
politiskföljer konservativ eller liberaldagstidningar i Europa re-en

daktionell linje.
faktor i koncentrationssammanhang inom dags-betydelsefullEn

Stöd förekommer i vissa länder särskilt tilldistributionen.‘airpressen
vilket givetvis innebär dis-distributionssystem attgemensamma -

mån någotnågonkonkurrensmedel itributionen som nega-sessom
tivt.

förockså ändra marknadsvillkoren dags-teknik kan kommaNy att
å i viss utsträckning kommasidan kan elektronisktidningar: postena

å andra kanpapperstidningar och dendistributionenersättaatt av
förenklas.papperstidningar kommadistributionen avsevärt attav

Television

stått uppmärksamheten kring mediemo-i fokus förTelevisionen har
mediet och efterhanddet expansivaverksamhetgulernas mestsom
Därför kontrollenför harlångt betydelsefullaste bredadet grupper.

ioftast ha central betydelsetelevisionen bedömtsden privatägdaav
politiskt hänseende.
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Ett konkret problem inom Europarådet och EU har varit frågan
samordning regelverk mediekoncentration, så inteom motav att en

aktör, utnyttja friheten sända televisionatt övergenom att gränserna
kan kringå restriktioner ägande flera TV-kanaler.mot Tyskland,av
Nederländerna, Belgien och Schweiz har alla tagit problem medupp
TV-kanaler frånsända försvårarutlandet nationellattsom genom en
mediepolitik enligt de riktlinjer beslutats inom landet.som

Frågan vertikal koncentration har ofta varit känslig inomom mer
television i andraän mediesektorer. Privat kontroll produktion,över
annonsförsäljning, film- och programrättigheter inom ägar-samma

har betraktats problem följt avregleringengrupp ettsom som av av
televisionen.

Frågan programrättigheter eller ägande immateriellom av egen-
dom framföroch allt handeln sådanamed rättigheter framhålls ofta

specialproblem för television och film.ett Priserna försom pro-
har ökat dramatiskt ökningen antalet kanaler ochgrammen genom av

därmed har också handeln med rättigheter uppmärksammats allt mer.
Europarådskommittén gåtthar inte djupt in i dessa frågor rådetmen
har sådant utfärdat rekommendation angående tillgången tillsom en
information attraktiva för alla.om programevenemang

Radio

Ljudradio har spelat mindre roll det gällernär debatten ägan-en om
det inom medierna. mångaI fall bara ljudradio itar man upp sam-
band med diskussionen flermedieägandet. Sambandet mellanav
ägande, nätverksbildning innehålletsoch kvalitet i ljudradion efter av-
regleringen har dock diskuterats.

Pressens ägande lokala radiostationer har diskuterats mångaiav
länder och restriktioner finns i flera länder Storbritannien,
Frankrike, Italien och Sverige, medan andra länder snarare uppmun-

ägande radio Belgien,trar Danmark, Nederländerna,pressens av
vissa tyska delstater.
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Film

Filmfrågorna spelar särskild roll i vissa länder normalt place-en men
filmfrågorna inom för diskussionerna multime-ras ramen om

dieägande och framför allt i sammanhang med den beskrivna strävan
från EU:s sida stärka den europeiska audiovisuella industrin.att

Ream

Reklambranschen inte mediebransch i meningär deen samma som
Överlagföregående branscherna knuten till dessa.nära ökarmen re-

klamens betydelse för mediesektorn. har medförtDetta ökat in-ett
få tillstånd insyn och öppenhet i relationerna mellan reklam-tresse att

sektorn och massmedierna. En särskild aspekt detta problem denärav
roll medier inom bransch kan spela för marknadsföra medier iatten

bransch och den konkurrensstörande effekt detta ha.en annan anses
Detta bruk har blivit allt vanligare i Europa och flitigtanvänts av
Berlusconi och Murdoch i Sverige Kinnevik.även t.ex.men av

åtgärderLagstiftning och andra mediekoncentra-mot
tion i vissa länder

Översikt

Nästan alla demokratiska länder har regler ingriper i den friasom
etableringsrätten det gäller massmedier eller införanär överväger att
sådana. flera fallI Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Polen,-
Portugal, Spanien, Storbritannien finns särskild reglering köpen av-
där utländska förvärvare inblandade. Reglerna harär avvecklats för
köp inom eller skall avvecklas.EU

Regleringen handlar i vissa fall fårföretag bara haatt ettom en
viss andel mediesektor, eller i andra fallstörsta ägareattav en om en
inom fårmediesektor inte andra sektorer i begrän-änen mer
sad utsträckning.

Europarådet genomgångräknar i sin nationella regler motav
skadliga verkningar mediekoncentration följande kategorierav av
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bestämmelsen vilka finns representerade i de länder medverkat isom
Europarådets mediekoncentrationskommitté. Det skall anmärkas att
reglerna mångai fall allmännaär och inte direkt riktade medie-mot
sektom. Andra regler bara del medieområdet, radioavser en t.ex.av
eller TV. Hänvisningarna inom hänför sig till Europarådetsparentes
tabeller i regelstrukturendokument MMCM 93 Den svenska ser
därför fylligare vad denän egentligenut är.

l regler journalisters oberoendeom
2 regler offentligt inflytande eller representation i mediernasom

rådgivande eller beslutsfattande organ
3 regler saklighet och opartiskhet i nyhetsförmedlingenom

transparensregler, regler skyldighet lämnat.ex. att utom upp-
gifter i medierna,ägare skyldighet registrera aktier underom

skyldighet lämna uppgifter förändringaratt ipersonnamn, om
kapitalinnehav i medieföretag, skyldighet redovisa räken-att
skaper, finansiering företaget tabell 4-7,10 ietc.av
Europarådets översikt
tillståndsskyldighet för överlåtelse medieföretag tab. 8av
begränsning utländska ägarandelar tab. 9av
nationalitets- och bosättningsregler tab. ll
begränsning kombinerarätten ägande i medie-attav samma
sektor: nationell radio eller television, lokalregionalpress,
radio eller television tab. 12-15

9 begränsning kombinerarätten ägande i olika medie-attav
sektorer tab. 16-17

10 begränsningar inflytande mellan reklam- och mediesektorer-av
tab. 18na

ll begränsningar samarbetsavtal mellan medierna tab. 19av
12 kontroll företagsköp och andra överlåtelser inom mediernaav

tab. 20
13 stödinsatser för radioTV eller filmproduktion audio-press,

visuella verk tab. 21-23

Nedanstående tabell summarisk översikt vilka länderöverger en
inom denna tillämpar åtgärder.vilka Uppgifterna drygtärgrupp som

år gamla.ett

4 Kategorierna här sammanfördaär till vissastörregrupper.
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Åtgards- 1 2 3 5 64 7 8 9 10 11 12 13
WP

Land
Österrike x x x x x x xx x
Belgien x x x x x x x x x
Finland x x x x x x
Frankrike x x x x x x x x x xx x
Tyskland x x x x x xx x x x x
Italien x x x x x xx x x x x
Neder
länderna friv.x x x x x xx x x x x
Norge TV2x x x xx
Polen x x x x x x x
Sverige xx x x x x x x x x x x x
Schweiz x x x x x x x x x x x x
Stor-
britannien x x x x x xx x x x x x

ovanståendeFöljande uppgifter kompletterar översikt, som exem-
i Uppgifterna främstpelsamling regler antal länder. ärett tagna ur

EuroparådetsEG-grönboken, material eller EIM-studien. En reser
föråldrade måstevation för vissa uppgifterna kan göras.att av vara

Lagstiftning i vissa länderm.m.

ländernaE U-

mediekoncentration och konkurrens film- ochDen nya synen
TV-området någralett till förändrad nationell lagstiftning ihar redan
länder.

Sålunda Frankrike restriktionernahar Storbritannien och lättat
tillåterFrankrikeför flera och radiokanaler. högreTV-ägaatt nu en

tillåterStorbritannienägarandel enda i och radio ochTVav en grupp
flera inom företagsgrupp, vilketägande kommersiella kanalerav en

lett till och vis har denredan vissa uppköp. I Italien, sätt star-som
också påförsök lätta reglerkaste mediekoncentrationen finns att som
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föregående regeringar antagit, naturligt med tanke på landetsattnog
politiska ledning innehas Berlusconi, totalt dominerat denu av som
privata massmedierna under de decennierna och lagstift-senaste som

Ävenningen direkt riktad i vissa tyska delstater ifrågasätteremot.var
befintliga restriktioner ägande i radio och television.man motnu

Belgien franskspråkiga. fårI princip bara 24 %ägaman av
högst fem radio- eller TV-station och 24 % kabelorganisa-en av en
tion. Privatradiostationer skall fristående från arbetsgivar- lön-vara

och politiska organisationer eller dettagar- allmänna.
Belgien Flandern. Endast privatföretag har sändaett rätt re-

klamfinansierade sändningar till hela Flandern. Endast lokal-ett
radioTV-företag i varje sändningsområde. Regional privat-TV skall

icke-vinstdrivande oberoende politiska, yrkes-samt ochvara av
kommersiella organisationer.

Danmark tillståndendast för privat lokalradio till företagger som
har radioverksamhet enda syfte. Ett undantag kommunerärsom som

fåkan tillstånd för upplåta radiofaciliteter för kommuninvånamaatt
eller för samhällsinformation. Kommersiella företag,att medge un-
dantag för tidningar får inte ha bestämmande inflytande i lokala ra-
dio- och TV-företag. Danmarks Radios och TV 2:5 sändningsrättighe-

och nationella monopol rikstäckande televisionter dock vik-är en
tig inskränkning. Tillstånd till kabelsändningar bara till ochpost-ges
teleorganisationer, ideella antennföreningar, kommuner och ägare av
flerfamiljsfastigheter. Radiolagen föreskriver också styrelseleda-att

i lokalamöter radiostationer skall bosatta i Danmark.vara
Frankrike har högsta för tidningsinnehavgräns 30 %en av

den sammanlagda dagspressupplagan. företagEtt har änsom mer
20 % dagspressupplagan och radiotillståndän täckerav ettmer som

30 miljoner invånareän får inte ha tillstånd för TV-sändningar.mer
Mer 20 %än marksändande radio- eller TV-företag får inteettav

icke-EU-medborgareägas eller icke-EU-företag. Ytterligareav
detaljerade specifikationer finns för TV- och radioägande. Endast
bolag fåkan sändningstillstånd.

Grekland har inte restriktioner på pressidan, det gällernärmen
privat lokal radio och TV maximiinnehavetär enda tillstånd. Ingenett
får ha 25 % aktiernaän i lokal radio eller TV-station, ochmer av en
inte heller släktingar intill fjärde fårled ha 25 %. Utländsktänmer

får uppgåägande till högst 25 %. Vidare föreskrivs genomskinlig-
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het, dvs. redovisning, det ägarförhållandenöppen gällernär inom
medieföretag.

IrlandI finns inga formella restriktioner medieföretagsför-mot
däremot informellvärv, kontroll. Alla förvärv måstemen en rappor-

till näringsministern kan undersöka sammanslagningar ochteras som
redan existerande monopolliknande situationer för de stri-att se om
der det allmänna bästa. Radiolicenser med beaktandemot ges av
innehav tillstånd.andra Endast TV-tillstånd inneha-ettav ges per
vare.

Italien efter decenniums strider årän 1990antog ettmer en ny
medielag med starka restriktioner mediekoncentration. Be-mot

avsågstämmelserna begränsa framför allt fråndominansenatt
Berlusconis företagsgrupp.

Förvärv medieföretag med 20 % den totala medie-änav mer av
marknadens inkomster bokförlag och filmbolag räknas inte in är
ogiltiga.

Förvärv tidningar förbjudet: för det företag harär lav som mer
20 % denän samlade dagspressupplagan, 2 hälftenänav mer av

antalet titlar i region eller 3 hälften upplagan i berörtänen mer av
interregionalt område. I praktiken innebär det det inte bliratt
möjligt bådeha intressen i och TV.att stora press

Högst landstäckande radio- och TV-kanaler eller högsttre tre en
fjärdedel antalet tillgängliga frekvenser tillåtna och inga till-ärav
stånd både för nationell och lokal radio eller tillståndTV. Endast ett

för i sändningsomrâderadio varje och sammanlagt högst sju iges an-
områden.gränsande tillståndFör lokal gäller högstTV täckertre som

invånare.högst 10 miljoner
Radio- TV-sändningstillståndeller får inte till:ges

företag inte har radio- och syfteTVsom som-
offentliga eller det allmänna majoritetsägda företagav-
kreditinrättningar-
straffade personer-

sändningstillstånd.har förloratpersoner som-

fårVidare intestiftelser ha aktiemajoritet i företag med sändnings-
tillstånd.

lcke-EU-företag får inte kontrollera medieföretag eller ha sänd-
ningstillstånd.
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Nederländerna. Lagen förbjuder tidningsföretag med änmer
25 % marknaden att äga radioföretag.av sådantEttettensamma
företag får aldrig inneha 50än % aktierna. Kabelföretag fårmer av
inte rundradioföretag.äga Likaledes förbjuds allmän-TV-bolagen,
myndigheter, kyrkor, partier gå in i kabel-TV.etc. att Den harsom
tillgång till landstäckande sändningstid får inte ha utrustning och
personal för programproduktion. Undantagna religiösaär och
politiska organisationer och de organisationer hadesom
sändningstillstånd den februari15 1985.

Journalisters oberoende lag. Inomgaranteras finns oftaav pressen
redaktionsstatuter skyddar journalisters redaktionella 0beroensom
de.

Nederländerna har också överenskommelse mellan de tid-en stora
ningsföretagen och begränsastaten ägarkoncentrationenattom genom
uppköp och sammanslagningar således inte nysatsningar.genom

Portugal har alltjämt restriktioner för utländskt ägande av me-
dier: detnär gäller tidningar får inga utlänningar äga 10än %.mer
För radion och råderTV liknande regler föräven de TV-kanaler som

tillåts för privata dvs. begränsningarägarenu till l0 %.
Dessa regler gäller medborgareäven från EU-länderna. Troligen

kommer dock bestämmelserna ändras, i månden deatt inte fören-är
liga med EU-bestämmelserna fritt flöde kapital, tjänsterom av varor,
och Däremotpersoner. in iuppmuntras radioföretag.attpressen

Ägarbegränsningar finns också i den TV-lag gäller frånnya som
september 1990: ingen privatperson får ha 25 %än aktiekapi-mer av
talet i sändningsföretag.ett Endast station får drivas varje före-en av

allmän-TVtag utom och kyrklig TV. Förslag finns höjningom av
gränserna.

Spanien. Innehavare ljudradiotillstånd måste ha spansktav en
eller EU-lands- medborgarskap och bosatt i Spanien. lcke-EU-vara
kapital får inte ha 25 %än aktierna i radiobolag. Endastmer ettav ett
sändningstillstånd för mellanvågs- tvåoch för FM-sändningar tillges

fysisk eller juridisk. För TV gälleren person utlän-att en person,
ning eller spansk medborgare, fårbara ha 25 % aktiekapitalet iav en

de privata TV-kanalerna.av
Storbritannien. En tidning får enligt konkurrenslagen Fair

Tradings inteAct säljas till tidningsföretagett regeringensannat utan
tillstånd tidningarnas sammanlagda upplaga uppgår tillom änmer
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500 000 exemplar. Andra skallsammanslagningar hänskjutas till
Monopolies and Commission kanMergers ställa villkor försom
sammanslagningen.

reklambyråer fårMyndigheter, kommuner, partier eller inte äga
radio eller Religiösa organisationer fårTV. inte ha mark-TV-större

fårstationer radiodäremot och satellit-stationer. haIngenmen mer
två fårregionala privata TV-stationer. Vidare tidningsägare inteän

företagha 20 % aktierna i sänder i kanal 3 elleränmer av som
dvs. de privata regionala eller nationella kanalerna, eller i landstäck-
ande radio. lokal tidnings kontroll stationerFörbud lokalamot en av

spridningsområde också.med tidningen finnssamma som
satellitradiotillstånd fårInnehavare inte ha 20 % ak-änmer avav

fårtierna i landstäckande radioföretag och vice Inte hellerversa.
tillståndföretag har för inrikes satellitsändningar ägaägare av som

tillstånd20 aktierna i företag har för icke-inrikes%änmer av som
non-domestic sändningar.

Tyskland meddela förbud sammanslagning pressföre-kan mot av
uppgår till 25 miljonerderas sammanlagda omslutning äntag merom

uppstår. Lagstiftningrisk för dominerande marknadspositionDM, om
koncentration finns det avtal mellan länderna regle-mot genom som

två tvålandstäckande radio- ochrundradioverksamheten. Endastrar
tillåtna, fårföretag kom-TV-kanaler högstär ettettvarav varaper

får aktierna iplett programutbud. hälftenIngen äga än ettmer av
nyhetsprogramkanalföretag ikomplett eller specialiserat TV.

iingripanden gjorts Kirch intressenhar Leo äger storamot som ra-
avstå fråntvingat del aktierna idio och TV och honom att en avm.m.

multimedia-ägande finns ikanalen SAT Restriktioner Bayern,mot
fåroch i Schleswig-Holstein. den sistnämnda delstatenHessen I en

fårtidningsutgivare dominerande marknadsposition inte hamed mer
generell anti-aktiekapitalet i rundradioföretag. En35 %än ettav

i uppköpsaffärer där företagtrustlagstiftning möjliggör ingripande
omslutning 500 miljoner DM inblandade.har äröversom en

journalister iförfattningen ochArtikel 5 i eter-garanterar press
media oberoende.

Landesmedien-varje delstat övervakasMediesituationen i av en
anstalt.
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Länder utanför EU

Västeuropa

Norge. Stortinget har förutsatt det utländska ägandet i denatt nya
TVZ-kanalen inte överstiger 20 %. Man har dessutom förtaksatt ett

enskild intressents ägande 33 % i företaget.en
Biografer skall ha kommunalt etableringstillstånd. Tidningar, ka-

belföretag eller andra medieföretag inte heller affärsföretag, natio-
nella organisationer, kommuner m.fl. får inte närradioföretag.äga

Schweiz har begränsningar utländskt ägande medier.av av
Österrike har regler redovisning ägandeförhållan-öppenom av

den. Vidare har i massmedielagen skydd för journalistersettman
oberoende. En särskild reglering skyddar journalister arbetarsom
inom den offentliga radion och televisionen ORF. Privat radio har
nyligen tillåtits televisionen alltjämt offentligtär monopol.ettmen

Öst- och Centraleuropa

En utförlig situationen det gäller mediekoncentratio-närrapport om
Öst-i och Centraleuropa har för Europarådets mediekoncentra-nen

tionskommittés räkning utarbetats polacken Karol Jakubowicz. Iav
vilken kommer publiceras Europarådets för-rapporten, att genom

finns både data och bedömningar situationen, främst i Polensorg, av
Öst-och i de andra länder i och Centraleuropa medlemmarärsom nu

i Europarådet.
Situationen i de f.d. kommunistiska länderna givetvis avvikandeär

från den i Västeuropa. Mediekoncentrationen under deextremvar
tidigare regimema, normalt eller mindre totalt eller parti-stats-mer
monopol för radio och förlagTV, titlarAntalet inometc.press, pres-

i många länder relativt inom den partikontrolle-ävenstort,sen var
rade innehållet kontrollerades personutnäm-pressen men genom
ningar, partiet, administrativa metoder, direkt ochgenom censur
framför allt självcensur.

I slutet den kommunistiska perioden uppstod i vissa fall rela-av en
tivt omfattande mångfald underjordiska publikationer och underav
hela tiden förekom visst inflöde utländsk och radio, iett samtav press
Östtyskland och Estland television. Liberaliseringar inomäven pres-

började i frånoch med glasnostperioden 1986. Polen fannsIsen upp-
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skattningar 300 oberoende periodiska publikationer föreredanom ca
kommunistregimens fall år 1989.

Mediekoncentrationsproblemet i såledesdessa handlade istater
första hand snabbast möjligt avveckla partimonopolet inomattom

och förlagsväsende frånoch lösgöra etermedia statskontrol-attpress
innehållet.len påEn modell för hur skeddeöver detta systematisktett

kan avvecklingen det polska partikontrollerade förlagetsätt ochav
handelsföretaget RSW Prasa-Ksiazka-Ruch med dess 100 000nästan
anställda utgöra.

Ägarfrågorna har efterhand kunnat lösas, inte alltid attmen genom
västeuropeiska förmodeller tillämpats ägande produktionsfacilite-av

också fåttflera fall tryckerierI har fortsätta i statlig ägoter etc. etc.
eller bara delvis privatiserats. Avregleringen radio och televisionav
har innehållslig mångfalddelvis tagit formen i fortsattstörreav en

ocksåstatsägda kanaler utländska radio och televisionska-attmen av
naler sänder direkt till de centraleuropeiskaoch lyss-öst-

överlåtitnarnatittarna. andra fall har statsmakten relativtI oplanerat
medier till inhemska eller intressenutländska vilka har siganvänt av
tillgängligt programmaterial för fylla programtiden. Inte all-att upp
tid har skett i enlighet upphovsrättsligadetta med regler, vilka f.ö.
först etableras i de olika f.d. kommunistländerna.nu

Mycket snabbt kom de marknadsmässiga koncentrationsmekanis-
börja verka också Efteri dessa länder. intensiv ochmerna att en

snabb uppblomstring radio- och TV-kanaler och storav nya av en
mängd tryckta publikationer och sammanslagningar,sker köp ochnu

för åtgärder.konsekvenserna detta har redan lett till vissaoron av
Östeuropa fråganI mediekoncentration intimt sammankopp-är om

lad fråganmed utländskt medierna. Efter de kommu-ägandeom av
från år åtskilliganistiska regimernas fall medieföretag in-1989 har

köpts västeuropeiska företag. franske tidningsmagnatenDenav
Hersant ägde tills nyligen delvis eller till delen tiotal tid-största ett

frånningar veckopressen till del utlan-i Polen och kontrolleras stor
det. Den tyska tidningskedjan Neue Presse kontrolle-kring Passauer

28 tidningar nyligenlokala i Tjeckien och har köpt Hersants lo-rar
kala tidningar svenska företag varit aktivai Polen Blandetc. som

svensk-estländskemärks främst Kinnevik och Bonniers, denävenmen
politikern Andres medverkar i medieverksam-och journalisten Küng
het i Estland.
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I vissa länder har lagstiftningen vissa försatt gränser utländskt
ägande, åtminstone i radio och television medan inom andra län-man
der har varit föröppen utländskt ägande. I Polen är förgränsen ut-
ländskt ägande 33 %, Litauen förbjuder helt utländska investeringar i
förlag, radio och TV och Estland och Lettland tillåter inte utländskt
majoritetsägande i medier.

Polen och Rumänien har också vissa regler för mediekoncentration
i allmänhet.

Lagstiftning medier saknades ofta i kommunistländernaom men
har efterhand kunnat etableras i del länder. I flera fall har docken
lagstiftningen provisorisk karaktär och kanen innehålla inskränk-
ningar inte normalt tolereras isom demokratiska Förstater. eterme-
diernas del har ofta inrättats reglerande och tillståndsgivande myn-
digheter, radio- och TV-råd vilka i regel har viss förankring ien
politisk miljö oftast oberoendemen dagspolitiskaavses vara väx-av
lingar. Tillståndsgivningen i regel hänsyn tilltar olika ägarförhållan-
den, även begränsningarnär inflytandet inte lagfäst.ärav

USA

I USA har den federala kommunikationskommissionen FCC kon-en
cessions- och regleringsfunktion för rundradio och TV. Kommissio-

har relativt vittgåendenen befogenheter. Den koncessioner ochger
skall ha in årliga utförliga ägandeförhållandenrapporter förom
rundradiostationer inklusive TV. Kabel-TV i dvs. påstort sett,var
federal nivå, oreglerad hel del klagomål har lettmen tillen att
lagstiftning åter införts i syfte reglera bl.a.nu avgiftsuttagatt och
mängden reklaminslag i kabelnäten.

För ägandet ljudradio- och TV-stationer råderav begränsningar.
T.ex. får inte ägare tidningar inneha stationerav omfattar tid-som
ningens spridningsområde.

Ingen får kontrollera 14än stationer.mer
Ingen får ha TV-stationer har än sammanlagt 30som %mer av

hela publiken i landet.
Bland andra begränsningar finns för aktörer mediemarkna-som

den kan vidare nämnas förbud för deett nationellatre TV-ked-stora
jorna sälja underhållningsprogramatt på den fria marknaden, t.ex.

videouthyrning. Detta förbudgenom har emellertid grund till-av
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hushållen kabel-TV i USA ochkabelnäten 23 harväxten anta-av av
blivit kritiserat och kommer troligenlet lokala TV-stationer att upp-

konkurrenshinder till för-hävas. I dag fungerar det närmast ettsom
Hollywoodproducenterna ochför utlandsägdadel de oftanumera

inte omfattas regle-fjärde Fox,dessutom Murdochs TV-nät avsom
TV-mark-förhindrade verkaTelefonbolag tidigareringen. attvar

ocksåfrihet verka där.naden har attmen nu

Canada

Canadaår rundradio i1968 stipuleradeCanada lag attantog somen
USA-inflytandettidigarekanadensiskt Därefter har detskall ägd.vara

minoritetsägande.reducerats tillkanadensisk rundradio efterhandi
kanadensiskadenrundradioföretag skall underställasVarje köp ettav

CRTC. Entelekommunikationskommissionenoch störreradio-, TV-
s.k. Caplan-koncentrationsfrågorna föreligger i denutredning om

andra utredningar.föregicks flertalSauvageau-rapporten, ettsom av
både rundradioomfattargällande formulering radiolagenSenast av

främ-mål gäller bl.a.för bruket radiofrekvenseroch kabel. Som av
fastställssuveränitet. lagenidentitet och kulturell Ijande nationellav

Corporation, detBroadcastingockså för Canadiangrundreglerna na-
TV-företaget.tionella radio- och

frågan multi-media-koncentrationen,Stort intresse har ägnats om
situatio-främstKent-kommissionen 1980,bl.a. i den s.k. tog uppsom

bestämmelserSom resultat dettainom ett antogs sompressen. avnen
sändingstillstånd till företaginte för rundradiomedger att somges

spridningsområde radiosändarentidningar medut somger samma
emellertid redanupphävdesdirektivet 1882-2294. Bestämmelsen

domstolendå ansågs effekt högsta1985. den ha haft ringa och pre-
liminärt uttalat sig den.emot

antikoncentationslinje i sin konces-följde under tidCRTC en en
tillstånd till mark-TV-sändningarintesionspolitik. Bl.a. ville geman

korsägandei allmänhet avstyrkt lokaltkabelföretag och har avman
emellertid för-tid haroch radioTV-stationer. Under senarepress-

påståelsen samtidigt ställt kravför koncentration ökat, pro-som man
innehåll uppköpgrampolitik för de företag velatoch göra av an-som

gäller kabelföretagen.företag. synnerhet dettadra I
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Stödsystem för medierna

Stödåtgärder inom EU

Förutom frågan restriktioner för etablering och ägande företagom av
på medieområdet diskuteras frågan i vilken mån stödåtgärderom
medie- och kulturområdena till fonogram, filmt.ex. skallpress,- —

iutgöra EU-sammanhang otillåten subventionering.anses en
F.n. situationen inteär helt klar i detta hänseende. Maastricht-

fördragets regler kultur Artikel 128 och särskilda undantag förom
stödåtgärder kulturområdetrör Artikel 92. 3 d markerarsom att
kulturområdet, där konstnärligt skapande inom den audiovisuella
sektorn ingår, inte skall behandlas andra sektorer det gällernärsom
harmonisering lagstiftning. På massmedieområdet i allmänhetav är
det dock möjligt för organisationen harmonisera lagstiftnin vil-att
ket också har diskuterats både det gällernär mediekoncentration
och stödet till europeisk film- och TV-industri sådan och redansom
genomförts det gällernär gränsöverskridande television.

Flera EU-länder och USA har stödordningar för Depressen. pro-
blem uppståkan stödåtgärderrör där kansystem snedvridasom anses
handeln mellan EU-länder eller diskriminera EU-företag. EG-kom-
missionen har relativt interventionistisk attityd till företag meden
dominerande marknadspositioner ocksåoch har vissa fullmakter ge-

den ovannämnda förordningen företagskoncentration.nom Detom
finns kommissionsbeslut, där dett.o.m. hävdasett inteatt staten som

nödvändiga för upprätthållatar pluralism isteg inteatt pressen upp-
fyller sina förpliktelser i förhållande till artikel lO i Europakonven-
tionen rättigheter5.mänskliga Europaparlamentets resolution harom
också redovisats.

Regleringarnas effekter

Man har i samband med mediekoncentrationen diskuterat reglering-
åtgärdersoch andra effektivitet: utvärdering dessa givet-amas ärav

vis frågacentral för politiker. l ElM-studien finns vissa försöken att
värdera effekten regleringar. Man relativt negativtettav ger om-

5 De Geillustrieerde Pres nederländskaregeringen16juni 1976.mot
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genomförandeaspektendöme, främst därför regleringarna haratt av
försummats, låtitdvs. har sig nöja med stifta regler och sedanattman
inte följt dem.upp

Flera faktorer ligga förhållande.kan bakom detta Det kan bero
politiker vill skaffa sig egentligen viljaatt ett rent samvete utan att

offra åsidosätta måleller andra för verkligen genomföraattresurser
förändring. Det politiska kan i sig för försystemet svagt atten vara

tillåta sådana påingrepp erfordras. Slutligen kan det bero detattsom
helt enkelt sig oförenliga intressen: effektiv kontrollrör om en av

såmediekoncentrationen kanske kräver ingrepp i medborgarnasstora
frihet gårinte tillämpaden i demokratiskatt att stat.en

optimistiskEn tolkning det sig avvägningar: detär rörattmer om
gäller å frånsidan komma bort det juridiskaövertroatt ena en

åoch den andra undersöka vad kunskaper, öppenhet ochsystemet
åstadkomma.övervakning i demokratisk ordning skulle kunna

åtgärder måsteVärderingen effekter insatta begränsa sig tillav av
nationell nivå, någraeller lägre eftersom internationella insatser hit-
tills inte gjorts.

Europarådets medlemsstateroch EU:s har hittills inte varit särskilt
intresserade låta rådetssig eller unionens elleratt experterav vare
utomstående granska sin interna mediepolitik. Den in-närmareatt
formation internationellt ofta regeringarnaspresenteras styrssom av

önskemål och givetvis inte leverera material för kritikattegna avser
på hemmaplan. såledesUtvärdering har haftbara blygsamtett ut-

i europeiska diskussionernade hittills, faktumdetäven attrymme om
frågan åtgärderoch krav ytterligare visar formtas attupp reses en

indirekt värdering insatserna hittills.av av
Utvärdering ofta känslig del internationellt samarbete ef-är en av

den innefattar element kritik enskilt lands regering.tersom ettmotav
åtminstone framgångsriktInte desto existerar välkänt ochmindre ett

forum för utvärderingar enskilda länders politik nämligen OECD:sav
politikområden.s.k. länderförhör reviews inom flertalcountry ett

Europarådet också sådanahar tillämpat variant undersök-en av
framgång.ningar enskilda länders kulturpolitik med vissenav

Sverige försökt lansera liknande undersökningsmodellhar typ aven
för mediekoncentrationsområdet framgång.hittills utanmen

Värderingen effekterna kan givetvis skifta efterstödsystemavav
politiska utgångspunkter skepsishär har redan dennoterats som~
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inom Europarådet bl.a.möter selektiva Samtidigt kansystem.
konstateras bland EU-institutionernaatt Europaparlamentet ofta haft

positiv inställning till presstöd.en
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Mediekonsentrasjon

Et diskusjonsnotat til Pressutredningen -94 Hans Fredrik Dahlav
19 1994

Innledning

Mediekonsentrasjon kan i hovedsak forstås mäter.to
1 Konsentrasjonen kan bety antallet mediebedrifter utgivere,at

ansvarlige sendeselskaper m.m. synker følge fusjoner, ned-som av
leggelser eller konkurser reduserer antallet operative bedrifter.som
Med opprettholdt etterspørsel vil det mindre antall bedrifterstørre ta
hånd stadig del markedet, bådestørre leser-om en av og annon-
sesiden. Denne form for mediekonsentrasjon kan hensiktsmessig be-

markedskorzsentrasjon.tegnes
2 Konsentrasjonen kan imidlertid også bety eierkonsentrasjon, en

uavhengig mediebedriftenes antall innebwrerprosess kon-som av at
trollen flere selskaper samles fazrre hender. En tredjeover type-
konsentrasjon, den geograñske, vil regel innebzere sammenfalletsom

1 2, idet markedskonsentrasjonens reduksjonav antallet be-og av
drifter i område leder til fzerre fåreiere håndet bedrifterat om som
før behersket flere geografisk spredte eiere. det følgendeI skalvar av
den geografiske konsentrasjonen likevel variantses som en av mar-
kedskonsentrasjonen.

Det i for ingen nødvendig sammenheng mellom deer og seg to
konsentrasjonsprosesser i marked eierskap. Historisk har pågåttdeog
til ulike tider, for vedkommende i hovedsak slikpressens at ut-en
strakt markedskonsentrasjon i pågikkNorden fra 1945 til 1965,ca.

eierkonsentrasjonen for alvor fulgte årenei deretter.mens De kanto
selvfølgelig også øktsamvirke. eierkonsentrasjon kan føre til nedleg-
gelser, dersom investor kjøper inn i mediebedrift åforen seg en
legge den ned. Men investoren, selv tilstreber eierkonsentrasjon,som
kan like gjerne åønske opprettholde det eksisterende medie- eller be-
driftsmønster. såfalll kan konsentrasjonen sikre markedsdiffenn-en
siering spredt eierskap ikke ville ha opprettholdt.som

I det følgende skal de konsentrasjonsprosesser drøftesto typer med
sikte på deres rolle for enkelte demokratiske kulturelle Verdier iog
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Spørsmålet kanblir hva desamfunnet. enkelt sagt to typer prosesser
åfor tjene styrke demokratiet,få å massemedienes mulighetfor og

avlese den ellerkulturelle følger vi kanhvilke typeannenav eneog
Drøftelsen skissemessigfor mediene selv.konsentrasjon, spesielt da er

å diskusjonsunderlag.virkeuttømmende, sikteikke tar somogog

Markedskonsentrasjon

i etermedienea.

betydning demokratiskmarkedskonsentrasjonensdiskusjonEn ogav
historiskemå utgangspunkt ihelt sitt Avkulturelt ut ta grun-pressen.

nylig unndrattetermedieområdet i Norden inntilnemlighar vzertner
vilkår. TV-medium inn-radiomarkedet konkurransens En etogog

dissepreferanser hører derfor ipublikumsholdsmessig utviklet etter
så bråkanskje ikke bliframtiden til. Overgangen behøverland som

gårlandi de nordiskeofte uttalt. Tendensen stort sett mot etserman
skattelisens-på TV-markedet, medradio etto-sporet system og
konkurrent tiltilbudfinansiert public service statengarantert av som

åpnes de siste delsstasjonerantall kommersiellede økende som -
konsesjon.service-forpliktelser nedfelt i sin Depublicmed, dels uten

almenkring-tradisjonelleidealer denhøye kulturelle som preger
åtil de privatederfor disse land i stand bykastingen vil i settes

dermed driveinnholdsmessig,kurranse teknisknykommerne ogog
ånivået den britiskesektor Modellen kan siesi denne vzere avopp.

året frafikk konkurranse deble etablert ved BBC dette1954, atsom
år sikret StorbritanniaITV-selskapene. modell har i 40private Denne

gjennomradiokvalitativt utbud TV-programmerhøytet ogav
reklamefinansiert publiceffektiv mellom lisens-konkurranse og

radiofoni.service
Ä halvdel dettespå den private, kommersiellehvordan avnoe om

å utvikleennå begynnelse, kan tenkesi i sinNordensystem, ersom
derformarkedskonsentrasjon,eventuelli relasjon til tem-erseg en

på plassEnnå faktorer ikke kommetmelig hensiktsløst. for mangeer
underkommersielle lokalradioeni etermediemønster. Dendet ernye

spørsmål lisensiering, finan-kommersielletablering. For TV omer
detetableringsomfang ikke avklart. Den konkurransensiering somog

helkommersielle,fravil detto-sporede møtesystemetnye
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internasjonale TV-markedet der så ådet hver måned åpneseneste-
flater heller ikke oversiktlig. Det derfor alt for tidlig ånye er er-

den markedsrettede del TV-systemet tendensielt vil kommenoe om av
åtil konsentreres få selskaper eller flere, antalletspres og om

aktører totalt vil stige eller synke tid. ogsåDet vanskelig åover er
hvilken innvirkning den eller mulighet fåvil påene annen pro-
graminnholdet i det kommersielle fjernsynet. Etermediene underer
omlegging, i skifte utvilsomt fåvil følger måter.flereet Mensom

erfaring betydning fenomenet markedskonsentrasjonnoen av om
kan vi ikke trekke denne omlegging ennå.av

b i pressen.
Derimot oppviser historie rikt erfaringsmate-etpressen og pressens
riale i denne sammenheng. Det viser markedsmessig konsentrasjonat

den beskrevet innledningsvis, har betydningart langtav som er ut
det økonomiske felt. Konsentrasjonen henger det intimeover mest

med utviklingen mediene produkt, med deres kultu-sammen av som
relle journalistiske Såinnhold. tydelig sammenhengen mellomog er
marked produkt, innenfor ville vi helt enkelt ikke hattatog pressen
de aviser de dag har, ikke det gjennom hele dettesamme som om
århundret hadde funnet sted betydelig konsentrasjon i markedet.en

Hvilke forandringer kan vi da avisen har gjennomgått i takt med
antallet selvstendige utgivere gåttharat nedav
For det første den blitt Pådagsavis. det tidspunkt årrundter en

1900 da nåddeden fram til dekning ca.halvparten husholdene iav av
Norden, kan i denne forstand blitt politiskatog man etpressen var
massemedium, da den enkelte avis for de fleste lesere ukentligvar en
eller pnukentlig forteelse. Antallet utgivelserto haren ganger som
normalt fra én eller uke detmønster vanlige i perio-steget to pr. som
den 1900-1920, til der avisen blitt daglig medium.et mønster eter
Det finnes selvfølgelig fortsatt lokale utgivelser holder medsom seg

beskjedent utbud. Men gåret utvetydig i retningmer mønsteret av
flere utgivelser periodisitet, i takt med konsentrasjonentettereog av
antallet utgivere.

Betydningen avisen journalistisk produkt blir dagligatav som en
avis, behøver ingen nårutpensling, verken det gjelder ef-nzermere
fektiviteten i den demokratiske eller deltakelsen i denprosess
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ådemokratiske diskurs for ikke tale den løpende nyhetsmessigeom-
orienteringl Også i kulturell henseende har konsentrasjonen store
følger. åAvisene ble omnibusaviser, for bruke den danske
betegnelse, for alle alt, stoffmengdemedier den skulleom og som

åtil for i prinsippetdekke det brede, ubegrensede spektrum stoffav
sikret denne kvalitet, ble ivaretatt gjennom den daglige utgivelse,som
i selv enkelte omleggingden historisk har virkettypesom seg er som

åsterkest til øke volum.pressens
Dernest ble avisen gjennom mellom- etterkrigstidens økte kon-og

sentrasjon åpneresaklig, tolerant den haddeet mer og mer organ enn
i den eldre, partikularistiske form under partipressens til-vzert mer

Såkomst første år. redaktør tenkte sitt opprinne-snart utog en over
lige distrikt, sitt parti, sin utgivers spesielle hensikter, ble hans organ

åpent. åSpesielt i Danmark det tydelig den tradisjonelleatmer er se
partipresse, med sine sterke politiske ideosynkrasier ideologiskeog
fordommer, ble atskillig myket gjennom tilkomsten omnibus-opp av

1.verdenskrig.rundt Det turde gjelde universeltpressen samme som
fenomen. Til alle alletider steder endrer avisen karakter sittetterog
markeds utstrekning lesernes sammensetning, da fortrinnsvisog og

åpne.fra det lukkede til det kulturelle betydning liggerDen i detmer
mangfoldet informasjoner, den avisen strekkerstørre av som som seg

marked oppviser i forhold til én ietter et større etsom opererer
mindre konsentrert marked. moderne medieideologiDen med dens
vekt informasjonsrikdom så åsentral Verdi, fødtsom er av mar-
kedskonsentrasjonens krav dens muligheter, i med at etog av og-
ekspanderende markedsgrunnlag selvfølgelig gir tilressurser en

påkostningjournalistisk før. avisenAt meningsorganstørre enn som
samtidig utvides i retning toleranse pluralisme, gir den nordiskeav og

på.pressehistorie mangfoldige eksempler

l For disitinksjonen, Dahl, Interplay betweenMedia andH. F. Democracy. I Karlse
Erik GustafssonEd.. Media Structureandthe State.Publicationsof the Mass
Media ResearchUnit. GöteborgSchoolof Economics.No 7I994.
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markedskonsentrasjonc. pressestøtteog
Det reiser interessant motsetningseg mellomen denne historiske er-
faring på den side, den ofte fremholdteene betydningenog av mang-
foldet i differensiert dagspresse påen den Etter denne sisteannen.
oppfatning det ikke konsentrasjonen,er differensieringmen snarere

pluralisme, altså i praksis:og heller småmange og presseorganer enn
få,store sikrer informasjonsrikdommenog som i samfunn. I tillegget

åtil forøke den samlede tilgang informasjoner sies den differen-av
sierte dagspresse også å demokratisk ågaranti ved ventilervaere en
for alternative opposisjonelle synspunkterog En mindre vidtrek--kende variant det synspunkt vil åav det forsamme vaere reservere
situasjoner hvor markedskonsentrasjonen kommet så langt detater
oppstår monopolsituasjon på vesentligen utgivelsessted, ået atog

nødvendiget mangfold forutsetteri det minste utgivelser.to
De tenkemåter kolliderar-to ofle i den offentligesynet pres-

isestøtte, alminneligåhet legitimeressom ved økt mangfold som
tilhengereipointeresverdi. Fra støttens gjeme overføringene sikrerat

medie-pluralisme demokratisk informasjonsmessigetsom gode.og
Fra motstanderne påpekes like regelmessig sikteat støtte taren som

å motvirke markedskonsentrasjonen åved holde deoppe organer
etterspørselen ikke baarer, virker-som konkurransevridende fratarog

markedslederen kunne ha gjort ham enda bedre i jour-ressurser som
inalistisk opinionsmessig forstand.og

Hvis i avveiningen her må leggçman generelt til kansyn grunn,
idet bli det følgendçç.neppe annet enn

Den historiske erfaring tilsier helhet såvel denpressen som som
enkelte avis blir bedre vinner kvalitet gjennom markedskonsen-og
trasjon. Videre: Den journalistiske utvikling presseproduktet skyl-av
des ikke bare konsentrasjonçtt pløyer-at til det enkeltestørre ressurser

Eølgerutviklingenorgan, at den tilpassingmen til den endrede
konsentrasjonsprosessenmarked âpner for. Dettesom betyr igjen at

kompenserapressestøtte sviktencleen eller ikke-eksisterendesom el
detmarked med midle: fra offentliga, ikke videre påregnekanuten

de virkpinger i journalistisk utviklingsamme forankring isom en

2 Temaet medieplpralisme mçdiekonsentrasjon utførlig behandlatfravs. er
ogjnlpçidiskprinsipiell sidei EU-kggnmissjonensGreenPaperPluralism andMedia

Concentratiqr1 thein Interr1§ll,Mark€I.C0m92480 Final, Brussels23.Dec.1992.
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inn-avisenshvordetikkeinnebåret. Detville hamarkedet sammeer
lesernesmarkedetfra ogfra. denAttekter kommer stammer ——

girdagtildagfraavisproduktetetterspørsel etteranonsørenes -
kanknapt erstatte.statligføringer mesenatetsom

tilnegativ pressestøt-nødvendigvisblir ikkedetteKonklusjonen av
deslikfor støtte ersomandrefinnes ennkanDet engrunnerten.

tilsieroverveielseprinsipiellehistoriskedenMentematisert her. og
medavhjelp,kortsiktigbøroffentligvel da pressestøtte somansesat

statligfordi støttekarakter,ekstraordinaarovergangsordninger enav
fortsattspilthardetrolledenmarkedet ogpåikke sikt kan erstatte og

densfordermedutviklinginnholdsmessigespiller for ogpressens -
betydning.kulturellepolitiske og

statligomfattandefor permanentgisdetDog kan ogargumenter en
rådendetil detanalogi eterme-frasubvensjonering ut enpressenav

demokratiteoretikerbritiskedengjortdet bl.a.slikdiesystem, aver
åvedvilStatenslik:går daKeane3. ArgumentasjonenJohn

etablere to-sporetnr.3-0rganernr.2anxtallvisst enopprettholde et og
kon-helsebringendepressestruktur pregetpublic service enav

nr.l-avisermarkedsbasertedesiden ogdenmellomkurranse ene
kvalitetistandarderkan ogstatsstøttede, settedepå andreden som

måfulltlikemarkedsbasertedemarkedet,uavhengigteknikk somav
veien,går andreogså denforøvrigvilKonkurransenlegge etter.seg

dentrekkerbareradiofoni ikkelisensfinansierte an-denakkurat som
folkelig-itevlingogsåkvaliteti møternonsebaserte sunnenmenopp

Forutsetningenkanaler.kommersiellefra depublikumsnaerhethet og
detbetrakterattankegangen to-sporet systemdenne manfor et erom

kommerinnsatsmidlenederservice-system,publichelheti etsom
ikke Keane,helleringen,Ulempengode.helhet til atersystemet som

public service-presseslikstyringsmåte forrimeligpåfunnethar enen
tildelingfortilliggerbetingelseravtaleranalog til de grunnsomog

TV-konsesjoner.av

3 1991.LondonMedia and Democracy.TheJohn Keane,
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d. annonsekonsentrasjon

Som spesiell begrunnelse for påberopes ofte for-detpressestøttenen
hold slårzinnonsemarkedet annerledes for den enkelte avis øko-at ut
nomi leserlnzirkedet. På lesermarkedet innebzerer hvert solgte el-enn
ler eksemplar tilvekstfrafall linezert Påreturnerte etter monster.en
annonsemarkedet bctinges leseroppslutningen fårsom av opp-
gzmgnedgzmg eksponentielle følger, idet ikke fordelerzinnonsçârene
sine innsatsmidlei jevnt, konsentrerei nårdem der de lesercmen
llest. hvilket vil den markedsledentle ofte tiltrekker ufor-at seg en
holdsmessig del zmnonseiiintekterie andre aktører.større av enn
Erlarii1gen viser imidlertid ikke bare i henholdat satserannonsçarer
til avisens akkumulerte leserdekning. slett ikke lovmessig-etterog en
het uvegerlig vil føre til den slår de mindreat største utsom
oppugsspirulen. stigende grad differensieresI reklamemidlene

annonsemedienes posisjon del-markeder. Selv nr.2 elleravisetter
3 utgiverstedet tiltrekker forutsatt den le-zinnonsører, atseg er
dende i bestemte markedssegmenter. Ved strategisk satsing i bestemte

kan minoritetsaviser derfor motvirke den generelle tendenssegmenter
til ann0nsekonsentmsjon, gjør det ofte hell.med stortog

2. Eierkonsentrasjon

konsentrzisjonEn medieeiendom hastiggjennom oppbyggingav av
agglomorater fra tid til Men de Karlstore opptrer annen. er, som

Erik Gustavsson påvist,har i alminnelighet gründertiltak kort va-av
righet. Mer interessant den konsentrasjon eiersiden opptrerer som

langsiktig tendens uavhexigig spektakulâere lgjenbaroner.som en av
vår erfaring i hovedsak knyttet til forlagsdrift, idet in-er presse og

i såvidtvesteringen etermedia i Norden egentliga erfaringernytt ater
derfra vanskelig kan trekkes.

eierandelcr fra flereAt selskaper stadigsamles herre hender, er
normalt igangscttes ved den opprinnelige kretsaten prosess som av

avisutgivere familie, eller lokalt interessentskap selgeret uten- -
aksjer igjen etterhvert samles hos investorer med systematisk in-som

for presseaksjer. Ved kapitalutvidelser, enda vedteresse atog mer
gårselskapet heirs, øker aksjenes sirkulasjon gamle begrens-og

ninger faller for ekscmpel regelen skal godkjenncat styretom—
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aksjetransport. helt naturligeDette normale bevegelser ier og
såvidtkapitalgrunnlaget for kompliserte bedrifter aviser.som

Resultatet investorer spesialiserer ved aksjekjøp innenat seg-
bestemte bransjer naturligvis ikke for elleregeter noe pressen-
media, skyldes i hovedsak de funksjonelle fordeler investormen en

å bygge langsiktig kompetanse.vinner ved opp
Spørsmålet da det kan uheldige virkninger, journalis-opptreer om

tiskinnholdsmessig i mediesturkturen slikeller i endring istort, av en
retning profesjonelle krysseiere til avløsning de gamle familie-avav

énavisbedrifter.andreog

i mediumeierskap det enkeltea.

må erindres eierforholdeneutgangspunktet det bak det enkelteI at
formedium mindre betydning utbudet i dag før, eier-atav enn oger

generelt spiller langt mindre rolle for innholdetforholdene en enn
faktorer, spesielt da den redaksjonelle standard kom-andre ogmange

åfremfor redaksjonens til følgealtpetanse, samt ressurser og evne
det enkelte bidrar til ytringsfrihetenssine saker. Omopp presseorgan

opinionsdanningens mangfold, vil i dag ikkeutbredelse normaltog
eierforholdene, redaksjonen. Eiernesbestemt rollevaere av men av er

ingen åofte overdrevet. Eierne har i dag normalt adgang til tref-her
gjelderfe bestemmelser medienes innhold. Det i de avisenestoreom

så service etermedieselskaper, de private like fulltvel i publicsom
eierpåtrykkoffentlig eide. Omkostningene ved direktede motsom

alminnelighetredaksjonen i i alle fall i demeget store, storeer me-
diebedriftene, profesjonelle investors holder normalt lengresegog

andre eiere.sliktunna enn
finnesikke det ikke eksempler detDette betyr at motsatte.

tilfellerhistorie selvfølgelig full der eiere harPressens øveter av
måepisoder unntakene bekrefterutilbørlig trykk. Disse ses som som

påtrykkslike faktisk utilbørlige. iden generelle regel: Menat anses
påtrykkene fazrre i før, vedalminnelighet vil dag størreenn ogvxre

politisk eiere, ved eiere medeller ister ved motivertetilfeldige enn
åutvikler egeninteresse i bevarelangsiktig bransjeinteresse, som en

integritet.redaksjonens
integritet flere mediebedrifter etable-å redaksjonens harFor sikre

produkters uavhengighet i forhold tilkanstiftelser garantereret som
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eierne, lÄeks. ved stiftelsen overvåker eierneat bedriftensansetterog
sjefsredaktør. l Storbritannia The Guardian Lmderlagt slikter rrusree
ownership gjennom The Scott Trust, i Norge kjennesmens en
tilsvarende ordning fra Dagbladet. Formodentlig vil det riktig åvzcre

selv linne mäter å motvirke uheldig eierskap langs dissepressen
linjer, fremfor å anbefale lovgivningfigenerell

Under enhver omstendighet den innflytelse eiemeer Aversom over
avis innhold. slik det leserne fra dag til dag. ubetydeligen mater i

forhold til det journalistiske skjønn det redaksjonelle judisiumog som
utøves.

Annerledes stller saken når det gjelder eierskapets betydningseg
for struktur.pressen som

b. strukturelle ulemper

åpenbareDen Lilempe vil her innholdsmessigmest uniforme-vasre en
ring følge investor haat økono-som av etteren og samme vunnet
misk kontroll flere aviser søker gjøre dem i uttrykk.over ensartet
lmidlertid dette ikke vanlig følge eierkonsentrasjon. Snarereer en av
viser erfaringen eiere med interesser i Here aviser investererat i dem
for hva de følgelig respekterei hver enkelt redaksjons politiskeer. og

journalistiske orientering fra behovet for differensiertog ut porte-en
følje.

Spørsmålet uheldig geografisk konsentrasjon reises undertiden iom
denne sammenheng. Når lokal avisbedrift invaderes elleren overtzis

langsiktig eier utenfra, vil den profesjonelle investor ikkeav en nye,
sjelden mistm alene den han kommermøtes fraav atav etgrunn an-

sted utgivcrstedet ofte franet hovedstaden. To nøyziktig paral-enn -
lelle begivenheter i Sverige Norge i løpet åretdet siste illustre-og av

dette. Adresseavisen i Trondheim Sydsvenska Dagbladet irer w
Malmö ble begge Linderlagt delvis eierskap fra profesjonelle investo-

utenfra henhv. Orkla Media Marieberg. Overtakelsene vakterer og
såvidt sterke lokale reaksjoner de gjenklang i rikspolitikken, iat vant
Norge med etablering särskilt mediekonsentrasjons-utredningav en
til følge.

4 Philip Schlesinger,The ScottTrust. Mimeo I986.
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såå forstå produktvanskelig lokaltDet ikke nettopp etat som ener
utgiverstedets identitet,avis, i utgangspunkt bzerer stekt preg avsom

til uttrykk.de her korn Naarmereomhegnes slike følelser somav som
praktiske botemidlerimidlertid tilsiettertanke vil at motnoen

fremskaffe,tilfeller hel-fremmed i slike lareierskap neppe seg og
så pressebedrifter i kapi-i fall stilleler ikke ønskelige. villeDet ener

bransjen.vil gunstig fortalmessig szerstilling vaeresom neppe
oppstår iåpenbar eier med andelerulempeEn mangeom enmer

norske hol-ved siden Dethar andre kapitalinteresser av.organer
bl.a.divisjon konsernOrkla Mediadingselskapet et større somaver

bådeå f.eks. den sentralekritikk for eiedriver industri, har møtteog
med deavis i én by,hjørnestensbedrift ledendeden mu-og sammeog

tilfel-innebaerer. slikedenne sits Iligheter for interessekollisjon som
kankonflikt med selv,iler vil eieren kunne komme ten-noeseg som

vedk. industribe-å journalistiske dekningavisenskes virke inn av
oppstått situasjon iennå aktuell Norge,drift. ikke harOm dette som

Rowlandeier Tinyfra England, der Observerskjennes problemet og
1980-årene åforberømmelse iherostratiskhans selskap Lolmro vant
forretningsrivalsøndagsavis i kampenbruke aktverdigeden mot en

journalistiskomrâde. anseelseThe Observersfra helt annetet som
misbruk.utvilsomt skrape dettefikk avorgan en

investeringer i ulikeselskap medtyderDet at etmye somer
pålegges åå i flere aviser bør kunnefor etablere eierforholdbransjer

såvidt gjortvites harsaklig eierskap, slik Orklagarantier for over-
åproblematisk formu-skulle ikkefor sine presseselskaper. Det vaere

pålegges f.eks.retning kunnelere regler i denneenkle avsom
overtakelsekonkurransetilsynet vednzeringsdepartementet eller av

aksjeposter.større

konsentrasjon i kjederfordeler vedc.

også åpenbare fordeler. Eierskap iimidlertidEierkonsentrasjon har
flereerfaringer kan kommeflere mediebedrifter gir investor somen

også for rasjonalise-bedrifter gir mulighettil Eierskap i fleregode.
Endeligbedrift til gode. kanden enkelteringsgevinst kommersom

stordriftsfordeler, f.eks. vedbli taledet i konsernstrukturer om
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allokering tekniske Alle disse erfaringer kan illustreresav ressurser.
års Norge.5ved de siste utvikling i

a Profesjonelt eierskap. Som fremholdt ovenfor vil avis-mange
bedrifter ha fordel langsiktige, bransjekonsentrerte investorerav
fremfor eiere motivert andre hensyn. Dette gjelder også vedav
krysseierskap mellom ulike media: til iaten grunn pressen mange
land inviteres medeiere til privat lokalradio eller -TV,som nettopper

eiernes kompetanse skal overføres fraat velprøvd tilet et nytt me-
dium. Fordelen ved slik profesjonelt krysseierskap ble nylig illustrert
ved konflikt mellom eiere redaksjon i det norske privatselskapeten og
TV2. Selskapet eies for 33 % vedkommende Schibsted tilsva-somav

Marieberg i Sverige. Da redaksjonen våren 1994 komstyretrer og
i i for helt naturlig konfliktut redaksjonens åtilen og seg rettom

fastlegge selskapets programpolicy, ble denne løst ved den profesjo-
nelle medie-eier Schibsteds mellomkomst med henvisning til deatog
rutiner for redaksjonell uavhengighet gjelder i Schibsteds avisbe-som

ogsådrifter, skulle gjelde i TV2. Det kan ikke tvil atvaere om en
Iøsning denne redaksjonen videre fullmakter detsom som ga enn-

vanlig i kommersiell TV-kanal ble muliggjort ved densom er en -
dominerende eiers erfaring presse-investor.som

Et tilfelle dette taler for krysseierskap fra tilatsom eter-pressen
media kan ha fordeler ved etablerte fra journalis-at normer pressens
tikk redaksjonsdrift denne måten overføres til media. Detteog nye

såvil i fall vinning. Pressens publiseringsnormer utvikletvaere en er
gjennom generasjoner tilpasset ikke minst de demokratiske behovog

hensyn følger den politiske rolle avisene har spilt gjennomog som av
de siste hundre år. Om de kunne tilføres medier, ville detnye gene-
relle medie-etiske nivå formodentlig kunne høynes. Dette hensyn er
ikke alltid påaktet i mediepolitikken. I Norge aviser lovenetterer
avskåret åfra eie 49 % privat lokalradiostasjonmer enn av en
nzerradio.

b Rasjonaliserinsfordeler. Det vel kjent fra land ater mange en
investors kjede-eierskap i flere avisbedrifter kan anledning til mer
rasjonell drift hver enkelt avis. I Sverige Norge fremholdesav og

5 Datai det flg. fra Rolf Høyer, Konsentrasjozzsuktører konsentrasjonsarferdiog
mediemarkedet1994.Arbeidsnotal l99427 HandelshøyskolenBl.
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gjerne fordelen ved arbeiderpressens organisasjon i denne sammen-
heng. tilsvarende fordelAt kan høstes andre nylig demon-en av er

i gjennom OrklaNorge Medias eierskap i pressebedrifter12strert
årundt i landet. Etter alle tilgjengelige data dømme har de rasjonali-

seringsgevinster ved dette kjede-eierskap, styrket hvervunnetsom er
enkelt avis i kjeden. Kjededannelsen har i enkelte tilfeller likefrem
hindret nedleggelse.

Tekniske Det har endelig vistc den konsernmo-atressurser. seg
dell arbeiderpressen med fordel drives har gitt tilsvarendeetter,som
gunstige virkninger i andre kjeder gjennom den mulighet for rasjo-
nell allokering trykkerikapasitet tekniske kjede-av og ressurser som

åpnerdannelser for. Alle de aviskjeder i Norge Schibstedtre som-
kontrollerer 36 det samlede% opplaget, Norsk Arbeiderpresseav

kontrollerer 16 % Orkla Media med 13 % medsom og opererer-
på måten.fordel denne Hvor avgjørende allokering trykkerikapasi-av

for skjebne,kan vises i norsk pressehistorietet et presseorgansvaere
ved etableringen Verdens Gang kveldsavis i tabloid 1963, daav som
Schibsted overtok aksjene VGs tekniske produksjon tilog
Aftenpostens allokering forgrunnlag den mestpresse en som ga-
bemerkelsesverdige opplagsvekst i norsk noensinne.presse

åi forsøktJeg har dette sannsynliggjørenotat

markedskonsentrasjon hittil har fordel forat vaert en pressen
ikke kan markedet incentiv tilat pressestøtte erstatte som pro--

duktutvikling, derfor bør betraktes midlertidig hjelpog som
utførlig begrunnelse for fast tilat statsstøtteen pressen som en-

public service-struktur påuoverkommelige problemetstøter
styringssiden

eierkonsentrasjon iulemper ved massemediene i hovedsakat opp--
star når har andre industrielleinvestor interesser mediaenn

eierkonsentrasjon i kjede innebeerer bådefordeler forat pressen-
for mediesystemet ihelhet, for den enkelte avisbe-stort,som og

drift. følgerDet dette reguleringer eierkonsentrasjonat evt.av av
bør konkurranseregler letter oppbygging alternativevaere som av
kjeder, tiltak kjededannelser eierkonsen-ogellermotmer enn

sådan.trasjon som

gjennomgående positivEn innstilling til mediekonsentrasjon som
tilkjennegitt, forutsetter veienden her hele reell konkurransesom er
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overordnet hensyn. Det bareet den pluralismesom ligger ier som
konkurransen på lang sikt gir mediene troverdighet. Dette inne-som
barer selvfølgelig fusjoner eierkonsentrasjoner ikkeat kan løpeog
hvor langt helst. åFor sikre flere aktørers plass kan påtaksom et
eierkonsentrasjonen i f.eks. ved 33 % eller 50 % detpressen, av
samlede opplag, eller tilsvarende ved eierskapen sperre eterme-av
dier, kunne kjennes naturlig, for å beskytte bådene medienes og me-
dieeierskapets troverdighet.
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Tidningskoncentration

En promemoria för Pressutredningen -94 Stig Hadeniusav
1110 1994

Jag har den sittande pressutredningen blivit ombedd skrivaav att en
PM koncentrationen tidningsmarknaden. Samtidigt har jag fåttom

del PM Hans Fredrikta Dahl skrivit för Pressutredningen.av en som
l böcker har jag beskrivittre ägandet inom svensk och svenskapress
massmedier den med titeln Vem vad isenaste äger svenska mass--
medier 1994. Till detta kommer de undersökningar som
Pressutredningen -94 gjort. Jag hänvisar till dådessa det fak-gäller
tauppgifter kring utvecklingen deläven grundläggande ochom en-
till viss del välkända uppgifter finns med också i denna text.

I promemorian skall jag försöka l analysera betydelse ipressens
nuvarande mediesystem, 2 diskutera utvecklingen tidningsmark-
naden och inom 3 tidningsägandet 4 kommentera rådandesamt
tillstånd och möjligheter åtgärder.till

Det kan finnas anledning redan inledningsvis påpekaatt grän-att
inte lätta draär marknadskoncentrationenatt hängerserna nära—

med ägarkoncentrationen.samman

1 Pressens betydelse

Vilket medium betyder i vårt nuvarande massmediesystemmest
Frågan värd ställaär eftersom mångaatt självklart ochsvaret äranser
säkra det TVär har denatt betydelsen.störstasom

Alla TV del vårvet att tid.tar storen av
2. TV kan också ha snabb och uppenbar genomslagskraft.en

TV kan därmed åtminstone kort sikt förändra verkligheten.- -Den kan föra partier till makten fåt.ex. och andra förlora den.att
De riksdagsvalen visarsenaste goda exempel hur TV kan fälla
och hjälpa partier.

råderDet således inte någon tvekan TV:s roll. Men jagom tror att
det finns risk för den överdrivs. Mycketatt det förekom-en av som

27



SOU 1994: 145

i fladdrar förbi. OchTV bara det behöver stöd istannarmer som an-
dra medier.

Radion hafthar och har stark ställning. Dess situation har för-en
ändrats kraftigt decennier.under Kvällslyssnandet har visserli-senare

vårminskat radion har blivit del vardag riks, regio-gen men en av -
nalt och lokalt helt tidigare. Radion har kanskesätt änett annat—

guldåldersin just Radion har rikt utbud inte minstettnu. av sam-
hällsprogram. Ekot har landets nyhetsredaktioner.störstaen av

Ändå dåmorgontidningarna i gäller opi-vill jag detsätta centrum
nionsbildningen. spelar avgörande roll för vad vi skall talaDessa en

på. dåTidningarnaoch vad vi skall tänka kan de bästärom som- -
erbjuda grundlighet och möjlighet till reflektion sättutrymme, ett

påverkarinteetermedierna klarar. Därmed tidningarna direktsom
långsiktigareoch indirekt i högre grad och andra medier.än

tvåSvenska Dagbladet och NyheterJag Dagens utgörattanser av
de viktigaste samhällsinstitutionerna i landet. De har inom sig en
kompetens liknas folkuniversitets.unik den kan vid Deär ettsom -
påverkar klimatetvarje dag det andliga i landet. De detgör genom
sina ocksånyheter sina kommentarer, debattartiklarmen genom osv.
De betyder säkerligen andra medier för tidsandan.änmer
Morgontidningarna agendan för offentliga samtalet.detsätter

2 Tidningsmarknaden

Karaktäristiskt för den svenska mediemarknaden har varit dagspres-
konkurre-fall har olikamarknadsmässigt starka ställning. vissaIsens

hushållstäckningrande tidningar tillsammans haft 100över pro-en
cent.

dagspres-vinnarnaKvällstidningarna kan betraktas de storasom
efterkrigstiden.upplagemarknad under Deras upplagor stegsens

och ikraftigt fram till mitten 1970-talet har sedan stagneratmenav
gått kraftigt kvällspressen tillbörjan 1990-talet tillbaka. Genom attav

inte morgontidning-del fungerar komplement denersätterstor som
påver-Kvällstidningarnas upplageutveckling har inte nämnvärtarna.

kat spridning möjligen i Stockholm. Snarastutommorgonpressens
har olika slag.kvällspressen konkurrerat med populärtidningar av

tänkas förändra lägetMorgonutgivna kvällstidningar skulle kunna
några riktningen inte skönjastendenser i den kan ännu.men
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Expressen och tidningen Idag har årende fått vidkännassenaste
betydande upplageförluster. Kvällstidningsmarknaden kan bli nästa

krisbransch. främstaDen orsaken tillstora denna utveckling ligger
troligen i den förändrade mediesituationen kan också förklarasmen

den allmänna ekonomiska lågkonjunkturen. De TV-kanalernaav nya
fyller det underhållningsbehov kvällstidningarna tidigare till-som
fredsställt. Detta det svårt förgör tidningarna åtgärder.vidtaextra att
Expressen hårdast drabbad ochär torde olika plan genomgå sin- -
svåraste kris sedan tidningen grundades.

Under 1950- och 60-talen ägde det koncentration färretillrum en
enheter morgontidningsmarknaden lång rad tidningar ladesen-

eller blev endagstidningar. Den regionala och lokala konkurren-ner
har minskat. Dessutom har det utveckling inne-ägtsen rum en som

burit tidningarna samlats i kedjor eller mindre fastatt slag.av mer
Ensamtidningarna har blivit allt färre. Samarbetet inom de olika
kedjorna varierar och har hittills inte någoni högre utsträckning rört
det redaktionella området. finnsHär påtecken förändring.en
Andergruppen har nyhetsbyrå tidningarnaoch hart.ex. etten egen
utbyte nyhetsartiklar.av

Det finns dock frånundantag det generella till kedjebild-mönstret
ning. För två år sedan gick AB i konkurs. Därmedsnart a-pressen
försvann de tidningskedjorna istörsta landet. Däremot över-en av
levde de tidningar hade tillhört olika lokala ochsom a-pressen genom
regionala rekonstruktionen Den uppslutning förekom kring desom
hotade tidningarna tvåvisade saker:

Partipressen inte Mångadöd.är stödde tidningarna gjorde det° som
partipolitiska skäl.av

Konkurrens på tidningsområdet uppskattas breda lager i° av sam-
hället. Bakom rekonstruktionen Arbetet och flera f.d.andraav a-
presstidningar mångastod enskilda och organisationer ocksåmen
företrädare för det lokala näringslivet.

Den i särklass marknadsandelenstörsta upplagemässigt harsett- —
1994 Marieberg SDS,DN, Expressen och Idag. Till dettagenom
kommer Bonnierägda Dagens Industri. Men dessa tidningar är utsatta
för konkurrens.
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från SvenskaDN Dagbladet0
från AftonbladetExpressen0

från SkånskaSDS Arbetet Dagbladetoch-

Konkurrensen skulle troligen minska alternativt för-
svinna driftsbidragen bort. I det läget skulle detogsom ca
27 tidningsupplagan BonniersMariebergprocent av som

i inte ikontrollerar dag bara öka andelar och absoluta tal
också betydligtkomma utgöra problemstörreutan att ett

iän det gör dag.
Ser vi till regionerna utanför storstäderna finns koncentrationen

till tidningarlett antal har monopol sina respek-att ett storasom
Västerås,tive Jönköping och andramarknader. I Göteborg, antalett

finns monopolliknandestäder tidningar vilka har ställning. Deten
någon mångfald någonfinns eller valfrihet i majoriteteninte ut-av

förekommer intimt samarbete inomgivningsorterna. Dessutom ett
områdenoch mellan olika rad detävenpressgrupper en re--

daktionella planet.
allt finns dock konkurrens antal 18 styckenTrots ett orter - —

utgivningsområden råder monopol ellermedan det resterande m0-
förhållanden.nopolliknande

konkurrensNödvändig

Massmediemarknaden i sin helhet förändrats mycket kraftigthar se-
då fåttdan 1971 det direkta, selektiva presstödet genomfördes. Vi har

mångfald båderadiostationer kommersiella och li-TV- ochen av -
ocksåcensfinansierade. i mellanDet har debatten hävdats kampenatt

medierna har kunnat den mellan tidningarna. lokalradio-Enersätta
station regional-TV bjuda lika konkurrens nyhe-eller kan stor om

frågatidning. grundläggande för den sittandeEnterna press-som en
föregångareutredningen liksom för flertalet dess analyseraär attav

viktig mellan tidningar ochoch diskutera hur konkurrensen är om
mellan tidningar och andra medier.den kan med konkurrensersättas

i tidningskonkur-Hans Fredrik Dahl kommer sitt resonemang om
överraskande slutsats. skriver 261 de tid-till Han s. attrensen en

får monopolställningningar vinner i konkurrensen och anpassarsom
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sig till marknaden och blir därmed bättre. nårDe högre kvalitet.en
Tidningskoncentrationen skulle således positiv.rentav vara

Några belägg för anförs inte historiskatesen erfarenheterutan
påståendet.grund för Det dock rimligtäranges som att anta att en

tidning kan bestämma prenumerations- och annonspris ochsom ensam
dessutom inte behöver dela annonsvolymen någonmed fårannan en
bättre ekonomi tidning i konkurrensläge.än fårDen därmed chan-en

på tidningsprodukten redaktionellt,att satsa teknisktsen mer m.m.-
Hans Fredrik Dahl företräder åsikt. Men det finnsextremen argu-

kan tala för den.ment som
För det första kan konstatera konkurrens på medieområdetattman

kan ha negativa sidor. Vi har kunnat detta framför allt inomse
kvällspressen. jagMen den där huvudsakligenäventror är positiv.att
Tidningen Idag inte bättreär Aftonbladetän och Expressen trots att-
den kvällstidningär med GöteborgMalmö utgivningsort.ensam som

För det andra kan tidning blir bl.a.en ortensom ensam av
marknadsskäl tvingas till öppenhet.större De ökande resurserna som
kommer tidningen till del bristen konkurrens kan Dahlgenom som
konstaterar användas till förbättra tidningens kvalitet.att

Men detta har jag svårt förståtrots Dahls ochatt vetresonemang
inte vad han egentligen grundar sin uppfattning på. Har tidningsmil-
jön eller de journalistiska produkterna i Sverige förbättrats orter
där den lokalaregionala tidningskonkurrensen upphört

Blev Borås Tidning bättre Västgöta-Demokratennär lades- ner
Har Jönköpings-Posten respektive Smålandsposten på° satsat mer
den redaktionella produkten efter Smålandsdet Folkbladatt re-
spektive Kronobergaren försvann
Har Göteborgs-Posten blivit bättre på grund° Handels-attav
tidningen upphört utkommaatt

Och vi fram i tiden kan vi följandeställa frågor:ser

Skulle Dagens Nyheter bli bättre Svenska Dagbladet försvannO om
Skulle SDS vinna i kvalitet Arbetet Skånskaoch Dagbladet la-om
des ner

I allt väsentligt jag konkurrens tidningsområdettror att är av
godo. Detta gäller i dåtidäven tidningarnas partifärg blivit nedto-en
nad. Konkurrensen verkar vitaliserande nyhetsjakten och den
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allmänna debatten. En tidning mår väl ha konkurrentattav atten
sigmäta med.

Dahls kan gälla symfoniorkester ellerresonemang etten museum:
Kvaliteten blir högre läggs enhet i förställetom pengarna atten
splittras flera. Dessa kulturinstitutioner måste också på ett annat

lokalsätt än eller regional tidning sig med sinamäta motsvarighe-en
andra platser i landet. En symfoniorkesterter eller kon-teateren

kurrerar inte bara lokal bedöms också efter riksmåttutanen arena
på CC,helt regiontidningarna.sätt änett JP, VLT, UNTannat och
ÖA behöver inte konkurrera med varandra. ocksåDet intressantär

hur den redaktionella standardenatt storleken och kvalitetense — -
tidningarna frånvarierar tillort ort.

3 Tidningsägandet

Har det någon betydelse tidningar,äger radio och TV Ivem som ett
land med professionella journalister och starka redaktioner borde det
inte någonspela rollstörre medium ägs politisktett staten,om ettav
parti, stiftelse, religiöst samfund eller privatperson.ett Det ären en
ändå den journalistiska kompetensen och professionalismen börsom

avgörande för produktens utseende.vara
mångaI fall säkerligenär ägandet ganska betydelselöst. Redak-

tionen får den frihet och det ansvarstagande nödvändigt.ärsom
Ägarna ocksåhar mångai avseenden mindre makt tidigare.än De kan
inte Torsten Kreuger gjorde med Aftonbladet och Stockholms-som
Tidningen driva kampanjer i sak.egen-

Ägandet har varit relativt stabilt de decennierna. Drygtsenaste
60 tidningarna privatägda,är 15 stiftelseägdaprocent ochav procent
knappt 25 organisationsägda.procent

När jag diskuterar tidningsägandet i dag jag utifråndet någragör
grundläggande utgångspunkter.

Tidningar har avgörande betydelse inte bara för massmediebil-° en
den för hela det svenska samhället.utan
Ägarkoncentrationen liksom marknadskoncentrationen gåtthar°

långt.mycket Några få personerfamiljer tidningaräger isom
många fall har monopol sina respektive utgivningsorter. En
majoritet landets tidningar och huvuddelen den samladeav av
upplagan |0llll0L‘|&#39;2lS tiotal personerfamiljer.ettav
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Tidningarna har förvandlats från smårelativt enheter till industri-
komplex där ekonomiska aspekter blivit allt viktigare. De harsom
den ekonomiska makten dvs. i slutändan har därmedägarna— -fått betydelse.större
Efterkrigstiden har visat det omöjligtär nästanatt att starta nya
s.k. omnibustidningar. Dagens Industri och Finanstidningen har
lyckats grund de specialiseradeär produkter och har inteattav

Stockholms-Tidningen och GHT försökt kam-som nya ta upp- -
med de redan etablerade.pen

Jag den här bakgrunden mångadet finns skälmotanser att att
uppmärksamma ägandet.

De potentiella riskerna finns alltid. En kanägare sin prägelsätta
tidningsledningen behålla de bekväma och sparka de mindre—

lämpliga. Han kan gripa in påtagligt han detsättett om av ena
eller andra skälet missnöjd medär sin tidning. Ett aktuellt ex-
empel detta Bohusläningen därutgör blev missnöjd medägaren

Ägarenledarsidan och ville själv över. agerade helt i tryckfri-ta
hetsförordningens anda. Men det acceptabeltär iatt en person
kraft sitt ägande detta skall påverkakunnasätt tidningav en

har monopol inärmast delar sitt spridningsområdestorasom av
Ägarproblematiken har blivit speciellt aktuell grund denav
marknadskoncentration Den mindreägt angelägensom rum. var
då det fanns tidningskonkurrens i alla utgivningsorternästan och
då de städerna hade mellanstörre 5 och 10 tidningar. enskildEn

kundeägare straffas han agerade misshagadesättettom som
publiken.

mångaI fall kombineras redan ägandet med redaktionellt eller an-
ledarskap. Peter Hjörne, Anders H Pers, Stig Fredrikssonnat och

Lars Ander exempel detta.är Det självklartär att argumenten
från chefredaktör också fårär tyngd ochägare störreen som en
kraft redaktion. Till detta kommer deras tidningar fler-iatten
talet fall har monopol eller monopolliknande ställning. Den eko-
nomiska och publicistiska koncentrationen fullständig.är

Jag skrev i tidigare avsnitt Bonniergruppens andelett storaom av
den samlade svenska tidningsupplagan. Men konstaterade samtidigt att
Bonniertidningarna arbetade i konkurrens med andra tidningar. Det
skulle ske dramatisk förändring dessa försvann.en om

Men detta innebär naturligtvis inte Bonniergruppens ställningatt
redan i dag oproblematisk.är De konflikter Herbert Tingstensom
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Ägarnautkämpade med beryktade. ocksåhar makt iägarna är storen
samband chefsbyten vid kristillfällen.med och Men helhet harsom

kända slådock dessa gjort sig för vakt den publicistiska frihe-att om
ten.

i Bonniers och ägarmaktenEn med kunskap ämnetstorperson -
chefredaktören Strömstedt i boktidigare dagarna därBo utger en—

ägarfrågan diskuteras.
några årägarproblem under sinaStrömstedt upplevde knappast

sågchefredaktör föransvarig utgivare och Expressen. Han bo-som
bådalagiseringen Mariebergstidningarna under 1980-taletde somav

respektive förfrihet för redaktioner och sättstörremot ettett steg
påverka övergripande beslut direkt ellerredaktörerna direktatt som

berörde redaktionella arbetet. I och med koncernche-indirekt det att
iblivit ordförande i samtliga tidningsstyrelserfen BraunBengt

enligt fördelarna med bolagiseringenMarieberg har Strömstedt --
fåttgoda minne maktförsvunnit och har medBraun ägarnas en- -

går chefredaktörernas.översom
vilken utsträckning Strömstedtkan inte bedöma i harJag rätt om-

intesiffror bokstäver nödvändig längreden dialog och ärsomom
naturligtvis all-.bild riktig detförs likvärdig basis. Men hans ärär

några våra vikti-skett förändring drabbatvarligt. Det har som aven
tidningar.gaste

många andra detStrömstedt konstaterar vidare att varsom- -
tidnings-Marieberg SDS internationellbättre över äntog attatt en

eller Berlusconi gjorde det. samtidigtkung Murdoch Menensom en
också kan ske allvarlig förändring till detvisar hans dettext att en

desamma tidigare.sämre ägarna ärtrots att som
många familjen Bonnier. inne-finns stridiga viljor inom DettaDet

då någon tidningarna i kris.bär risk blir speciellt ärstor aven som
koncernchef och styrelseordförande i de olikaEn stark man som

tidningsbolagen kan med stöd hota den publicistiska friheten.ägarnas
mellan siffrorna och bokstäverna rubbas.Balansen

också påpekasammanhanget detI värt störreär att att
blir den för utländskaMariebergskoncernen blir desto intressantare

framför BonniersSvenska tidningsföretag alltspekulanter. äger- -
pågår Övertagandeutomlands. diskussiondelar medier En ettomav

finsktledande tidningsföretag iviktig i Norges ettpost samtav en
påstådärförmedieföretag. bland orimligtDet är annat att att
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utländska intressenter inte fåskulle överta svenska tidningsföretag
eller detta automatiskt skulle dåligt.att Det finns utländska ägarevara

följer principer Bonniers gjort. Men det finns ocksåsom samma som
sådana på brutalt ingriper i densätt redaktionellaett produkten.som

Överväganden4

Som framgått den tidigare jag både tidnings-textenav attanser
koncentration och ägarkoncentration allvarligaär problem i sam-
hället. Detta trodde jag inte såskulle viktigt påpeka förrän jagattvara
läste H. F. Dahls papper.

Innan jag söker sammanfatta åsiktermina vill jag påpeka det äratt
fel isolera i diskussionen koncentration. Bådeatt interna-pressen om
tionella och nationella erfarenheter visar det finns risker inteatt stora
bara för pressmonopol också för allmän massmediekoncen-utan en
tration. Ett antal tidningar i dag delägare iär radiosändare och har
också intressen i TV. Vi Jan Stenbeck Kinnevikvet att genom
kontrollerar satelliter, TV-kanaler, radiostationer och tidskrifter.

Ur samhällets synvinkel blir faran givetvis tidningsmo-större om
nopol kombineras med inflytande andra medier. Diskussionenöverett

såledesbör inte koncentreras till medium.ett
dåHur skall det möjligt motverka koncentrationstenden-attvara

och ägarinflytande inskränker den redaktionella frihe-ettserna som
ten

Länge det möjligt för läsarna välja tidning. Göteborgs-attvar
Posten blev grundstörst den blev attraktiv för läsareattav mer
och GHT ochannonsörer än övriga Göteborgstidningar. Men dåi dag
GP har omkring 70 bland hushållen i Göteborgsområdetprocent är
det helt omöjligt för daglig tidning konkurrensen.att taen annan upp
Arbetet Nyheterna med sina 5 täckning blir marginell bl.a.procents
eftersom GP har den för de flesta medborgare nödvändiga annonsin-
formationen. Interaktionen mellan tidning och läsare upphör till stor

dådel fårtidning allt för hög dominans.en en
Inte heller påverkakan tidningsvaletannonsörerna iänmer en

riktning: den förstärker rådande tendenser. De köper reklamplatssom
vill självklart ha möjliga för Grundarnaut mesta pengarna. av nya
Stockholms-Tidningen hoppades rörelseföretag skulleatt gynna
tidningen såledesoch sympati för det goda Såsyftet.annonsera av
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Ävenskedde också till viss del inte ialls tillräcklig omfattning.men
rörelseföretag till effektivitetenresultatet.tvungna attvar se

Det bekymmersamt såköparna tidningar och harär att av annonser
begränsade påverkamöjligheter produkterna eller valetatt av pro-

Ävendukttidning. tryckfrihetslagstiftningen sina frånmed grunder
1766 tidningarnas parti. Dagstidningarna ekonomiskt gynnadeärtar

momsbefrielse och lägre reklamskatt. Vissa korrigerandegenom
faktorer finns dock:

Pressens självsanering i form etiska regler, PO och POn.- egen av
De olika presstödsformerna viktigt gripit in i tid-sättett° som
ningsmarknaden förhindratoch antal tidningsnedläggningar ochett
därmed mångfalden.bidragit till

Finns då några åtgärder fråndet behov samhällets sida gent-av nya
pressenemot

Det direkta presstödet bör finnas kvar konkurrens tidnings--
marknaden positiv. Men vissa korrigeringar bör Tidnings-är göras:
definitionen påbör och stöd till samverkan böröver uppmuntrasses

bättre sätt.ett
Jag också lagstiftningsåtgärderdet krävs vilka till syftehartror att

förhindra ökad marknads- och ägarkoncentration heála medie-att
marknaden. utgångspunkt det förslag diskuteras inomEn EUär som

detta säkerligen kompletterasbör och till svenska för-men anpassas
hållanden.

Koncentrationen då bådeblir verkligt farlig den omfattar marknad
och dåDen hot yttrandefriheten ägandetägare. kombinerasär ett mot
med ocksådirekt makt tidningen dvs. chefre-över ägaren äratten -
daktör.

Men med lagstiftningproblemen grundläggandeEnär stora.en
svårighet hur skall koncentration. En kanmätaär ägargruppman som
vi ha andel den samlade upplagan i landet försett stor utan atten av
den något i något utgivningsområde.skull ha monopol En annan

inomkan ha monopol region för den skull hautan attgrupp en en
andel den samlade upplagan. detta inte förhindraMen börstörre av

förslag debatt kring hur skall kon-eller hantera de problemman som
centrationen mediemarknaden medför.
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