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statsrådetTill och
chefen för Kulturdepartementet

Regeringen bemyndigade den 28 oktober 1993 chefen för Kultur-
departementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt atten
kartlägga behovet sektorsforskning massmedierna och attav om
utarbeta förslag formerna för sådan forskning.om en

Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefenav
beslut den 28 oktober 1993 landshövding Björn Molin tillgenom

särskild utredare.
Till utredningen förordnades den april7 1994experter av-

delningsdirektören Ulla Carlsson, professorn Olle Findahl, profes-
Karl-Erik Gustafsson, professorn Lena Johannesson, profes-sorn
Karl-Erik Rosengren och professorn Lennart Weibull. Tillsorn

utsågssakkunnig dag departementssekreteraren Jens Caval-samma
lin.

Till sekreterare utredningen fr.o.m. den 15 januari 1994 för-
ordnades kanslichefen Claes-Olof Olsson. Till biträdande sekrete-

fr.o.m. den 27 juni 1994 den 14 oktober 1994 förord-t.o.m.rare
nades filosofie kandidaten Henrik Selin.

Utredningen får härmed överlämna betänkandet Massmedie-
forskning för bransch och samhälle 1994:146.SOU Arbetet är
därmed slutfört.

Halmstad i december 1994

Björn Molin

Claes-Olof Olsson
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Sammanfattning

Utredningen har haft till uppgift kartlägga behovet sektors-att av
forskning massmedier och utarbeta förslag till formerna förattom

sådan forskning. Till ocksåutredningen har förts vissa specifikaen
uppgifter tillgången till data mediekonsumtionrör och be-som om

Ävenhovet mediestatistik. frågan den s.k. Mediebarome-av om
framtid har utredningen.prövatstems av

Som underlag för utredningens ställningstaganden har kart-
läggningar gjorts dels massmedieforskningen i Sverige, delsav
massmediebranschen. Dessutom har utredningen genomfört en
särskild enkätundersökning rörande behovet massmedieforsk-av
ning. En internationell någrajämförelse med utländska förebilder

ocksåhar genomförts.
Massmedieforskningen har föremåltidigare varit för olika stat-

Årliga utredningar. 1977 avlämnade Massmedieforskningsutred-
ningen betänkande förslagmed decentraliserad forsk-ett om en
ningsorganisation och inrättande massmedieforskningsdele-av en

Ävengation. utredningens förslag inte genomfördes blev denom
ändå startpunkten för arbete med bygga massmedie-ett att upp
forskningen till självständigt akademiskt ämnesområde. Underett
1980-talet tillförde statsmakterna massmedieforskningen stora re-

Professurer inrättades vid universiteten och massmedie-surser.
forskningen fick betydande från forskningsråden.stöd bl.a.ett
Ambitionen från sida bygga fast organisationstatens attvar upp en
för forskning och forskarutbildning kring massmedier och mass-
kommunikation.

Resultatet har blivit omfattande statligt finansierad forskningen
inom områdena journalistik, medier och kommunikation. Forsk-
ningen bådeomfattar i dag inomvetenskapligt motiverad forskning
och s.k. Samhällsrelevant forskning och verksamheten berör 40-ett
tal olika institutioner. Massmedieforskningen har betydandeen
omfattning särskilt vid universiteten i Göteborg, Lund och Stock-
holm. Vid Göteborgs universitetet ocksåfinns den svenska avdel-
ningen NORDICOM uppgift för informations-är attav vars svara
förmedling, dokumentation, bibliografisk service och redovisning

medieutveckling och mediestatistik.av
Undersökningar, datainsamling och i vissa fall forskningäven

bedrivs, förutom vid universitetsinstitutionema, friståendeäven av
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försådana Institutet reklam-institut stiftelser. Exempeloch är
Stiftelsen Marknadstekniskt Cen-och mediestatistik i Göteborg och

ocksåmedieområdet antali Stockholm. Inom verkar etttrum un-
företag specialiseradedersökningsföretag. Det finns dels ärsom

företag för publikmätningar inommarknadsundersökningar, dels
RadioUndersökningar ABetermedierna. Till de sistnämnda hör

viktigt inomoch Mediamätning i Skandinavien AB. Ett organ me-
dieområdet Kommitténs uppgiftSvensk Mediakommitté. ärär att

medieundersökningar olika slag.granska utvecklaoch av
massmediebranschen visarkartläggning gjortsDen attsom av

består olika medieföre-inte definiera.branschen lätt Denär att av
intresseorganisationerMånga ellersammanslutna i bransch-ärtag.

intressen. Inomuppgifter olika tillvarata branschenssättattvars
pressområdet företräder dags-finns Tidningsutgivamat.ex. som

finns inga egentliga branschorgan.Bland etermediernapressen.
service-företagen Sveriges Ra-publicdomineras marknadenDär av

före-kommersiellaTelevision. Härtill kommer dedio och Sveriges
lokalradion.TV-området privata Inominom dentagen samt re-

Annonsörföreningenfinnsoch annonsmarknadenklam- t.ex. som
ReklamförbundSverigesför ochbranschorgan annonsörerna som

videoområdetreklambyrâerna. film- ochför Inombranschorgan
filmprodu-små branschorganisationer föroftafinns rad t.ex.en

grammofonproducentervideodistributörer,filmuthyrare,center,
olikabestår 40-talmassmediebranschenSammanlagt ettetc. av

intresseorganisationer.bransch- och
offentligaomfatta radMassmediebranschen kan även sägas en

ämbetsverkmyndigheter ochcentralat.ex. som an-organ som
massmedieområdet indi-ellerförtingen direkt har som meransvar

myndigheter medmassmediema. Blandanknytning tillrekt har en
etermedieområdet finns Press-inom ochdirektett press-ansvar

GranskningsnämndenRadio- och TV-verket ochstödsnämnden,
Statensövriga myndigheter kanför radio och TV. Bland nämnas

försvar. Internationelltkulturråd för psykologisktoch Styrelsen
branschin-offentliga medfinns intressanta exempelsett organ

Tyskland, Frankrike och Norge.flytande i bl.a.
forskning och do-Utredningen kartlagt behovet FoDhar av -

ändamålet fickmassmedieområdet. Förkumentation inom orga--
för rek-företrädaremedieföretag, offentliga ochnisationer, organ

vi-Kartläggningenannonsmarknaden besvara enkät.lam- och en
bedrivsoffentliga sidanoch dendet inom branschensade att en

undersökningsverksamhetmassmedieforskning och stor om-aven
fristående in-universitet,Omfattande uppdrag läggsfattning. ut

eko-sammanlagdamarknadsundersökningsföretag. Destitut och
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nomiska för mediebranschens forskning uppgår till be-resurserna
tydande belopp.

Ett entydigt frånresultat kartläggningen majoritetattvar en av
de svarande ansåg det inom massmedieområdet förelågatt ett
mycket behov forskning ochstort undersökningsverksamhet.av
Man framhöll också behovet dokumentation, dvs. insamlingav av
statistik och data, inom medieområdet. FoD-verksamheten bedöm-
des mycket angelägen och erhöll indexvärden kring 3,6som en
angelägenhetsskala från till fyra.ett

I första hand prioriterade FoD etermediernarör ochman som
dagspressen. När det gäller forskningsområden prioriterades effek-
tundersökningar olika slag också forskning kring innehåll,av men
påverkan, mediekonsumtion, barns och ungdomars medievanor
ansågs mycket angeläget. Många de svarande efterlystevara av
också ytterligare forskning kring den medietekniska utvecklingen
och den informationsteknologin.nya

Utredningen såvälhar hos massmediebranschen den of-som
fentliga sektorn registrerat intresse för FoD-verksamhet.ett stort
Utredningen föreslår därför särskilt Programråd för Mass-att ett
medieforskning, för branschen och inrättas ochgemensamt staten,
organiseras enligt den modell gäller inom industriforsknings-som
området. Programrådet skall

forum för massmediebranschenett och den of-gemensamtvara-
fentliga sektorn,

självständigt initiera, stimulera och ekonomiskt stödja FoD-verk--
samhet inom massmedieområdet,

uttryck åsikter forskningsinriktning och forsknings-ge om-
verksamhet,

indirekt uppdrag till olika forskningsinstitutioner utföragenom-
massmediebranschen och den offentliga sektorn efterfrågadav

forskning,

följa den nationella och internationella utvecklingen inom me--
diebranschen,

utarbeta programplaner för verksamheten.-
Verksamheten organiseras i dels fasta åtaganden, dels projekt-

verksamhet. Med fasta åtaganden bestårverksamhetavses som un-
der längre tid. Det skall dessutom verksamhet hög kvalitetvara av
där arbetar med data långaavseende tidsserier. Programrådetman

ocksåskall kunna initiera forskning projekt läggs utgenom som
olika uppdragstagare.
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föreslås ProgramrådetsInnehållsmässigt koncentre-att resurser
områden uppfattas angelägna medie-till mycket avsom somras

utvecklingen,medieteknologiskagäller denbranschen. Det t.ex.
digitalisering,förutsesförändringar kandär betydande t.ex.genom

områdeinteraktiv television. gäl-signalkompression och Ett annat
effek-kring massmediemas effekter, reklamensundersökningarler

områdenYtterligare bety-användningen massmedia.ochter avav
kringforskningstudier mediepublikendelse är samt massme-av

innehåll.diemas struktur och
kri-uppfyller utredningensexempel verksamheterSom som

Programrådets regiåtagande ifastorganiserasterier för ettatt som
Medie-fortsatta utgivningenförutom deni betänkandet, avanges

ungdomarsforskning kring barns ochbarometem, även massme-
ägarförhållanden.mediernasforskning rörandedieanvändning och

förmed företrädareProgramrådet styrelseskall ledas av en
majoritet.i Re-branschföreträdamaoch medochbranschen staten

styrelsens förfogandeordförande. Tillstyrelsensgeringen bör utse
Rådets juridiskasekreterare.verkställandefinnasskall status av-en

reglerasbildandet. Verksamhetensamband medi ettgörs genom
Avtalet skallfinansieringen.bidrar tilldeavtal mellan parter som

femårigt.vara
till-massmediebranschenochProgramrådet finansieras statenav

mkr. Med hänsyntill 20årliga kostnaden beräknasDensammans.
framtidensi utformningendeltasamhällets intressetill att me-av

medfinansieringenför delbördielandskap staten somen avsvara
till 25högresituation inte kanfinansiella änsättastanke statens

förMassmediebranschen börår.dvs. 5 mkr res-procent, svaraper
erfor-sedanVerksamheten kanfinansieringsbehov.terande starta

mellanundertecknatsoch avtalderliga förhandlingar sta-ägt rum
organisationerföretag ochför de utgörföreträdareoch somten

Programrådet börmassmediebranschen.traditionellai denkärnan
år 1995.påbörja arbete undersittkunna

åtagandefastblirföreslår MediebarometemUtredningen ettatt
utgivningenfortsattaProgramrådets för denregi ochi ansvaretatt

medie-tillgången till dataBeträffandeåvila NORDICOM.bör om
Programrådet avtalträffarföreslår utredningenkonsumtion att

till-kontinuerligforskarnaföretagmed berörda garanterarsom
iockså få till uppgiftProgramrådetgång börmaterial.till detta att

förmediestatistikförsärskilda medelframtiden fördela de som
Kulturdepartementet.handhasnärvarande av
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Utredningsuppdraget1

Sammanfattning: allmänna bakgrunden till utredningenDen
samhällemassmedias centrala roll i demokratiskt ochär ett

från utgångs-olikafölja medieutvecklingenbehovet attav
i snabba förändringar.punkter skedeett av

både massmediebran-Utredningens syfte kartläggaär att
forskningden offentliga sektorns behovschens och omav

offentliga sektornmassmedier. näringslivet och denInom är
viktig förökad kunskap medieforskningen att manomen

fatta och beställningarskall kunna beslut göra mass-om av
medieforskning.

utred-direktiven vid handenEn analysnärmare attav ger
två arbetsuppgifter, dels kart-huvudsakliganingen har att

delssektoriell massmedieforskning,lägga behovet avgeav
sådan forskningorganisation och finansieringförslag till av

också specifika uppgifterförts vissaTill utredningen har
tillgången tillframtid,berör Mediebarometemst.ex.som

mediestatistik.mediekonsumtion behovetdata och avom

syfte1.1 Utredningens

behovetkartläggafåttUtredningen i uppdraghar närmareatt av
formernaförslagmassmedier läggasektorsforskning samt omom

alltså i förstautredningenSyftet medsådan forskning. ärför en
däref-forskningsbehovetkartläggninghand samt attgöraatt aven

åtgärder.eventuellaförslag tillmedkommater
forskningspolitiskai denutredningentillBakgrunden anges

l99293:170,våren 1993 prop.presenteradesproposition av-som
avsiktsinaviserade göraregeringen412 f. därsnitt 11, att ens.
dokumentationochforskningfrågor röröversyn avomsomav

mediebranschen.ochallmännamellan deti samarbetemassmedier
utgångspunktmedutredningsuppdragetInledningsvis analyseras

frånutgår denalltså ifrån kommittédirektiven, settstort an-som
propositionen.givna forskningspolitiska
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1.2 Kartläggning massmedie-behovetav av
forskning

Massmediema intar i det demokratiska samhället.central rollen
undergåttMassmediestrukturen betydande förändringar ihar

åren.Sverige Tillkomsten kabel- ochunder de senaste av nya sa-
tellitstationer, pri-reklamñnansierad markbunden TV-kanal,en ny

lokalradio radikalt förändrat medielandskapet ihar Sve-vat osv.
medieområdetrige. fortsätter.Den snabba utvecklingen inom In-

förandet teknik, digital sändarteknik, innebär detattt.ex. nu-av ny
mångdubblasvarande radio- inomutbudet och TV-kanaler kanav

några år.
snabba förändringar i kombination medDe ägt mass-som rum

medias centrala ställning i demokratiska statsskicketdet gör att
massmedieområdet framstårforskning och utveckling inom som

både offentliga för mediebran-angelägna uppgifter för det och
medieindustrins ekonomiska betydelseschen. Massmediemas och

också de centrala syftenahar ökat. denna bakgrundMot är ett av
forskningmed utredningen kartlägga behovetnärmareatt av om

massmedier.
direktiven offentliga allt starkareI den sektorn har ettattanges

behov följa medieutvecklingen tekniskt, ekonomiskt ochattav
frånmassmedieforskning finnsrättsligt. Det behov rörande som

offentligas sida, för mediepolitiskadet exempelvis underlagsom
ställningstaganden, utsträckningtorde endast i begränsad kunna

med nuvarande forskningsorganisation.tillgodoses
massmedieområdetbeställarorienterade forskningen harDen

systematiskt inom andraorganiserats det skettinte sätt som
påoch näringsgrenar. Exempel ochsamhällssektorer statenav

industri-organiserad forskning den s.k.branschen ärgemensamt
institutsärskilda eller programstyrelser för speci-forskningen med

forskningsområden.fika
massmedieforskning sammanhängerbehovBranschens av

företagets intresse stärka sin konkur-främst enskildamed det attav
också följafinns intresse utveck-Självfalletrenskraft. ett attav

tillgo-helhet. Kunskapsbehovetmediebranschenlingen inom som
institutvid enskilda och iblandverksamhetendoses ibland genom

universitetanknytning till eller hög-medverksamhet ett engenom
själva marknadsundersökningar,medieföretag bedriverskola. Vissa

forskning.i vissa fallutvecklingsarbete och även egen
uppgifter forskningsbehovenKartläggningen förutsätter att om

från forskning. Beställaretänkbara beställareinhämtas avav
näringslivet isåväl offentliga inomforskning finns inom det som
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allmänhet och massmediebranschen i synnerhet. Utredningen har
valt inhämta uppgifter forskningsbehovetnärmareatt om genom

enkät till myndigheter, organisationer och enskilda företag.en
Som underlag för kartläggningen forskningsbehovet harav

ocksåutredningen gjort inventering olikade branschorgani-en av
sationer, företag och myndigheter verkar inom massmedie-som
området. En beskrivning dessa i kapitlennärmare 7-8.görsav

1.3 Förslag till organisation finansieringoch

Enligt direktiven skall förslag åtgärdertill grundas bedöm-en
ning det behov kartläggningen åtgärderuppvisat. Deav som som

föreslårutredningen därför relaterade till utfallet kartlägg-är av
ningen, redovisas i kapitelsom

direktivenI ställs vissa krav eventuellt förslag med hänsynett
till utformning finansiering.och Förslaget skall utformas i samar-
bete med berörda intressenter syftaoch till forskningens finan-att
siering och organisation de beställande behov.mot parternassvarar
Vidare gäller beställama själva skall för sina kostnader.att svara
Det förutsätts forskningen i första hand skall utföras inomatt ra-

för universitet och högskolor. gäller statligaDessutom deattmen
utgifterna inte får öka.

ocksåUtöver de angivna kraven har utredningen beaktat rege-
ringens direktiv dir. 1994:23 till samtliga kommittéer och sär-
skilda åtaganden.utredare offentliga Skälen till dessa di-prövaatt
rektiv den ekonomiska utvecklingen, med underskott iär att stora
de offentliga finanserna, har ändrat förutsättningarna för finansie-
ring offentlig verksamhet. Utredningen ocksåhar därför analy-av

åtagandebehovet offentligt det gäller sektorsforskningnärserat av
massmedier.om

1.4 Särskilda uppgifter

från1.4.1 Skrivelse medieindustrin

Företrädare för massmediebranschen har i skrivelse till bl.a.en
chefen för Utbildningsdepartementet den januari27 1993 över-
lämnat framställning högre utbildning ochöversynen om av
forskning relaterad till informationsindustri och massmedier. I
skrivelsen framhålls och utredning krävs huröversynatt en av re-

för forskning nivå-och utveckling skall struktureras ochsurserna



Utredningsuppdraget20 146SOU 1994:

industriforsknings-högskolorna ochde existerandefördelas över
skerdramatiska förändringarBakgrunden deinstituten. är som

digital teknik förinformationsteknologin användningmedinom av
införandetförbildhantering och förberedelsernaoch t.ex.text- av

interaktiv TV.
framgår massmediebranschens företrädareskrivelsenAv att sna-

inforrnationsindustrin ifå stånd kartläggning hurvill tillrast aven
forskningutbildning,tillgodoses med högreframtiden skall kunna

både ochde krav konsumenterutveckling föroch mötaatt som
målsättning resul-Informationsindustrinsställer.producenter är att

förbättrade utbild-sådan innebärakartläggning skalltaten av en
läsåret 199697.fr.o.m.ningsmöjligheter

synpunk-medieindustrinsanalyseratUtredningen har närmare
massmedieforskning. Detönskemålen förstärktvadter om enavser

redovisats iskrivelsenden inkomnabakgrundhar skett attmot av
beho-analyseratutredningen intehardirektiven. Däremot närmare

högskoleutbild-grundläggandeförändringar rörande denvet av
digitala tekniken.inriktning denningen med

Mediebarometern1.4.2

framtagits Sveri-år Mediebarometern1979 har den s.k.Sedan av
programforskning PUB.Publik- ochavdelning förRadiosges

Dagspresskollegiet vid Göteborgssamarbete medskett iDet har
fråganjuli 1993 harupphörde den 1PUBuniversitet. Genom att

utgivning aktualiserats.fortsattaMediebarometernsom
tilldelades NOR-1993regeringen den 28 oktoberbeslutI ett av

masskommunika-fördokumentationscentralenNordiskaDICOM
engångsbidrag på tkr för275tionsforskning i Göteborg attett

år samordna arbe-1994 ochMediebarometernarbetet medavsluta
budgetåret 199495. Iundersökning undermedtet sam-samma

frågan Mediebarometernsregeringenhänvisadeband härmed om
massmedier.sektorsforskningutredningen rörandeframtid till om

frågan Medie-följande analyseratdärför i detUtredningen har om
framtid.barometerns

mediekonsumtionuppgifterBehovet1.4.3 omav

framhållerjuni 1994den 14till KulturdepartementetskrivelseI en
masskommuni-ämnesområdena journalistik,sju professorer, inom

massmedieforskning,massmedieekonomi ochkationsforskning, att
konti-medieområdet ställer kravutvecklingen inomsnabbaden

följa förloppet. Manmöjligtdetinformationnuerlig gör attsom
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från mångamedieområdet, till skillnadinomdetkonstaterar att
organiserad verk-samhälleligtsaknassamhällssektorer,andra en

ochförvaltningens, forskningenspolitikens,tillgodosersamhet som
tillförlitlig kunskap.oberoende ochallmänhetens behov av

radikaltnedläggningen PUBProfessorerna konstaterar att av
få information de svenskamöjligheternaförändrat eterme-att om

Från varit de länderhaställning i samhället.diemas ettatt somav
sådan infor-samhälleliga behovetdeti världen tillgodosettbäst av

offentligt tillgängligapraktisktSverige i dagmation, saknar taget
kon-denpublik. Forskarnauppgifter etermediemas attanserom

etermediemastillgången rörandetill grundläggande datatinuerliga
betydelse.publik varithar storav

gäl-två karaktär. Detproblem akutskrivelsen pekasI enaav
gäller till-andraMediebarometem. Detproduktionler fortsatt av

regelbundetföretagdedata samlasgängligheten somavsomav
eko-forskningsinstitution har i dagetennediepublik. Ingenmäter

borde dockmaterial. Detmöjligheter inköpa dettanomiska att vara
efterhand, dvs.tillgång materialet ifå tillför forskarnamöjligt att

dettaavtagit Förellerkommersiella värdet hardet uttömts. attnär
berördamellanträffasmåste överenskommelseskall kunna ske en

föreslår i sinProfessorernaforskningsinstitutioner.företag och
föremål utredning.för särskildfrågan tillskrivelse görsatt

augusti 1994 överlämnatbeslut den 25Regeringen har genom
Mediebaro-åtgärd. Beträffandeförutredningentillskrivelsen

fåttframhållits, i uppdragtidigareutredningen,har attmetem som
synpunkter,övrigaåtgärder. Skrivelsens närtillförslag t.ex.avge

från enskilda företag,forskningsmaterialtillgången tilldet gäller
arbete.också utredningensbeaktats ihar

Mediestatistik1.4.4

vissaKulturdepartementetbudgetåret 199495 disponerarFr.o.m
föränd-efterfrån medeldestatistik härrörmedel för somsom

frånöverförtsstatistikenoffentligadenuppläggningenringar i av
avsiktenanslag därcentralbyrån. sigDet ärStatistiska rör attom

för sinatilldeladesektorsmyndigheter skall användaolika resurser
statistikbehov.resp.

kulturstatisti-förmedelgällerdelKulturdepartementetsFör att
finnsmediestatistikenKulturrådet. Beträffandetillförtsken över

någonområdet inteinommyndighetervisserligen antaldet ett men
NORDICOMmassmediesektom.för helaövergripandemed ansvar

försammanhållande instansfått uppdragettidigarehar att vara
medieområdetKulturrådet för delarharmediestatistiken. avansvar
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fonogram, kulturtidskrifter, litteratur och har ocksådärmed ett
visst statistikansvar. Presstödsnämnden för presstödet ochansvarar
producerar statistik och andra data rörande dagspressen. Myndig-
hetsorganisationen för radio- TV-områdetoch har nyligen föränd-

med myndighet för tillståndsärenden Radio- och TV-ver-rats en
ket och för granskningsärenden Granskningsnämnden fören ra-
dio och TV. Radio- och TV-verket har för följa utveck-attansvar
lingen radio- TV-områdetoch och ocksåtorde därmed ha ett
visst för statistikarbete och kunskapsproduktion.ansvar annan

Kulturdepartementet har, i avvaktan utredningens förslag,
uppdragit SCB inom för 210 tkr under 199495 utföraatt ramen
uppgifter med anknytning till mediestatistik. Utredningen har i sitt

ocksåuppdrag frågan behovetprövat statistik inomom av mass-
medieområdet. Förslag i detta hänseende redovisas i kapitel 10.

1.5 Utredningsarbetets uppläggning

Utredningen redovisas i sammanlagt tio kapitel fyramed bilagor.
Redovisningen i mycket utsträckningär deskriptiv karaktärstor av
vilket hänger med uppdraget. Utredningen har genomförtsamman

antal pågåendekartläggningar massmedieforskning, vadett av som
i detta sammanhang med massmediebransch och offentligavses
sektor genomfört enkät behovet forskning och do-samt en om av
kumentation inom massmedieområdet. Dessa beskrivningar upptar

i betänkandet det möjligt delett stort ärutrymme att tamen av
varje redovisning för sig läsa materialet i sin helhet.utan att

framgårSom den analys gjorts direktiven kart-ärav som av en
läggning massmediebranschens och det offentligas behovav av
forskning centrala uppgifter för utredningen. Utredningen har där-
för gjort omfattande genomgång massmediebranschen ochen av

offentligaden sektorn. I kapitlen 7-8 redovisas massmediebran-
schens olika intressenter och aktörer. Utredningen har gjort besök
hos 30-tal organisationer och myndigheter och haft telefonkon-ett
takt med betydligt fler. Hos samtliga har relevant material insamlats
för beskrivning branschens verksamhet. Utredningen har dess-av

haft hearing med 50-tal frånutom ett representanteren massme-
diebranschen och den offentliga sektorn. Utredningen har vidare,
med antal centrala aktörer inom branschen, diskuterat det i ka-ett
pitel 10 redovisade förslaget.

Som underlag för utredningens arbete har kartläggning ock-en
så pågåendegjorts forskning inom massmedieområdet. Resul-av

från denna genomgång redovisas i kapitlen 3-5. Där beskrivstaten
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undersöknings-forskningsinstitutioner ochockså antal olikaett
institut.

jämförelseinternationellgenomföralåtitUtredningen har en
förintressekanfallbeskrivningarolikaantalmed vara avett som

Sverige. Dennaimassmedieforskningorganiseradsektoriellten
kapitelredovisas iöversikt

sek-offentligaoch denmassmediebranschensBeskrivningen av
kartläggningutgångspunkt för denocksåolika aktörer är avtorns

Utredningen harkapitelredovisas iforskningsbehovet ge-som
organisationer,120enkätundersökning hosnomfört myn-caen

olikasig tillriktatharEnkätenföretag.enskildaochdigheter me-
då inkluderarintresseorganisationer, även t.ex.dier, till upp-som

tillarbetsmarknadensochorganisationerhovsrättsliga parter, myn-
reklambran-förföreträdaretilloffentligadigheter och samtorgan

schen.
fleramedföretagbådeomfattar tusenenkätenEftersom stora

anställdaingafå ellermedintresseorganisationersmåanställda och
tillförlitlig-materialetsmåtti sig inte90antalet ca ettär svar

vikt. I dettillmätasmåste enkelt störreheltVissa sam-het. ensvar
myndig-företag,samtligasåkanmanhanget nämnas gottatt som
enkäten.besvaratbetydelseintresseorganisationerochheter av

förmaterialutmärkttillgång tillsåledes haftharUtredningen ett
uppdraget.medsyftenakartläggningden är ett avsom

kapitel 10. Deti ärredovisasförslagegentligaUtredningens
ochkapiteltill dettadirektså önskar,för denmöjligt, attsom

frågor.i olikaställningstagandenutredningensdeldär ta av
med före-särskildknutitsutredningen harTill expertgruppen
genomför-Enkätundersökningenvetenskapssamhället.förträdare
också följtharGruppenmedsamarbeteides expertgruppen.nära

harGruppenenkäten.redovisningochkartläggningmedarbetet av
för-utredningensanalyserakunnatochockså deltagit närmareav

finansiering.ochorganisationsektorsforskningensslag om





25

2 Medieutveckling

Sammanfattning: Massmedier intar framträdande plats ien
medborgarnas liv och spelar avgörande roll i den kom-en
munikationsprocess förbinder medborgare och olikasom
maktcentra. Samtidigt media självutgör stark påaktören
maktens På tidhar förutsättningarna för svenskarena. senare
mediepolitik förändrats drastiskt avreglering, konkur-genom

ökad kommersialisering, stigande integration mellanrens, me-
dieföretag och stark internationalisering mediebran-en av
schen. De förändringarnastörsta har skett inom etermedie-
området, främst införandet reklam i radio och TV.genom av

Dagstidningsmarknaden fortfarande relativtär stabil och
har hittills klarat konkurrensen med kommer-om annonserna
siell TV. Det ligger förändringspotential i denstoren nya
informationsteknologins och morgondagens teknik. Företeel-

digitalisering, interaktivitet och signalkompressionser som
kommer sin påprägelsätta utvecklingen.att EU försatsar
närvarande på utveckling denstora audiovisuellaresurser av
industrin. Sverige deltar i delar det europeiska samarbetetav
på område.detta

Människors vardag präglas i utsträckning medstor umgängeav
massmedier. Massmediema på mångaär integrerad delsätt en av
det moderna samhället. TV, radio och tidningar i dag medbor-är

konkurrens viktigaste informationskällautan det gällergarnas när
kännedom samhälle och politik.om

Det svenska medielandskapet karakteriseras i interna-ettav en
tionellt perspektiv långovanligt och obruten utveckling.sett I dag

emellertid ocksåär den svenska massmediestrukturen stadd i snabb
förändring och traditionella mellan mediergränser förlorar i bety-

Pådelse. tid har, i takt med förändringar inom främstsenare eter-
mediema, förutsättningar skapats för svensk mediepolitik ochnya
för förståelsen dagens mediesituation. Den dagsaktuella situa-av
tionen präglas avreglering, konkurrens och ökad kommersiali-av
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medieföretag ocholikaintegration mellanstigandesering, star-en
avsnittmediebranscher. I dettaskildainternationaliseringkare av
forsk-kartläggningutredningenstillbakgrundredovisas, omsom

medieutvecklingen framför alltöversiktlig bildningsbehovet, aven
etermedier.ochdagspressrörande

förändringMedier i2.1

2.1.1 Dagspress

varitutveckling idagstidningsmarknadensHistoriskt har stort sett
förändratsstruktur harmedier. Dagspressensopåverkad andraav

Dagtidnings-två decennierna.förhållandevis under delitet senaste
kännetecknasochkallar mogenvadmarknaden är av spe-man

från två upplagakällor,kommermarknadsvillkor. Inkomsterciella
situation därmekanismer skaparInneboendeoch enenannonser.

el-läsekretssärskiltinte harellerläsaretidning stortappar ensom
gällerfå Omväntsvårthushållstäckning har annonsörer. attler att

nåtidningen förutvecklainga medelfinns attannonsörer attutan
tidningenskaffar sig denPå detta största ortläsare. sätt ennya

denhelt kvävasiktförsprång hotarochointagligtofta attett
tidningen.mindre

1960-i slutetförhållande tillsattesråda dettabotFör avatt
utredningarantal1970-taletbörjantalet och ett pressensomav

presstödnågon formtillförslagutarbetasyfteframtid med att av
hejda denförutomSyftetlägen.andratidningar itill attutsatta var,

tidningskoncentrationenmotverkatidningsdöden, samts.k. att
utbudvarieratochriktmångfalden i formupprätthålla ett avav

grundläg-och denstatligt stödtidningar. Trotskonkurrerande
tidningsmarknadensvenskahar denfria etableringsrättengande

idecenniet. Avstillastående under detalltså variti senastestort sett
efterfyra etableratsflerdagarstidningar har baraexisterandedag

gällerexemplet, detframgångsrika närvärldskriget. Detandra mest
år tid-1976. AntaletstartadesIndustriDagensnytillskott, är som

redovisas i tabell 2.1.Sverigeningar i
utvecklingeniviktigt dragpartipressFörekomsten är ett avav

demokra-parlamentariskaUnder dendemokratiema.nordiskade
roll förtidningarnapartianknutnaspelade degenombrotttins stor

Även vissaväljargrupper.organiseramobilisera och omatt nya
tidningarflertaletoberoende harsigförklaratidningar valt att som

År 1301993ledarplats.anknytningpartipolitiski dag angaven
linje 75politisk caföreträddededagstidningar procentatt aven
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det totala antalet dagstidningar i Sverige. Den borgerliga pressen
dominerar med andel 70 medan den socialdemo-en procent,ca
kratiska står för 20 Uppdelningen mellan le-pressen procent.ca
darartiklar och redaktionellt material har dock blivit tydligare inom
partipressen, vilket tyder uppluckring partiperspektiv i deten av
allmänredaktionella materialet. Dessutom visar enkät ställtsen som
till svenska journalister 1989 det inte finns någon borgerligatt
dominans bland de redaktionella medarbetarna. Politiskt står jour-
nalisterna något till allmänheten.vänster om

Tabell 2.1 Antal årdagstidningar 1993

Utgivningsfrekvens Antal dagstidningar

7 nrvecka 13
6 nrvecka 66
5 nrvecka 10
4 nrvecka 5
3 nrvecka 13
2 nrvecka 7
1 nrvecka 50
Totalt 164

Källa: MedieSverige år 1993.

års1985 maktutredning fann inomägarna svensk dagspressatt
successivt blir färre och på mångadet råder tidningsmono-att orter
pol. I praktiken finns ungefär 75 bakom landetsägare totalt 164
dagstidningar. Den svenska dagspressens ägarstruktur domineras

politiska partier, Bonnierkoncernen och regionalt förankradeav
privata intressen. Vidare utmärks den privatägda till-pressen av en
tagande regional ägarkoncentration. Stora regionala har köptägare

näraliggande tidningar och har så skaffat sig i detsättupp när-
monopol i vissa regioner. En förutsättningmaste för mångfaldatt

tidningsmarknaden skall gälla läsarna harär möjlighetatt att
välja mellan flera konkurrerande tidningar. I landsortspressen är
dock monopol vanligare konkurrens.än Endast 17 landsortsstäder
har i dag fler lokal flerdagarstidning.än Hälften hushållenen av
utanför storstäderna saknar möjlighet välja mellan fleraatt mor-
gontidningar utgivna orten.
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miljo-år 467årsupplaga 1993 1svenska dagspressensDen var
85 mil-nedgång omkringår 1990 harexemplar. Sedan enner

helhetDagspressen5 procent.exemplar cajoner noterats som
fortfarandeSverige harställning.starkmyckethar dock en aven

capitadagstidningsläsning sefrekvenservärldens högsta perav
dagstidningsläsningenitill stabilitetenförklaringarna7.2. En av

det lo-specielltmänniskorsintegrerad idenna ärär att vanor,
i de flestadagliga livetdetdelTidningenkala planet. är sven-en av

ibredddagspressenhushåll. kännetecknasDessutom storska enav
nedgångöverskådlig presentation. Deninnehållet med trotssomen
således rela-bedömsställningi dagspressensharallt varanoterats

faktorer,konjunkturbetingademedhaochtivt liten göraattantas
politiska ochlångsiktigaiockså bakgrundha sinden kan so-men

geografisklivsstilar, ökadändradeförändringsmönster,ciala t.ex.
kan hai sinhushållsvanor, accentueratsrörlighet och tursomnya

förutsättningar.ekonomiskaändradeav

Radio och TV2.1.2

förvandlats1980-taletbörjansedani Sverige harTVRadio och av
blandsys-tillservice-verksamhetpublicenhetligfrån relativt etten

dis-fokuserades1980-taletUnderolika aktörer.radmedtem en
ochställningprogramföretagenstraditionellapå dekussionen

Dittillsbyråkratiska.ochcentralistiskaförkritiseradesdessa att vara
framväx-TV-området,varit möjligkonkurrenshade ingen men
förutsätt-innebarkabelutbyggnadsatellitteknik och nyaten av

sådan konkurrens.ningar för en
bådemedetermediesystemdualistiskts.k.SverigeharI dag ett

avsåg fördadenUrsprungligenprivat sektor.ochoffentlig enen
radioförbolaginomfinnasmångfald skullepolitiken ettatt en
utbudvarierattittarnaerbjudaskulleprogramföretagetoch TV; ett

år 1969tillkomstTV-kanalensandramed denochIprogram.av
Medkanalerna.mellantävlanstimulerandetalades det om en

1990-taletbörjanTV-kanaler iradio- ochinförandet varnyaav
mellankonkurrensuppnå mångfald ochställetiförhoppningen att

mediepolitikenockså präglatolika kanaler. Detta synsättär ett som
västeuropeiska länder.i flera

några inle-efterharTV4,TV-kanalen,marksändaDen nya
takt medutveckling ifått bättresvåra alltekonomisktdande en

positivmycketi hadagreklamintäkter ochökade prog-enanses
nationell TV.ireklamsammanhängande med ensamrättennos,

lokalanätverkmarkkanalfjärde svenskFörslaget ett avsomenom
lokal-TV-frågan. Olika intressenterliv iväcktharTV-stationer nytt
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har dykt förvärvatTV4 har successivt andelar i lokala sändar-upp.
bolag vårenoch hade 1994 iägarandelar tio lokala Enskildabolag.
dagstidningsföretag också gåtthar lokala TV-bo-ägaresom av
lag inom sina utgivningsområden.resp.

Under 1970- och 1980-talen frågandebatterades livligt om
ägarförhållanden och styrelserepresentation ansågi eterrnedia; bl.a.

det i förstyrelsen Sveriges Radio ingick alltför starkaattman par-
tiintressen. Förutsättningarna för ägandet Sveriges Radio komav

förändras under 1980-talet i takt med den allmänna medieut-att
vecklingen. Flera började sig i med Sverigesägargrupper engagera
Radio delvis konkurrerande verksamheter. SAF ägnade sig när-
radioverksamhet, jordbruksrörelsen aktiv i Nordisk Televisionvar

stod bakom och dagspressen i första iTV4 deltog hand lokalasom
årkabel-TV-sändningar lokalradio. Fr.o.m. 1994 gällersamt nya

organisatoriska förutsättningar för icke-kommersiell radio och TV.
Verksamheten stiftelseägda programföretag, Sverigessköts treav
Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio 7.3.se

År år1979 inleddes försökssändningar närradio, förstmed men
Målet1985 fick verksamheten former. denpermanenta attvar nya

kanalen skulle fungera infonnations- opinionskanal.lokal ochsom
måsteTill början närradion följa förbudet kommersiellen om re-

årklam, i introduktionenoch med privat lokalradio 1993men av
lagstiftningenändrades denna punkt. De samhällsintressen som

dominerar användningen medium samfunddetta kyrkor ochärav
politiska fackliga organisationer.ochsamt

År infördes privat lokalradio.1993 Därmed hade heltett nytt
fält för mediemarknadens aktörer. Koncessionsprisernaöppnats

sändningstillståndenhöga och gick i hög grad till företag medvar
anknytning till dagstidningsintressen. betydandeFramväxten av en

i samtidigtprivat sektor inom radio och TV har bl.a. resulterat
ägande tryckta medier och etermedier hittills varitsättettav som
okänt i Sverige.

På det hela förändringen i medieägandethar sketttaget genom
tillkomsten Industriförvaltningsbl.a. ABägargrupper,av nya
Kinnevik med Stenbeck huvudägare, denJan har ävensom men

den svenska mediemarknaden för utländskaöppnat grupper som
amerikanska Scandinavian Broadcasting franskaSystem SBS,

lokala ProgramutvecklingNRJ och aktörer Gert Eklundt.ex.som
internationaliserats.AB. En tendens ägandet Dettaär attannan

gäller inte dagspressen främst privata radio- TV-sek-den ochutan
fårmultimediekoncernerna justDe ökad betydelsetorn. stora

förmågasin storlek och bedriva verksamhet lan-grund ochattav
produkter hela världen.översera
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2.1.3 Satellit- och kabel-TV

förstaNär den telekommunikationssatelliten årsändes 1965upp
visste ingen så fådetta snabbt skulle förbetydelse etermediemasatt
utveckling. Under 1970-talet förhoppningar främststoravar
knutna till kabel-TV. Detta medium, menade skulle snabbtman,

tvåvägskommunikationkomma till användning för i raden sam-
manhang. Det talades vidareutbildning, kulturaktiviteter, eko-om
nomiska transaktioner, endast del detta har kunnatm.m., men en av
uppnås och endast i begränsad utsträckning. Kabel-TV-verksamhe-

Sverige såi länge begränsad till satellit-är ännuten att ta emot
Årsändningar. fanns1991 trettiotal satellitkanaler tillgå i deett att

årsvenska kabelnäten, fördubbling jämfört med 1988. slutetIen
tillgång1991 hade 40 allmänheten till satellitkanalerprocentav av

Påvia kabel. tid har något.utvecklingen Dessutommattatssenare
sig tillgång1993 15 ha till satellitkanaler viaprocentuppgav ca

hushållsparabol.
spåren efter via satellitI TV och kabel kom först reklamfinan-

sierad formTV i nationell markkanal därefterTV4,av en re-
klamfinansierad lokalradio. fick sigTV4 krav motsvarar ettsom
public-serviceansvar, sådanareklamradion ställdes ingamen
krav. Bland de finns underhållningskanalerkanalernanya som

de svenska blandkanalerna räckviddTV3 52t.ex. procent av
årsvenskarna mellan 3 och 99 och Femman 42 nyhets-procent,

kanaler CNN 20 och Sky News 14procent procent, sport-som
kanaler Eurosport 31 och musikkanal MTVprocentsom en som
47 procent.

Mångfald på medieområdet2.1.4

i diskussionen mediepolitikDet har svensk sedan länge ansettsom
mångfaldviktigt mångfaldmed inom mediesystemet. Vad denna

beståskall varit föremål förhar debatt. Det har önskvärtansettsav
många mångamed medietyper, medier inom varje medietyp och

innehållvarierat inom varje medium.ett
Mångfald medieområdetpå frågainte enbart före-är en om

komsten rikt ocksåoch varierande utbud, möjlighe-ett utanav om
information. finns riskoch Det mediernaten att motta attge en

få tillgång informationkommer ha och till blir förbe-ägareatt att
hållet fåtal. medför för meningsskilj-Det riskett att utrymmeten

åsiktsbrytningaraktigheter i för-och blir mindre och detta kan
pålängningen inskränka möjligheten till fri och kritisken sam-

hällsdebatt.
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Den svenska dagspressen kännetecknas relativt ägar-storav en
koncentration skevhet mellan de politiska blocken. Tren-samt av

går ocksåden de utökar sitt inflytandeägarnamot att stora genom
etablering marknader och uppköp eller nyetable-nya genom av
ring inom andra medier.

Maktutredningen ifrågasatte i betänkande SOU 1990:44ett s.
68 f. mediernas fungera i strid åsiktsbild-med den friasätt att
ningen. Man menade massmedierna har leva med antalatt att ett
målkonflikter åmellan exempelvis sidan kravet allsidighetena

åoch saklighet, andra sidan uppgiften fungera aktiv ochatt som en
självständig granskare. När granskarrollen drivs till sin blirspets
media fårDetta konsekvenser för medborgarna vadmotpart.en
gäller möjligheterna till allsidighet i informationen och möjlighe-

själva dra slutsatser ställning.och Dessutom,ten att ta ut-menar
redningen, har media inneboende stark kollektiv kraft. I sin jakten
på och nyhet kan media bli hundkoppel. Dennaetten samma som
kraft kolliderar ofta med den enskilda redaktionens eller den en-
skilde joumalistens integritet övriga medier ochgentemot mot yr-
keskåren kollektiv.som

viktig frågaEn maktutredningen starkt betonadeannan som var
egentligen har makten innehåll.medias Vissa fors-övervem som

kare makten i första hand ligger hos de redaktionellaattmenar
medarbetarna, hos journalisterna själva. Andra joumalis-attmenar

handlingsfrihet förhållandestarkt kringskuren i till sinaärternas
återigenkällor, medan andra betonar det sig kompli-röratt ettom

samspel och beroende mellan journalisterna och deras källor.cerat
viktig ingrediensEn i framtidens måstedemokratidebatt attvara

media förnyas och för kritisk och nyskapande gransk-utsätts en
ning där dess arbetsmetoder roll i föremåloch samhället blir för en
långt vidare forskning vad fallet i dag. granskarVemän ärsom
granskaren fråga bör ställas.är en som-

2.2 Massmediekonsumtion

Svenska folkets massmedieanvändning domineras radioTV, ochav
dagspress. Räckvidden genomsnittlig liggerdag sammanlagten
mellan 70 och 80 Genomsnittssvensken i medeltalägnarprocent.

fjärdedel 6 timmar dygnet massmedier. Sammantageten av
lyssnandet den tiden med 45 den totalastörstaupptar procent av

tiden. Tittandet kommer andra plats med 38 och läsan-procent
det minst anspråktid i med 18tar procent.
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flera utnyttjasAnvändningen inte alltid aktiv och medierär
karakteristiskt för medievanoma i Sve-ibland samtidigt. Ett drag

råder.stabilitet Enligt Mediebarometemrige denär stora upp-som
småradiolyssnare TV-tittarevisar andelen dagstidningsläsare, resp.

tid.variationer över
mediemarknaden harökningen vad gäller utbudetDen stora

också ökning människors medieanvändning,resulterat i omen av
Selektiviteten i människors mediean-inte särskilt omfattande.än

innehåll bäst.dvs. till sig detvändning har ökat, tar passarman som
utrikesny-Exempelvis prioriteras lokalnyhetema inrikes- ochsamt

blivit detmedan nyheter och musik harheterna i dagspressen mest
innehållet utvecklati radiomediet. Enskilda medier harprioriterade

tid samti-människorssina speciella egenskaper i konkurrens om
ökade medieutbudet harpubliken inom för detdigt ramensom

innehåll efter sina behov.försökt prioritera bland mediernas egna
spridning i detoch tidskrifter harPopulärtidningar stor sven-en

befolkningen mellan 9 ochOmkring 50ska samhället. procent av
Veckotidningpopulärtidningår sig minst79 läsa enenuppger

tidskriftsläsningen skil-Populärtidnings-genomsnittlig ochvecka.
befolkningsgrupper. Medanbetydligt mellan olikajer sig popu-

lågutbildadekvinnor, ochlärtidningar läses mest yngre perso-av
högutbildadefackpressorganisations- ochläses män,mest avner,

medelåldersoch personer.
allmänhetennådde ljudradion drygt 75Totalt procent enav

kanaler hade P4år Sveriges Radios fyravanlig 1993. Blanddag
hade 30medan P3räckvidden med 45den största procent, pro-ca

för radiomedietsUtmärkandehade 15och P1 ut-procent.cent
bakgrundsmedium iblivitden delsveckling störreär ut-ettatt

sjunkit. Publiken haraktiva lyssnandet hardels detsträckning, att
gått frånpublik dekanaler. harockså fördelats allt fler Främst

särskilttill privat lokalradio. Dettarikstäckande kanalerna ärstora
påi utsträckning lyssnarmänniskortydligt bland storunga som

musikradiokanaler.privata
85genomsnittlig dagTV lockar nästan procent svens-aven

tvåomkring timmar dagenGenomsnittstittarenkarna. ägnar om
inte letttid hari TV-utbudetdrastiska tillväxtenTV. Den senare

TV-tittande.tid människor läggerökning den totalatill aven
förändratsi tittandetregelbundenheten nämnvärt.heller harInte

kvällenockså ochanvänds dagenhänt TVDet är sentattsom
påregelbundettittarfler människori utsträckningstörre samt att

satellitkanaler.
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Figur 2.1 Tidsfördelningen i användning olika massmedierav
procent.

36%tv
video 2%
morgontidning 6%
bok 5%
kvällstidning 2%
tidskrift 2%
Veckotidning 2%
serietidning 1 %

grammofon 5%

kassett 4%

radio 35%

Källa: MMS 1994.

Exponeringen för varierar olika befolkningsgrupper.TV med
Generellt de och de äldsta högkonsumen-deärsett yngsta stora

lågVidare tittar människor utbildningTV. medterna av mer
Påhögutbildade. det hela skiljer sig inteTV valet TV-än taget av

innehåll åt, påmycket det finns skillnader. äldreDemen ser mer
åldersgrupper, långapåandra främst de nyhetsprogram-TV än

långfilm ochDe TV kanmest sport.ser samman-men. yngre
underhållningmedium för nyheter, ochsägas sport.taget ettvara

kanaler prioriterade främsti formvalfriheten ökadeNär av nya
underhållningsbeto-lågutbildade människor detoch merayngre

utbudet.nade
tillbaka-funktionförefaller informativaAllmänt TV:s vara

socialfinns1980-talet. Detgång jämfört med mitteni dag en
lågutbildade relativtTV-tittandet i och medsnedfördelning i settatt

Förväljer nyheter.underhållning högutbildadeoftare väljer och att
både nyheternyttjande,Sveriges Television styrkan i brettligger ett

satellit-innehållskategorier. Video ochförströelse attraktivaoch är
underhållningsmedier.kanaler används i utsträckningstörre som
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blirpublic service-TVUtvecklingen tycks ettattmot mer av
frågaiblir starkaprivata kanalernaalternativ, medan deinfonnativt

förströelse.avkoppling ochom
inomförändringarnadeutvecklingen ochsnabbaDen stora

följa och dokumenterakompliceratmediebranschen gör attmer
medieformema ställermedieanvändning. Demänniskors nyanya

effekterforskningskompetensochdokumentations-krav om
och följdernamed medierpåverkan människorsoch umgänge

opinionsbildningsprocessen.ochför informations-

rollförändradeMediebranschens2.3

År tydliga.fortfarandemediermellan olika1970 gränsernavar
sektornprivatafrån denveckopressen,skilde sig klartDagspressen

bransch fördiskuteradesmediepolitikochfrån public serviceklart
föränd-förändringar skett. De störstaSedan dess harbransch. stora

dekabel. Framväxtenvia satellit ochTVringarna kom avgenom
för deförutsättningarnaförändradekanalernakommersiellanya,

ökande be-ochKartläggningsbehovetbeslutsfattarna.politiska ett
till fleragivit upphovharförstå förutsättningarnadehov att nyaav

problemområdena.komplexamed debrottatsutredningar som
helhet hari sinmassmediebranschensjälva ochMedieföretagen

doku-forskning ochför och behovockså intresseuttryckt ett av
området kap. 9.mentation inom se

be-integration ochi dag störrekännetecknasBranschen ettav
uttrycksigmediegrenar. Dettaroendeförhållande olikamellan tar

olika medier.sig i fleramedieföretag köperolika Storasätt.
tidnings-dominerarföretagvaritVanligast har att somsamma

radio,första handmedier, igått lokalai andramarknaden men
radio- och TV-tillkomstenharfall TV. Dessutomi vissaäven

svenskadengenomslag blandmedområdet kanaler stortnyaav
medieföre-expanderandeochtillpubliken givit upphov storanya,

flerdär fler ochintemationaliseringstrendocksåfinnsDettag. en
påsig införetagmultinationellajapanska ochamerikanska, ger

marknaden.europeiskaden
fler medier,deli dagoch lyssnaretittare attLäsare, utantar av

betyderskull ökat. Dettamedieanvändning för denförtiden att
slåss andelkanaler har använ-medier och flerfler att sammaom

i hög-efter intresseväljautbudetMänniskordare. möter attgenom
sigriktamåste sig ochspecialiseraMediernatidigare.grad änre

ochregionalaskildaintresseriktningarnå speciellapå samt so-att
variationi ökadmärks bl.a.dettaResultatetciala avenavgrupper.
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utbudet veckopressidan, olika specialdesignade TV-kanaler,
intresse förökat regional och lokal TV dagspressens stärktasamt

påställning den lokala marknaden.
frånI Pressutredning på--94 SOU 1994:94expertrapporten

pekas dagspressbranschen och har kommit präglasatt attmer mer
affärsmässighet och professionalism. Tidningsutgivningens pub-av

licistiska ficksida under 1980-talet mindre i diskussionenutrymme
och den ekonomiska sidan blev framträdande. Ett effektivt ut-mer
nyttjande blivithar ledstjäma och harav resurser en pressen mer
och kommit fungera industribransch.attmer som en

långUnder tid ståtthar tidningsbranschen samlad kring ett
överordnat, branschintresse. dag framträder olikheterIgemensamt
i intressekonflikteroch klart. Med tanke branschenssynsätt mer
speciella ekonomiska förutsättningar med etableringshinderstora

chansen till nyetableringar liten. I stället ökar förbenägenhetenär
Pådrivandekoncentration. faktorer är:

Intäktsstrukturen med annonsmarknadens dominans och dess-
speciella villkor.

Stordriftsfördelar tidningsutgivning bl.a. beroende till-är av- -
gång till distributionsapparater.stora

Kapitalbehov dådessa mycket speciellt i fallär stora, annon-- -
sviker omfattandeoch inte presstöd visat sig hjälpa.sörerna ens

på marknaden bådeTröghet finns bland och läsa-annonsörer- -
tidning mångabyte för tidningsläsare.är ett stort stegre, av

Genom i form selektivtpresstöd produktionsstöd till andra-av
tidningar har flestade dessa i lägen kunnat fortsättautsatta attav

Däremot har presstödet inte underlättat för nyetableringar.ut.ges
stödåtgärderStatens satsning för stordrift, i form samdistri-av

butionsrabatten, svårt fåhar varit lyckad, medan varit tilldet har att
stånd samproduktion liknande Under de decenni-sätt. senaste

har partipolitiska betydelse förändrats. Deterna synen pressens
redaktionella arbetet har kommit präglas andra bedömningaratt av

partipolitiska, joumalistemas professionaliseringexempelvis ochän
ekonomiskt inriktad tidningsutgivning.en

2.4 Massmedierna i samhället

Massmedierna har central roll i det svenska samhället. De ären
många sammanlänkade med det övriga samhälleliga livet, inomsätt
politik, näringsliv, kultur förströelse. Massmediernaoch har en
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i den politiska opinionsbildningen.central plats Medierna har ock-
så betydelse i det ekonomiska livet.storen

figur 2.2 beskrivs massmediernas roll i det politiska livet.I
Figuren förenkling komplicerad verklighet,är en av en men ger
ändå vissa bestämda för analys massmediernas roll.ramar en av

politiska fattas folkvaldaRamen den där beslututgörs avav process
företrädare tillsatta i allmänna val. Grunden allmänheten,utgörs av

frågormöjligheterna kanalisera fram och information tillattmen
samhällsintressenbeslutsfattarna begränsade. Stora organiseradeär

politiska partierna intresseorganisationerde och andrat.ex.som
nådet gäller fram till beslutsmakten.har betydelse när attstor
genomförs informa-Myndigheterna för beslut och attattansvarar

når tilltion besluten medborgarna.utom

relationer det politiska livet.Figur 2.2 Massmediernas till

massmediernaAv

AS SMORGANISERADE
SAMHÄl .LSIN-

MYNDIGHETERTRESSENTEX
POL. PARTIER

SOM INSTITUTIONE

förmedlad offentlighet

ALLMÄNHETEN

1993.Källa: Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier
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Massmediema spelar avgörande roll i den kommunikations-en
förbinder medborgare och olika maktcentra. Besluts-process som

fattare i företag, intresseorganisationer, politiska partier och offent-
liga måste hela tiden räkna med bli för kritiskorgan att utsatta
granskning media samtidigt de alla i högsta grad bero-ärav som
ende media kanal. Samtidigt naturligtvis media självutgörav som

stark aktör. Vilka effekter mediernas innehåll och budskap haren
på sin publik har upphov till många vetenskapliga och poli-gett
tiska debatter. Mediernas och medieinnehållets effekter män-
niskor och opinionsbildning har varit omstridda frågor. I demo-ett
kratisk politiskt har massmedierna central betydelsesystem en som
informations- åsiktsförmedlareoch mellan styrande och styrda.
Om det representativa skall kunna fungera och medbor-systemet

sin beslutanderättutöva vid måstevalen,suveräna massmediagarna
förmedla de olika politiska åsiktsriktningamas budskap kor-ett
rekt och lättbegripligt Endast därigenomsätt. kan medborgarna

rationellt val mellangöra partier.ett
I det här perspektivet har massmedierna betydelse förstoren

demokratins fungera. Bådesätt och etermedier haratt press en
skyldighet allsidigt åsikterutbud och kunskaper.att ettge av
Yttrandefriheten omistligt inslag i demokratinär därför denett att
bidrar till olika fakta åsikteroch olika ställs På såvarandra.att mot

ökas möjligheterna för människorsätt hand välja mel-att egen
lan de politiska alternativen.

Yttrandefriheten bäst i massmediesystem därgaranteras ett
massmedierna oberoende andraär maktcentra och konkurrerarav
åsiktsmässigt med varandra. förutsätterDetta dock oberoendetatt
inte används för undergräva det demokratiska styrelseskicket.att

Medborgama i modern demokrati har till fullständigrätten en
och korrekt information. Det mångfaldkräver i nyhetsförmed-en
lingen. Det kräver också förrespekt fakta både hos nyhetsför-en
medlare och hos politiker. Till respekten för fakta ocksåhör skyl-
digheten beakta omständigheter och beredvillighetatt attnya en
ändra sig på grund kunskaper. sådanaUnder förutsätt-av nya
ningar finns det möjligheter för människor få relevant bildatt en

det politiska skeendet.av

2.4.1 Svensk mediepolitik

påSynen massmedias roll har förändrats under de decenni-senaste
I dag massmediestrukturenär mycket komplex. Det totalaerna.

medieutbudet sker mångfald aktörer. Relationema demgenom en
emellan föremål för forskningär och undersökningar. Sedan
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utredningar försökt under-rad presspolitiska1960-talet har geen
främjar intressen bäst. betän-mediepolitik alla Ilag till ettsomen

utredningårs Pressutredning SOU 1975:79,1972kande enav
målfyramediepolitiken, presenteradeshaft inflytandestortsom

fungera.medierna idealt bordeför hur
information i samhäl-Medierna fungera förmedlarebör avsom

ochgranska makthavareoch analysera skeenden,let, kommentera
poli-samhälleligakommunikation mellan olikafrämja grupper,

mediepolitikenssådana.ideella Dessatiska, fackliga och yttersta
demokratin.fördjupa den svenskamål förstärka ochsyftar till att

normgivande för de-varitmediernas roll harDetta synsätt stora
mediepolitik.två decenniemasdelar senasteav

universitet pekar i analysvid GöteborgsProfessor Kent Asp en
två grundläg-massmediernaovanstående funktioner för attav

mål.mediepolitiska Delsmåste statsmaktemasställasgande krav
något exempelvisi högre värde,sådana mål förankradeskall vara

skall de välförfattningen, delsdemokratiuppfattning eller i varaen
samhället.förankrade i

målenfyra information,till uttryck i dekomDe synsätt som
delasgruppkommunikation komgranskning ochkommentarer, att

medie-svenskadendelarflertal utredningar samt storaett avavav
i läroböckerockså bli förhärskande deoch komvärlden att som

relativt välsåledes varithaområdet. kanSynsätten sägasutgavs
samhälleliga intressen.olikaförankrade bland

tanke-förekommit dekritikdebatt ochMycket den avsomav
medborgarperspektivrådande ihar bottnatgångar varit ettsom

med sak-förser medborgarnamassmediernacentraltdär det är att
ställningså enskilde fritt kaninformation denallsidiglig och taatt

avsak-bedömningenfrågor. Olika forskaresamhälleligai gör att
definieradoch klarttill grundläggandeanknytningnaden enav en

tillledaproblematisk och kandemokratiuppfattning är att exem-
vindar ochpåverkas dagspolitikenspresspolitikenpelvis gynnarav

ipräglas högframträdersamhället. Detivissa synsätt somgrupper
står iindividenmedieideologin. Detfrihetligagrad den är somav

och andraorganisationer, partierkollektivetintecentrum, som
svenskaockså i dentill uttryckgrundsyn kommerDennagrupper.

SOU 1990:44.maktutredningens slutrapport
fyrafått sin deSverige har i enkätJournalister i syngeen

de klartinformationgranskning ochmålen och de placerar som
detyrkesrollen, medanjournalistiskai denviktigaste uppgifterna

socia-ochpolitiskadel i andramindre vikt att envaravara avanses
ochi näringslivinformatörerfrågan ställdes tillNärprocesser.

granskningsrol-framförinformationsrollenförvaltning placerades
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målenfyra varierarillustrerar delen. resultatDessa att synen
inom mediestrukturen.med olika grupper

således männi-varierar mellan olikaMassmediemas betydelse
bakgrundområden medier. Med dettaolika och olikaskor, som

massmediernas och joumalistemasständigförs debatt rättomen
påverka händelserna iställningskyldigheter använda sineller attatt

journalisterna uppfattningendominerade blandFörr attnuet. man
verkliga skeendetskyldighet redovisa dethade enda utanattsom

påverka detredovisning kunde kommahur dennasnegla attatt
på-fick inteâtergav. Journalistens värderingarskeende egnaman

yrkesmässigtvinklat inteochverka hans arbete ett reportage var
accepterat.

verk-joumalistemasnyanseradNumera har synman en mer
sigfrigörahelt kaningen i sitt arbeteinsettsamhet. Man har att

mångfaldigbyggafrån sina värderingar. Genom att enuppegna
garantierskapamassmediebranschen ochinomstruktur attgenom

iinflytandemediernassjälvständighet bordemassmediernasför
åsikts-utbudetpositiv faktor ärsamhället närävensom enses

styrt.
mångamassmedieområdet dock sättUtvecklingen utgör

Tidningsdödensjälvständigheten.mångfalden ochhot justett mot
tid-regionallokal ellerfått endastmedfört flerahar att orter en

visserli-harradio och TVreklamfinansieradTillkomstenning. av
ägarkoncentra-tilltagandesamtidigtökat utbudet, är enmengen

åsikts-ochfrån yttrandefrihets-medieområdet oroandetion inom
ochopartiskhetfinnskravbildningssynpunkt. De t.ex.som
ochfrihetenjournalistiskadenockså svåra förena medbalans är att

journalistiskavärderingar i detberoendetofrånkomligadet egnaav
arbetet.

utvecklingochteknikNy2.5

interna-takt. Deni snabbmedieområdet utvecklasTekniken en
haftharsatellitteknikenöverföringsteknologintionella en--

ochmassmediestruktursvenskpåverkanmycket massme-stor
interna-underlättarför ochkostnadernareducerardiepolitik. Den

TV-distribution,ochradio-dataförmedling,telefonerande,tionellt
morgondagensgoda skäl ävenmycketfinnsDet attatt troetc.
gällerbåde detinflytande närhateknik kommer pro-stort nyaatt

medmänniskorsoch umgängedistributionskanalerduktions- och
massmedier.
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Behovet standardisera kommunikationssystemensattav egen-
skaper har lett till ökat internationellt samarbete, bl.a. deltar Sverige
i europeiskt stödprogram för film- och TV-programproduktio-ett

MEDIA också95, innefattar teknikutveckling inom denner, som
audiovisuella industrin. De förutsättningarna ocksåhar gettnya
upphov till diskussioner huruvida de traditionella medierna börom
gå teknikutvecklingen till och isig mediefor-mötes engagera nya
mer.

När talar teknik påverkanoch massmedieområdet ärman om
det viktigt skilja teknikutvecklingen på två nivåer. För detatt
första har tekniken de decennierna haft påverkan påstörstsenaste
medierna själva, innan nårde till publiken. Exempelvis harut yr-
kesgrupper grafikema inom blivit och över-som pressen mer mer
flödiga i takt med teknik layout och sättningsområdet.ny
Uppskattningsvis handlar motsvarande 90 den tek-procent av nya
niken underlätta rationalisering driften inom medierna.attom av

För gårdet andra utvecklingen vad kan kalla an-mot man
vändningsrevolutionen dvs. där tekniken kommer människorna,
användarna till godo. Stora utveckla användar-satsas attresurser
vänliga tekniker så människor kan del fler och infor-att ta av mer
mationsrika medier. förDetta dock med sig skäl till viss eftertänk-
samhet. Den tekniken kommer långtgåendeställa påkravattnya
användarna. Trots förenkling användartekniken kommer denav
ändå ställa grundläggande påkrav insatthet språk,i teknisktatt

vid datorer och ordbehandlare finnsDet uppenbara ris-vana osv.
ker för skiktning olika i samhället påberoende derasav grupper

Ålderförtrogenhet med och tillgång till de medierna. ärnya en
betydelsefull faktor förmåga umgåsdet gäller med ochnär att ta

Äldredel medier och teknik. människor svårtharav attnya tany
till sig denna utveckling, medan de surfar med lätthet denyngre

teknologivågen. Sannolikt kan denna social tröghetnya typ av
i framtiden i takt med fler generationermattas kommer haatt att

vuxit med datateknik, CD, multimedia och teknik. Eko-upp annan
nomiska ocksåkan komma spela avgörande roll förattresurser en
tillgången till och utnyttjandet de medierna.av nya

Tendensen privat och kommersiell sektor framatt växeren
bredvid den gamla, i huvudsak offentligt kontrollerade ordningen

densammaär helaöver Europa. gårPendelrörelsen fullmed kraft i
riktning kommersiell dominans. drivandeDen kraften framförmot
andra den tekniskaär utvecklingen kräver finansiella in-storasom

långt vad de enskildasatser utöver mediekonglomeraten mäktar-
med. Global samordning måsteoch riskspridning till. på-I Europa
skyndas utvecklingen målEU har riva nationella hin-att attav som
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der för handel och tjänster dit också den audiovisuella industrin
räknas. EU-kommissionen och EU-parlamentet har emellertid
skilda mediepolitiken.synsätt Medan kommissionen starkt
betonar de industripolitiska aspekterna, lyfter parlamentet fram
konflikterna mellan den gränslösa marknaden och värden som
yttrandefrihet och kulturell mångfald. Dessutom kommer natur-
ligtvis nationella önskemål och olikheter spela roll föratt stor even-
tuella konflikter. Telekommunikationsområdet kan på sikt komma

bli slagfält för motstridigaatt ett nationella åsikter likt det isom
dag existerar på jordbrukspolitikens område. Dessutom kommer

tvisteämne bli hurett stort den offentliga publicatt serviceverksam-
heten skall behandlas.

Diskussioner finns redan huruvida skall ha fi-stater rättom att
nansiera sådan verksamhet med reklam. Bl.a. har privata TV-kana-
ler i Spanien och Frankrike anmält sina regeringar till EU förresp.
inskränkning i konkurrensfriheten, dvs. regeringama i dessaatt
länder utnyttjar sin position och lägger beslag del rekla-en av
mintäktema för public service-kanalema.

Tendensen allt grupperingarstörremot och mediekonglomerat
påfallande.är Samdriftsfördelar, stordriftsfördelar och lång-mer

siktiga strategier för framtida kontrollmöjligheter ut-pressar
vecklingen i den riktningen. Utöver europeiska bolag finnsstora

amerikanskaäven och japanska medieföretagnu representerade
den europeiska marknaden. Strategic alliances allt vanli-är ett

uttryck i mediesammanhang. Det handlargare om gemensamma
projekt och affärer bland de mediekonglomeraten.stora

Denna utveckling har naturligtvis fått public service-företagen i
Europa känna osäkerhet.att De offentligastor kanaler tillsom

delen lever påstörre reklamintäkter fåtthar dessa krympa.se
Exempelvis har Antenne i2 Frankrike fått erfara detta när man
försökt på konkurrenternamötasatsa medatt dyrbara program-
satsningar. Detta har lett till den franska tvingats gå inatt ochstaten

ekonomisktstörreta för bådaett public service-kanalema.ansvar
De tyska public service-kanalema ARD och ZDF har på kort tid
fått känna på betydande nedgång i reklamintäkter. Bl.a. haren
ARD de åren förlorat hälften sinasenaste reklamintäkter ochav
förutspås hälften de kvarvarandetappa redan inom några år. Iav
de nordiska länderna i falletär, med Sverige, public service-som
företagen iännu relativt position. I Sverige kommeren gynnsam
på kort sikt det problemetstörsta beröra myndigheternas rela-att
tioner med de privata etennediekanalema.
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signalkompressioninteraktivitet ochDigitalisering,2.5.1

ligger ii dagutvecklingspotentialenteknologiskaviktigasteDen
förkanalerutbudetmångdubblaochförenklamöjligheterna att av

fler. Exem-blivit alltharMultimedietillämpningarolika budskap.
och bild,ljudmedCD-skivoruppslagsverk text,dessapel är

konferensregelrätthjälpvilkasmeddatorertv-spel,avancerade en
på sina kontorsittandehållas med deltagarnakaneller möte egna

fram-bilder. Inomrörligaförmedlakantelefoneroch snarensom
TV-program,medinteragerakunnatittarnakommertid varaatt

vill haslutvilketinnehållet, bestämmapåverkaochmed enman
språket i dennadetDigitaliseringTV-film, är gemensammaetc.

uppnås oerhördasignalerkompression ut-Genomutveckling. av
och video-ljud-framföragällerdetvecklingsmöjligheter när att

föranvändningkan hamediegrenarolika storkanaler. De som
kabelbola-satellitföretagen,Viktigastmånga. ärteknikerdessa är

in-kabel-TV-industrin börjatharUSAtelefonbolagen. Iochgen
kanaler. Iantaletutvidgatsåochkompression sättdigitalstallera

medsatellitersinaförsesatellitbolagenplanerarEuropa att nya
till Astra-Exempelvis talarkompressionsteknik. ägarnaavancerad

medskallår 1995satellitenfemte utrustasdensatellitema attom
beställ-TV-kanaler.till 150förkompressionsteknik upp

överföraförteknikutvecklabörjat attTelefonindustrin har en
möjlighetkundenkunnavilket kommertelefonnätet,viafilm att ge

video-on-s.k.telefonlångfilmerexempelvisbeställa hem peratt
kal-dennaliknandeuppfinningfinnsSverigeIdemand. somen

skallnågra sekunderTV-signalerellerdär data-InfoCom,las
i hemmet.mottagningsdosatillvia telenätetöverföraskunna en

teknik. DeÄven TV-industrintraditionelladen satsar nu-ny
digitalakommer ersättasTV-systemenanalogavarande att sys-av

stömingsfri bildochperfektkanaler,flerunderlättar entem som
TV-HDTV.DefinitionHighbildformatmycket störresamt ett

datain-område självklartdetta ärintressentstarkytterligareEn
teknik-allförtill grundliggertjänsterochprodukterdustrin, vars

användning.
iClintonpresidentskjutsutveckling närfick dennaUSAI en

informa-satsningartaladeår 1992presidentvalskampanjsin om
elec-framtidensi forminfrastrukturtionsteknologi och avny

Även EUhari Europasuperhighways. satsat storatronic resurser
indu-audiovisuellaDenutvecklingen.långt iframmeliggaatt

på 2000-tjänstesektoremaviktigastedeblistrin kommer att aven
årekonominvitboki sinEU-kommissionenskrivertalet, om

fleraexisterardetmedi ochproblemdockfinns att1993. Det
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möjligheter. Exempelvis kolliderar satellitföretagens intressen med
den traditionella TV-industrins. Då det sig mångmil-rör storaom
jardsatsningar vill säker inte låsa sig för endaattman vara en
teknikväg.

Huruvida all denna teknik blir verklighet och i vilken grad den
kommer utnytjas naturligtvis beroendeär hur billig den bliratt av
och i vilken utsträckning tittarna vill ha den. De mediefor-nya

också frågorväcker får tillgång till de elek-merna om vem som
troniska motorvägarna, kommer kunna bestämmaattvem som

utbudet i dessa nätverk, vad händer med upphovsrättenom som
ocksåEU har tid börjat inse nödvändigheten vissaosv. senare av
regleringar och harmonisering nationella bestäm-gemensama av

melser för motverka ägarkoncentration och åsikts-att garantera
mångfald.

främstaDen skillnaden tidigare utopiska scenarior detnärmot
gäller tekniska revolutioner gångdenna handlar det inteär att om
enskilda produkter, offentligamedvetna, och inter-utan storaom
nationella satsningar investeringar och styr-nya gemensamma

Allt detta ställer krav snabb och tillförlitlig do-system. stora en
kumentation och forskning. I EU säker-satsas stora attresurser
ställa och harmonisera statistik frånoch information alla länder

området.det audiovisuella Sverige med i samarbete med bl.a.är ett
the European Audiovisual Observatory 6.4 har justse dessasom
frågor sin huvuduppgift.som
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3 Massmedieforskningens fram-
och utvecklingväxt

Sammanfattning: Massmedieforskningen i Sverige har tidi-
två statliga utredningar. Massmedieforsknings-utrettsgare av

utredningen lämnade i betänkande år 1977 förslagett om en
decentraliserad forskningsorganisation inrättandemed av
tvärvetenskapliga seminarier, forskningsprogram för fyra nya
professurer och inrättandet särskild massmedieforsk-av en

Ävenningsdelegation. utredningens förslag inteom genom-
fördes blev den ändå startpunkten för arbetet med byggaatt

massmedieforskningen självständigt akademisktupp ettsom
ämnesområde.

Den andra utredningen, år 1988 avlämnade betän-som
kandet Att följa medieutvecklingen, hade till uppgift att
utreda behovet åtgärder för förbättra underlaget förattav
massmediepolitiska bedömningar.

Under 1980-talet tillförde statsmakterna successivt mass-
medieforskningen Professurer inrättades vidstora resurser.
universiteten och massmedieforskningen fick betydandeett

frånstöd bl.a. forskningsråden. Ambitionen från statsmakter-
sida bygga fast organisation för forskningattnas var upp en

och forskarutbildning inom området massmedier och mass-
kommunikation.

År 1993 avvecklades PUB, Sveriges Radios avdelning för
Publik- och programforskning. Genom nedläggningen upp-
hörde omfattande verksamhet betydelse för forsk-storen av
ning medier och medievanor.om

3.1 Bakgrund

Under årende har massmedierna och massmediernassenaste roll
varit föremål för uppmärksamhet i olika sammanhang. Statensstor

inom massmediesektorn har blivit omfattande.engagemang mer
Medielandskapet undergåtthar förändringar inte minststora ge-
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TV-kanaler. Fleraradio- ochmängdtillkomsten ut-nyaenavnom
massmedieproblemolikabehandla rö-tillsatts förredningar har att

lokalradion,privataorganisation, denetermediernasrande t.ex.
bibliotek.film ochockså tillstödtryckfriheten statens press,men

föremålvariti Sverige harmassmedieforskningenFrågan om
massmedieforskningensutredningtvå delsutredningar,för omen

åtgärder för-förutredning behovetorganisation. dels attavomen
förstbedömningar. Denmassmediepolitiskaförunderlagetbättra

Massmedieforskningsutredningen, avläm-utredningen,nämnda
SOUmassmedierForskningår sitt betänkandenade 1977 om

år 1988 betänkan-publiceradeutredningenandra1977:11. Den
SOU 1988:52.medieutvecklingenföljadet Att

journalistik,ämnesområdethögskolor haruniversitet ochInom
förhål-tillkommitkommunikationsvetenskapmedie- och ettsom

underutvecklatssärskiltforskningsområde. harDetlandevis nytt
i samhället.betydelseökandemediernasi med1980-talet takt

efterfråganeffekter harochmediernas roll röntKunskaper storom
beslutsfattare inomochbeslutsfattarefrån både offentliga mass-

mediebranschen.
inombåda utredningarnanämndaredovisaskapitel deI detta

ochområde ochmassmedieforskningens sats-statens engagemang
i Sverige. Dessutommassmedieforskningutbyggdförningar en

Publik- ochPUB,nedläggningenvid ochverksamhetenägnas av
särskiltRadio,Sverigesprogramforskningsavdelningen vid ett av-

Snitt.

Massmedieforskningsutredningen3.2

MassmedieforskningsutredningentillBakgrunden gemen-var en
dåvarande Ra-och denårs Pressutredningfrån 1972skrivelsesam

kartlägg-någon samladframhöllsskrivelsendioutredningen. I att
massmedieforsk-bedömningpågående forskningning samt avav

därförbordeutredninginte gjorts. Enorganisationningens ännu
framtidamassmedieforskningensutredamed uppdragtillkallas att

tillsätta Mass-december 1975iRegeringen beslötinriktning. att
medieforskningsutredningen.

bedömningsamladuppgifttillfickUtredningen göraatt aven
be-undersökavillkor,omfattning ochnuvarandeforskningens att

massmedieområdet,forskningsinsatserframtida atthovet av
forskningssamarbete överåstadkommamöjligheternastudera ettatt

uppmärk-speciellochtraditionella ägnade ämnesgränserna att
frågan PUB.samhet om
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Utredningen genomförde undersökning utvecklingenen om av
och dagsläget inom massmedieforskningen i Sverige 1976:15Ds
och presenterade sina förslag i 1977 i betänkandet Forsk-mars
ning massmedier.om

Utredningen fann kapaciteten inom massmedieforskningenatt
inte motsvarade mångade krav fanns i samhället. Det krävdessom

stabilare organisation ytterligare i form tjänstersamten resurser av
och forskningsanslag. Utredningen föreslog åtgärderantalatt ett
skulle genomföras. Det första gällde forskningsorganisationen där

decentraliserad lösning förordades, det andra gällde forskning-en
finansiering där utredningen föreslog särskiltattens ett organ

skulle inrättas och det tredje gällde förslag avsåg förbättraattsom
servicen mellan forskare intressenter.och

Forskningsorganisationen

Beträffande forskningsorganisationen föreslog Massmedieforsk-
ningsutredningen forskningen skulle stimuleras till-att genom
komsten tvärvetenskapliga seminarier vid fyra universitet. Semi-av
nariet skulle den vetenskapliga träffpunkten förutgöra mass-
medieforskare och deltagarna skulle frånrekryteras skilda fakulte-

och ämnesområden. Vid seminariet skulle varierande forsk-ter en
ning bedrivas både långsiktigamed projekt grundforskningska-av
raktär och uppdragsinriktade undersökningar.mer

Till seminariet skulle tvåknytas vetenskapliga tjänster varav en
tjänsterna skulle professur. Professom skulle hand-av vara en vara

ledare och för kurser inom forskarutbildningen delta isvara samt
eller leda flera projekt inom seminariet. Den andra tjänsten fö-
reslogs tjänst forskarassistent med meritering inomvara en som
massmedieforskningsområdet.

ansågUtredningen fyra professurer minimum föratt ett attvar
tillräcklig bredd skulle kunna uppnås inom den samlade massme-
dieforskningen i landet och föreslog tjänster inom fyra ämnesom-
råden:

Masskommunikation, särskilt kulturkommunikation

2. Masskommunikation, särskilt politisk kommunikation

3. Masskommunikation, särskilt informationsspridningen och dess
effekter

4. Masskommunikation, särskilt massmediemas ekonomiska förut-
sättningar
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medför professurenforskningsinriktningen sär-centralaDen
avsågskulturkommunikation tvärveten-inriktningskild mot vara

historiska,mening däri vidkulturutbudetstudier este-skapliga av
medkonfronteraskundeteoriersamhällsvetenskapligatiska och

kommunika-politiskinriktningmedprofessurenvarandra. För mot
måni vilkenundersökauppgiftencentraladenblevtion att mass-

händelser ochinformerauppgiftersinafullgjordemedierna att om
myndig-granskaåsikter ochspeglaochframföraskeenden, attatt

olikadessabelysaverksamhet. Förmaktcentrasoch andraheters att
bl.a.analyserfordradesdetansåg utredningenförhållanden att av

informations-inriktningmedProfessurenmedieinnehållet. mot
infomiations-iutgångspunktsinejjfekter hadeoch dessspridning

organisatio-såväl enskildahoskommunikationsbehovetoch som
inriktadprofessurenfjärdeDenoch företag.myndigheter varner,

motiveradesochförutsättningarekonomiskamassmediernas avmot
ef-betydelseekonomimassmediernas ärforskning storavatt om

demokratiskai detviktiga instrumentmassmedierna är sam-tersom
hället.

utred-föreslogseminariettvärvetenskapligadetBeträffande
inomavdelningbildaadministrativt skulledetningen egenatt en
före-Vidareplacerades.seminarietdärinstitutionernågon deav

skulle inrät-massmedieforskningsnämndsärskildslog att enman
fors-ochprofessornmedskulle tillsammansnämndDennatas.

övergripandemasskommunikation ha det ansvaretikarassistenten
meriteradevetenskapligtbestå 6-8ochverksamhetenför perso-av

ochfakultetsnämndskullenämndeniLedamöterna utses enavner.
massmedieforsk-förplaneringsorganförutsattesnämnden ettvara

berördaoch denseminarietmellanplaceradorganisatorisktning
fakultetsnämnden.

Massmedieforskningsdelegationen

nödvändigtansåg sär-detMassmedieforskningsutredningen att ett
massmedieforsk-stödjaekonomisktförinrättadesskilt attorgan

frånsynpunkterinhämtathadeUtredningenSverige.iningen en
framhölldärmyndigheterorganisationer och attrad resurserman

projekt. Manövergripandegenomföraförsaknades att mera
existerandedemedräknahellerinteutredningenenligt attkunde

medel.tillräckligamedbidraskulle kunnaforskningsfonderna
massmedie-inrättandetföreslogDärför nyttett organavman -

hforskningsdelegationen.
huvudsakligtillskulle haMassmedieforskningsdelegationen

efterskeskulle kunnaforskningsanslag. Detfördelauppgift eg-att
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initiativ eller efter frånansökan forskare. Delegationens uppgiftna
skulle främst sådanstödja forskning kan bildaattvara som
underlag för beslut i massmediefrågor och har intresse iettsom
den allmänna debatten. Avsikten inte delegationen skulleatt tavar

några uppgifter frånöver redan existerande forskningsfonder utan
i stället komplettera dessa.

Till delegationen skulle knytas speciella arbetsgrupper. Utred-
ningen ansåg det särskilt viktigt med sådan meden grupp repre-

för den tekniska forskningen. sådanEnsentanter arbetsgrupp
skulle kunna initiera forskning inom områden där sigväntarman

tekniska nyheter skulle innebära förändringar påatt massmedie-
området. Det skulle också medföra underlaget för olika formeratt

mediepolitiska beslut kunde förbättras.av
sammansättningen delegationen skulle enligt utredningenav

sådan den dominerades olika intressegrupperatt och fors-vara av
kare. Fem olika representerade myndigheterna,grupper, som or-
ganisationerna, medieföretagen, inom medierna verksamma perso-

massmedieforskama, föreslogs bli representerade i dele-samtner
gationen skulle 13 ledamöter.som

Delegationen skulle regeringen efter frånförslagutses av resp.
organisationer och myndigheter. Ett sekretariat skulle knytas till
delegationen med uppgift förbereda initiativ delegationenatt som
eller dess arbetsgrupper ville sekretariatet ocksåskulle ha tillta.
uppgift bereda inkommande ansökningar och mindre in-att göra
venteringar.

Ett särskilt problem för utredningen innebar delegationens pla-
cering. Här kunde sigtänka olika alternativ innebar ska-man som
pandet friståendehelt eller anknytning tillettav organ en en cen-
tral myndighet med sektoriellt för massmedieområdet. Enansvar

möjlighet knyta någotdelegationen till departement.attannan var
Ytterligare lösning placera delegationen inom forsk-atten var
ningsrådsorganisationen.

Utredningen konstaterade inte någondet fanns centralatt
myndighet med sektorsansvar för massmedierna knyta delega-att

någontionen till. fanns inte hellerDet anledning, bl.a. kostnads-av
friståendeskapa heltskäl, Man konstaterade detatt ett attorgan.

fanns förflera skäl talade delegationen skulle knytas tillattsom
departementen. Statsmaktema förutsattes forsk-ha behovstort av
ning för olika mediepolitiskamassmedierna underlag be-om som
slut. Ett skäl delegationen inomtalade placerades de-mot attsom
partementsorganisationen risken för isolering i relation till and-var

forskningsstödjande ocksåDet skulle kunna skapasra organ.
onödiga klyftor mellan målinriktade,den tillämpade forskning
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grundforsk-och denmedskulle sysslafrämstdelegationensom
främja. Ettforskningsråden skulle motargumentning annatsom

förmisstänkasskulle kunnadepartementsplaceringen att statenvar
massmedieforskningen.monopoliserapolitisera ellerviljaatt

massmedie-alternativetinförslutligenstannadeUtredningen att
år skullefemförsöksperiodunderforskningsdelegationen en

delegationenskulleFRN. DärForskningsrådsnämndenknytas till
erfa-utnyttja desamtidigt kunnaställningsjälvständigha menen

FRN kun-Genomforskningsfält.från andraFRN harrenheter som
olika forsk-tillanknytningnaturligockså fådelegationende en

administrativaFRN:sfåsamtidigtningsområden och nytta resur-av
kontaktnät.ochser

så-måsteockså delegationenkonstateradeUtredningen att ges
fullgörakundeverkligendenekonomiskadana meraattresurser
delegationenföreslogochforskningsuppgifterövergripande att

iförfogamkrverksamhetsåret skulle 3 överförstaunder det attges
forskningsanslag.

Servicefunktioner

gällervadbristerallvarligafannsdetvisatUtredningen hade att
pågå-informationmassmedieforskama,mellankontakterna om

ochforskningsprojektdokumentationforskningende samt av
såvälockså inomfanns detutredningenEnligtforskningsresultat.

in-registreringarkivering,offentliga kravdetbranschen avsom
lyssnarundersökningar.ochkontinuerliga läsar-nehåll samt

kommunikatio-förbättraåtgärder förföreslog radMan atten
inbördes.forskarnamellanochmellan forskare och avnämarenen

ansågs verk-sammanhangi dettabetydelsefullSom utomordentligt
fördokumentationscentralenvid nordiskasamheten den mass-

hadeNORDICOMNORDICOMkommunikationsforskning vara.
dokumentationsområdet och dettaår 1973 samarbetestartat ett

utredningsserieNordiskblisamarbete hade föreslagits permanent
bordei Sverigeverksamhet1976:33. till NORDICOM:sMedel

ochmassmedieforskningsdelegationenenligt utredningen ges av
Ut-från NORDICOM.ansökanstorleken fastställas efter särskild

NORDICOMredningen underströk behovet att perma-gavs enav
ställning.nent

frågailiksommassmediernakonsumtionNär det gällde t.ex. av
utredningensenligtborde,registrering innehållet i mediernaom av

mellansamverkaniuppfattning, utvecklasforskningsprogramett
Massmedie-massmedieforskare.intressenter, medieansvariga och

medkontaktfå uppgifttillforskningsdelegationen borde att ta
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olika och fråganutreda såvälnämnareparter kontinuerliga stu-om
dier innehållet regelbundet återkommande undersökningarav som

läsar-, lyssnar- och tittarvanor.av

3.3 Utvecklingen sedan 1970-talet

Massmedieforskningsutredningens förslag blev aldrig föremål för
någon proposition från regeringens sida och förslagen kom därför
inte förverkligas. Utredningens arbete ändåblevatt viktig mil-en
stolpe i framväxten massmedieforskningen självständigav som en
och etablerad forskningsdisciplin i Sverige.

Enligt den inventering forskningsläget massmedieforsk-av som
ningsutredningen gjorde fanns årdet 1976 130 forskare ochca
forskarstuderande ansåg sig massmedieforskare. för-Desom vara
delade sig tämligen jämnt mellan humanistiska och samhällsveten-
skapliga universitetsämnen.

En betydande del forskningsinsatsema i slutet 1970-taletav av
koncentrerade fåtaltill institutioner, i allmänhetettvar som var

inriktade på begränsade delar massmedieområdet. Den mestav
omfattande verksamheten då knuten till Statsvetenskapliga insti-var
tutionen vid Göteborgs universitet, sociologiska litteraturveten-och
skapliga institutionerna vid Lunds universitet Ekonomiskasamt
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan EFI i Stockholm.

En fjärdedel samtliga massmedieforskare enligt utred-av var
ningen knutna till verksamhet utanför universitet och högskolor
bl.a. till Sveriges Radios Publik- och programforskningsavdelning.

Ekonomiskt finansierades massmedieforskningen i huvudsak av
olika forskningsstödjande Riksbankens Jubileumsfond ochorgan.
Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet HSFR läm-
nade stöd till enskilda projekt tjänster.och Viss forskning finansie-
rades insatser det privata näringslivet. Reklambranschengenom av

betydande för forskning inom område.sittavsatte resurser
År 1973 hade NORDICOM etablerats. Det innebar stimulansen

för forskningen uppgifter pågående forskning in-attgenom om
samlades och systematiserades. Verksamheten vid NORDICOM
fick fastare form år 1975 och efter årutvärdering 1979,en en om
avdelningens inriktning och arbetsuppgifter, blev NORDICOM
under 1980-talet för dokumentation informationochett centrum
inom massmedieforskningen.

För den vill ha perspektiv massmedieforskningenssom ut-
veckling årkan 1977 markera den tidpunkt då föreställningen om
masskommunikation forskningsområde börjadeett eget växasom
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massmedieforskningsutredningen dettafram. inte baraDet somvar
utredningenår betänkande. Som denavlämnade sitt vägett steg

seminarierår tvärvetenskapligaföreslagit inrättades 1977 lokala
masskommunikation vid fem universitet. Sammainriktningmed

också för ljud bildstatligt arkiv ochår föreslogs för övrigt att ett
år grundadesvilket förverkligades. Dettaskulle inrättas, senare

Masskommunikationsforskare FSMK.också Föreningen Svenska
massmedieforskningensförhaft betydelseFöreningen har ut-stor

veckling.
forskareinte antaletskedde under 1980-taletVad attvarsom

forskningeni stället händeDetökade numerärt attsett. varsom
framgår kraftig ökning i andelenbl.a.expanderade, vilket av en

tillströmning studerande tillTill detta korndisputerade. stor aven
massmedieområdet. Utbildningar i jour-grundutbildningar inom

några efter-i deinformation tillhör dagnalistik och även mestav
inom högskolan.utbildningarnasökta

också ämnesområdet. perio-UnderutveckladesAnslagsmässigt
JubileumsfondHSFR och Riksbankensden 1977-1987 delade ut

Även ämnesmässigtmassmedieforskning.tillsammanlagt 37,6 mkr
forskarnasmitten 1970-taletutveckling. Iskedde ut-varaven

masskommunikationspro-någongångspunkt vanligen bara del av
tydligare1980-talet blev allti mittenmedan det attavcessen,

Stu-i sin helhet.inriktad belysaforskningen att processenvar
publikre-medieinnehåll med analyserkombineradesdier avav

perspektiv anladeskulturellaPolitiska, ekonomiska ochaktioner.
kombinerabörjadeforskningsprojekten. Manallt oftare i de olika

samhällsvetenskapligahumanistiska och ansatser.
massmedieforskningensförutsättning föravgörandeEn succes-

forskningsrådockså frånområdet ficketablering stödsiva attvar
inrättandetskedde bl.a.och forskningsfonder. Det genomsenare

På det utvecklasforskartjänster. kundedetta sätttemporära enav
forsk-grundforskning och tillämpadfruktbar växelverkan mellan

ning.
också strukturfastareExpansionen innebar ökade behov enav

År inrättariksdagenhos massmedieforskningen. 1979 beslöt en
universitet fr.o.m.massmedieforskning vid Göteborgsprofessur i

År också förskapades Centrumden juli 1980. 1980l ett mass-
vid Stockholms universitet medkommunikationsforskning en av

Årföreståndare. 1986 inrättadesHSFR-medel avlönad extraen
vidmasskommunikationinriktningprofessur i sociologi med

Lunds universitet.
kraftigtmassmedieforskningenFrån sidastatsmaktemas ettgavs

professuren inämnda1980-talet. Förutom denökat stöd under
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massmedieforskning vid Göteborgs universitet anvisades fr.o.m
den 1 juli 1980 medel statsbudgetenäven till verksamhetenöver
vid NORDICOM prop. 197980:100, bil. 12.

Riksdagen ocksåbeslöt under 1980-talet särskildaavsättaatt
medel i budgeten till massmedieforskningen. Efter förslag i 1984
års forskningspolitiska proposition prop. 198384:107 fördelades
dessa medel fr.0.m. 198485 i stället riktad basresurs tillsom en
massmedie-masskommunikationsforskning vid universiteten i
Stockholm, Uppsala, Lund Umeåoch med år55 tkr vardera per
och till universitetet i Göteborg med 105 tkr. Det högre beloppet
till Göteborgs universitet motiverades tillstödet NORDICOMav

informationsverksamhet bedömdes värdefull och därvars som en
måstefortsättning garanteras.

års forskningspolitiskaI 1987 proposition 198687:80prop.
konstaterades journalistiken viktig funktion i detutgöratt en mo-
derna samhället förelågoch det brister det gällde kun-näratt stora
skaper journalistikens villkor och de journalistiskat.ex. ut-om
trycksformema. Med anledning härav beslöt riksdagen inrätta en
professur i journalistik vid Stockholms universitet den juli 1988.1
Medel också för successiv förstärkning massmedie-avsattes en av
området budgetåren.under de Förstärkningennärmastetre upp-

årsgick till 150 tkr1 1987 kostnadsläge.
årsI 1990 forskningspolitiska proposition 198990:90prop.

föreslog regeringen särskilda insatser för uppbyggandet fastav en
organisation inom forskningsområdet massmedier, journalistik,
medie- och kommunikationsvetenskap. propositionenI framhöll

statsrådetföredragande mediernas betydelse i samhället äratt stor
och växande mediernas roll och effekter inte tillräckligtärsamt att
väl kända sig i samtida eller historiskt perspektiv.ett ettvare

förstärkaFör den sedan länge bedrivna forskningenatt om
massmedier och masskommunikation vid den humanistiska fakul-

vid Stockholms universitet inrättades juliden l 1991teten en pro-
fessur i masskommunikationsforskning. Härigenom skapades en
fast organisation för forskarutbildningen i masskommunikations-
forskning. Till innehavare tjänsten utsågs föreståndaren vidav
Centrum för masskommunikationsforskning.

Vid Göteborgs universitet inrättades landets andra professur i
journalistik juliden 1 1991, tjänstenoch placerades vid universite-

samhällsvetenskapliga fakultet.tets
Vid universitetLunds fanns sedan tidigare lokalt inrättaden

professur i sociologi med inriktning massmedieforskning.mot
Regeringen fann det motiverat verksamheten däratt ytter-nu gavs
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ligare stabilitet och professur i massmedieforskning inrättadesen
vid samhällsvetenskapliga fakultet den juli 1991.1

UmeåVid universitets humanistiska fakultet inrättades juliden 1
1992 professur i masskommunikationsforskning för bl.a.atten
förstärka den utveckling humanistisk fannskaraktär etable-av som
rad vid universitetet.

de helt finansierade professuremaFörutom har ävenstatenav
inrättats professurer med s.k. finansiering. innebärDetextern att
intressenter utanför högskolan, företag eller branschor-ettt.ex. en

finansieringganisation, i varierande grad medverkar till av en av
universitetet inom sin organisation inrättad tjänst professor. Ettsom
sådant professuren massmedieekonomiexempel i vid samhälls-är

Årvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. 1994 inrät-
Umeåtade humanistiska fakulteten i liknande villkor profes-en

professur.i journalistik Ludvig Nordströms Denna tjänst ärsur
knuten till Mitthögskolan i Sundsvall.

Målsättningen från sida destatsmakternas med betydande re-
surstillskott massmedieforskningen till del under 1980-komsom

fast organisation förtalet och början 1990-talet skapaattav var en
området ochforskning och forskarutbildning inom massmedier

masskommunikation.

3.4 Att följa medieutvecklingen

år 1986regeringens forskningspolitiska proposition 1987I prop.
utvecklingen inom87:80, s.l59 framhöll utbildningsministem att

massmedieområdet central betydelse för möjligheten att ut-var av
ansågs ocksånyttja yttrandefriheten och informationsfriheten. Den

såvälför informationspolitik.väsentlig kulturpolitikvara som
Utbildningsministem framhöll vidare:

också de på olika berörs utvecklingenDet angelägetär sättatt som av
underlagmassmedieområdet bästa möjliga förinom kan skaffa sig

bedömningar. både på landstingen ochsina Jag tänker här staten,
åtgärder, påkommunerna skall fatta beslut politiska företagsom om

besluta på deskall viktiga och slutligainvesteringar använ-som om
darna den tekniken, dvs. allmänheten, behöver kunna ori-av nya som

svåröverskådlig planer och nyheter.sig i ofta strömentera en av
april tillkallaMot denna bakgrund beslöt regeringen i 1988 att

särskild utredare för i huvudsaklig överensstämmelse medatten
års forskningsproposition för1987 förbereda insatser förbättraatt

Enligtunderlaget för massmediepolitiska bedömningar och beslut.
direktiven skulle de planerade insatserna bakgrund be-motses av

förbättra medieutvecklingen. primärahovet bevakningen Detatt av
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skulle förbättra underlaget för strategiskt beslutsfattandeattvara
olika nivåer. direktiven ocksåI framhölls det angelägetatt attvar

åtgärderde planerades, för förbättra handlingsbered-attsom nu
skapen det mediepolitiska området, så såutformades detatt
långt ocksåmöjligt tillblev stöd för massmedieforskningen.

Från utgångspunktemade angivna iutredaren uppdrag attgavs
pågickkartläggning vilka aktiviteter såvälinomgöra en av som

den offentliga privataden sektorn det gällde mediepoli-närsom
tiskt betingade utredningar, bevakning medieutvecklingen, do-av
kumentationsverksamhet och information till olika intressenter om
medieutvecklingen.

Kartläggningen förskulle sedan ställas behovsanalys be-mot en
rörda statliga organisationer m.fl.och kommunala ochorgan, en
bedömning vilka insatser tillgodosesborde kunnagöras avav som
dem själva och vad skulle kunna stödjas med de medelsom som

till förfogande ändamålet. forskningspoli-stod för regeringensAv
förtiska proposition framgick till förfogande750 tkr stodatt ca

medieområdet.insatser inomnya
många hållfrånUtredaren inledningsviskonstaterade detatt

årunder omvittnats behov insatser för dokumen-ett stortsenare av
tation för förbättra denoch analys medieutvecklingen bl.a.attav
massmediepolitiska handlingsberedskapen. nulägesbeskriv-I en
ning redovisade utredaren översiktligt den uppgiftsinsamling och
utredningsverksamhet inom myndigheterägde vissa ochsom rum

genomgångorganisationer. Vid fanns tillgängligtvaden av som
förelågmedium för medium konstaterades skillnader idetatt stora

bådetillgängliga data, kvantitativt kvalitativt,och och mycketatt av
den offentligt producerade statistiken fokuseras kringenbart de
medier erhöll statligt stöd, dagspressen. Genomt.ex. att myn-som

specialiserade olika uppgifterdigheter och branschorgan var
svåra överblicka.sammanställningar för olika medier oftablev att

medieområdetockså saknadesdetUtredaren konstaterade ettatt
mediefrågoma. Bland de brist-förövergripandemed ansvarorgan

uppgifterfannsområden utredningen pekade om mass-som
reklaminvesteringar.uppgiftermedieföretagens ekonomi och om

mediesta-samordning skulleföreslogUtredaren görasatt aven
samordning mellan dengällde dettistiken i landet. första handI en

medieområdet övrig medies-ochstatistik SCB publiceradesom
huvudmanbliNORDICOM skulletatistik. föreslogUtredaren att

statis-för reguljär utgivningverksamhet med vartannat enaven
uppnå erforder-tisk MedieSverige.sammanställning För att-

Medie-förliga samordningsvinster föreslogs att representanten
få samordningsgrupp förSverige skulle och i SCB:ssäte stämma
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översiktlig mediestatistik ocksåoch referensgrupp skulleatt en
knytas till statistikproduktionen vid NORDICOM där företrädare
för få ingå.SCB skulle

Genom utredningsförslaget skulle SCB kunna koncentrera sin
verksamhet inom mediestatistiken årligtill utgivning publi-av en
kation med översiktlig statistik. MedieSverige i dess tapp-nya

årning skulle kunna fylligoch publikationut vartannatges vara en
med analyser och kommentarer.mera av

rundfråga frånEn utredaren till berörda myndigheter visade att
fanns behovdet samlad dokumentation debattenett stort av en av
medieutvecklingen. många hållEnligt hadeutredarenom man

inom och bland mediemyndighetema fram-departement de s.k.
hållit svårigheterna hållamed sig underrättad fattade medie-att om
politiska beslut det aktuella beredningsläget för kom-samt om
mande beslut. En samlad bedömning dokumentationoch denav

också.tekniska utvecklingen saknades
Med anledning härav föreslog utredaren till Arkivet föratt man

dåvarandeljud och bild eller till skulle rekryteraKabelnämnden en
kvalificerad kraft för dokumentation offentligaden debattenav om
medieutvecklingen, mediepolitiska tekniskabeslut densamt ut-av

på medieområdet.vecklingen
åtgärdspaket föreslogs NORDICOM skulle tillförasI ett att nya

informations-gällde förstärkning den allmännaDetresurser. en av
funktion sammanställning publiceringservicen för ochsamt aven

mediestatistik. föreslogs vid NORDICOM projekt-Bl.a. att man
basis kvalificerad kraft för informationskulle anställa omen

insamlingforskningsresultat och halvtidstjänst inrättades föratt en
På så förutsättningaroch bearbetning mediestatistik. skullesättav

mediestatistik periodicitet.skapas för publicering med vissav
också utomstå-diskuterades möjligheterna förI betänkandet

ende anlita de inom Sveriges Radiosbyggtsatt resurser som upp
publik- och programforskning. Vidare berördes relationerna mel-

ocksålan forskare och beslutsfattare. Utredaren visade att sam-
åstadkommasordningsvinster skulle kunna samlokalise-genom en

ring s.k. mediemyndighetema.deav
Utredningens förslag genomfördes i huvudsak. förAnsvaret

samordningMediesverige överfördes till NORDICOM och en
stånd.referensgrupper för statistikproduktionen tillmed kom Den

ekonomiska förstärkning skedde utredningen komsom genom
framför allt NORDICOM:s verksamhet tillgodo. En be-närmare
skrivning NORDICOM i avsnitt 4.4.görsav
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3.5 Sveriges Radios avdelning för Publik- och
programforskning PUB

-

3.5.1 Organisation och finansiering

Till bilden massmedieforskningens framväxt i Sverige hör ocksåav
verksamheten vid Sveriges Radios avdelning för Publik- och pro-
gramforskning PUB. Denna forskningsorganisation avvecklades
den 1 juli 1993 i samband med de organisatoriska förändringarna
inom Sveriges Radio och Sveriges Television. PUB har haft en
omvittnad betydelse för forskning radio och TV. PUB harom
också utfört mätningar och visst forskningsarbete för externa upp-
dragsgivare Statens kulturråd. Det kant.ex. därför intressevara av

i detta sammanhangatt granskanärmare PUB:s verksamhet och or-
sakerna till nedläggningen.

Publikundersökningar har lång tradition i Sverige. Redanen
1928, år efter dåvarandetre Radiotjänst,starten anordnades denav
första lyssnarenkäten. Till börja med genomfördes undersök-att
ningarna andra företaget självt,än slutet 1940-taletav motmen av
började alltmer genomföra undersökningar iatt regi.man egen
Redan 1955 bildades sektionen för lyssnarundersökningar, dåsom

direkt knuten till radiochefens kansli. 1969 fick verksamhetenvar
självständig och dessutom kraftig förstärkning,status, en attgenom
Publik- och programforskningsavdelningen bildades.

Formellt inordnades PUB under moderbolagetsett i den tidigare
Sveriges Radio-koncemen i praktiken fungerademen man som en
koncemgemensam De övergripande besluten verksam-resurs. om
hetens inriktning och omfattning fattades PUB:s ledningsgruppav

också fungerade avdelningens styrelse. I ledningsgrup-som som
ingick för koncernensrepresentanter programbolagpen och ord-

förande chefen för Sveriges Radio-koncemen.var
Vid PUB arbetade personalstyrka motsvarande 45 hel-en

tidstjänster inklusive intervjuare. En tredjedel personalenegna av
utgjordes forskare verksamma hel- eller deltid. Vid PUBav
fanns också fältorganisation med drygt 20en egen personer som

försvarade datainsamlingen. Till detta kommerparten av en grupp
arbetade med databearbetning ochsom svarade fören grupp som

informationsspridning forskningsresultat. I figur återges3.1av
PUB:s organisation årenunder 1989-1993.
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1989-1993organisation3.1 PUB:sFigur

Samordnare

Informa-
Data-tions-

gruppen
gruppen

4 5
distrikts-
kontor

inter-med
vjuare

Sveri-inomfinansieradesvid PUBforskningenHuvuddelen av
projektsåväl uppdraggälldeRadio-koncernen. Det somsomges

verksam-och 10Mellan 5initierade.självaforskarna procent av
samarbets-medelfinansieradheten t.ex.externa genomgenomvar

uppdragsverksamhet.institutioner ellerutomståendemedprojekt
År olikaDe19 mkr.till drygtbudgetuppgick PUB:s198889 pro-

medel. Detmedbidrog störstainom koncernengrambolagen
ändrades budgete-Senarefrån Television.Sverigesbidraget kom

eko-säljorganisation. Denochköp-PUB blevringen och renen
tillår uppgick1993avvecklingomslutningen vid PUB:snomiska

25 mkr.drygt

Forskningsverksamhet3.5.2

pub-kontinuerligadeverksamhetPUB:sgrundsten iviktigEn var
undersamladesPublikdataoch TV.radioförlikräkningarna
längrejämförelsertillmöjligheter överunikalång tid, vilket gav

studieri arbeteviktig del PUB:stidsperioder. En pro-avvarannan
hadeManpubliken.uppfattadesdeinnehåll och hur avgrammens
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också särskilt intresse för forskningett kring barns och ungdomars
mediekonsumtion.

PUB:s forskningsverksamhet omfattade huvudområden. Dettre
första gällde konsumtionsmönster och levnadsvanor. Det andra tog

televisionens och radions roll kunskaps-upp och informa-som
tionsförmedlare, medan det tredje området handlade televisio-om

och radions roll underhållare och kulturspridare.nens som
Grunden för PUB:s verksamhet publikmätningarna. Devar ge-

nomfördes telefonintervjuer till riksrepresentativtsom urvalett av
befolkningen. PUB utvecklade metoder inom publikmätnings-nya
området och byggde efter hand kunnande och fram-ett stortupp
för allt databas med uppgifter tittandets och lyssnandetsen om om-
fattning, förläggning, programval och programupplevelse i kombi-
nation med mängd socioekonomiska bakgrundsdata. Genomen
denna databas skapades möjligheter långatill tidsserier.

Ett exempel tidsserier Mediebarometem se avsnitt 4.4.6var
där PUB samarbetade med Dagspresskollegiet vid Göteborgs uni-
versitet. En tidsserie, genomfördes i samarbeteannan medsom
Statens kulturråd, Kulturbarometern. Här studeradevar man an-
vändningen i olika tidsperspektiv 20-tal kulturaktiviteter. Bå-ettav
de egenaktiviteter och besök olika förekomtyper av evenemang

frågebatteriet.i Kulturbarometern genomfördes årligen med istart
början 1980-talet. Dessutom kompletterades studienav med för-
djupningar inom olika områden musik, konstlkulturhis-teater,som
toria etc.

Ytterligare PUB:s tidsserier inventeringen elektro-en av var av
nisk utrustning i de svenska hemmen. Med Elektronikbarometern
kunde följa hur antalet TV-apparatert.ex. ökade i hushållenman
och vilken familjer stod för dennatyp ökning. Man kundeav som
följa tillväxten video, privata parabolantenner, videokameror,av
CD-spelare Svenska levnadsvanor tidsserieetc. där radio ochvar en
TV i vidare vardagligtsattes levnadssammanhangett genom re-
gelbundet återkommande specialundersökningar.

PUB genomförde inte bara tidsserier. Under flera år utvecklade
speciell kompetens rörande barn ochman ungdomen och deras

mediekonsumtion. I flera projekt belystes just barns förmåga att ta
till sig programstoff det bådegällernär informativa och mer un-
derhållande eller fantasistimulerande produktioner. Ett antal fors-
kare vid PUB ägnade sig belysa och försöka förståatt den in-
formativa och folkbildande funktionen hos radio och TV. Många
undersökningar hade TV:s nyhetsprogram i fokus.

Ett område mångaunder årannat uppmärksammades isom
PUB:s verksamhet hur medierna speglade jämställdhetsproces-var
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ochhandikappadeockså blandundersökningargjordeMansen.
språkliga minoriteter.bland

kulturkonsum-medie- ochupplysningarInformation och om
år 1992Undersamhället.fritt iverksamhet spredsfrån PUB:stion

håll-restriktivintaRadio-koncernenSverigesdockbörjade en mer
etermedieområdet bi-inomkonkurrensenökandehärtill. Denning

blivitutvecklingenhållning. Därefter hardennasäkerligen tilldrog
förskjutits denmedieundersökningsområdetdelar motden att av

lika lätt-inteså materialetundersökningsmarknaden ärprivata att
tidigare.tillgängligt som

Nedläggning3.5.3

dåvarandeavveckla denjuni 1992,ibeslutEfter riksdagens att
grund förockså viktigförsvannRadio-koncernen,Sveriges en

UtvecklingenSR-anslag.koncemchefensnämligenexistensPUB:s
den lavvecklas fr.o.m.skullePUBbeslutfram tillledde attett om

juli 1993.
tillbidrogochsamverkadefaktorerfinnsDet yttersttre som

etermedie-konkurrensengälldeförstanedläggning. DetPUB:s
prioriteradeolika bolagendetill följdfickområdet bl.a. attsom

marknads-programföretagensanalytiskabehovet näraresurserav
programverk-hurinfonnationframför allmänavdelningar ommer

TV-mediemiljönandra orsakfungerade. En ärsamheten att
intervjutekniktraditionellakomplicerad densåområdet blivit att

tillräcklig. Efteransågsinte längresiganvändePUB varaavsom
tittar-elektroniskamedocksåavveckling harPUB:s systemett

önskemål och kravskältredjeinförts. Ett attmätningar var
relate-och intesamhälletiskulle flyttasverksamhetPUB:s ut vara

medieföretag.enskiltrad till ett
lyssnarundersök-ochtittar-tillleddeAvvecklingen PUB attav

TV,vadSkandinavien ABiMediamätningningar övertogs avserav
Beträffandeljudradion.RadioUndersökningar AB vadoch avser

Me-svarade för,PUBtidsserierbetydelsefullaflera de t.ex.somav
utgivningenfortsattadenKulturbarometem,och ärdiebarometem

kanverksamhetPUB:sdelenövrigadentryggad. Förinteännu av
mediebranschenförochupphörtdenkonstateraendast attattman

PUB:sgått förlorad.därmedoch kompetensbetydelsefull kunskap
kommedieforskningförtillbakaavveckling somett steg envar

godo.tillmassmediebranschenbåde offentliga ochdet
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4 Massmedieforskning vid
universitet och högskolor

Sammanfattning: Det bedrivs omfattande statligt finansie-en
forskningrad inom området journalistik, medier och kom-

munikation. Sammanlagt 15 professurer finns inrättade inom
områden.dessa Forskningen omfattar både grundforskning

och tillämpad forskning. Verksamheten berör 40-tal insti-ett
tutioner. Massmedieforskningen har betydande omfatt-en
ning, särskilt vid universiteten i Göteborg, Lund och Stock-
holm. Vid Göteborgs universitet finns också den svenska av-
delningen NORDICOM uppgift förär in-av attvars svara
formationsförmedling, dokumentation, bibliografisk service
och redovisning medieutveckling och mediestatistik.av

NORDICOM har efter nedläggningen fåttPUB sär-ettav
skilt för utgivandet Mediebarometem. Det år-ansvar ärav en
lig räckviddsundersökning belysa hur andelatt storsom avser

den svenska befolkningen genomsnittlig dagav som taren
del enskilda medier. Samtidigt NORDICOMav som svarar
för datainsamling avseende års1994 Mediebarometer görs
motsvarande arbete också det medieägda företaget Media-av
mätning i Skandinavien AB.

4.1 Inledning

I detta avsnitt översiktliggörs presentation massmedieforsk-en av
ningen i Sverige. Den genomgång kan endast bligörs kortfat-som
tad. För detaljerad information finns uppgifter tillgå hosmer att
den svenska avdelningen NORDICOM. Där har mycketav man en
god överblick pågåendeöver och aktuell forskning inom medie-
området.

En viktig källa för hela det massmediala forsknings- och under-
sökningsområdet tillgångenär data, statistik och andra uppgifter

medierna. Det krävs kontinuerlig insamling, analysom och bear-
betning sådant material. Av denna anledning i dettaav presenteras
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därmedsambandINORDICOM.vidockså verksamhetenavsnitt
Mediebarometem.kringproblematikenocksåbehandlas

ochhögskolor,ochuniversitetbedrivs inomforskningDen som
forskning,tillämpad ärochgrundforskningbåde enomfattarsom

uppgiftutredningensvarit attinteharDetangelägenhet.statligrent
Detsam-forskningen.finansieradestatligtdenrörandeförslagavge

oftabedriver,företagenskildaforskning somgäller den somma
Dennaundersökningar.företagensuppdragsforskning, samt egna

ochföretagenskildahosbedömningarresultatetverksamhet är av
varithellerinteharDetföretag.finansierasverksamheten resp.av

område.granska dettauppgift närmareutredningens att
forskningsådanansvarsområde omfattar mo-Utredningens som

primärtkunskapbehovmassmediesektomsutifrån ge-tiveras av
grundforskningriktadforskning äventillämpad genommennom

do-förläggasskallTill detta även ettutvecklingsarbete. ansvaroch
meddelsarbetaharutredningenbetyder attDetkumentation. att

dokumentations-massmedieområdet, delsinomFoU-verksamhet
benäm-sammanfattandeområde. Sominomverksamhet samma

FoD-verksamhetbegreppetutredningenanvänderdettaning
dokumentation.ochforskning

ochmedierjournalistik,Forskning4.2 om
kommunikation

1970-ta-underexpanderadeoch TVradioForskningen press,om
och hu-samhällsvetenskapbådeinomdisciplinerMånga olikalet.
metoderochperspektivteoretiskaOlikainblandade.maniora var

massmedie-1980-taletunderförstdockdiskuterades. Det somvar
Genombrot-forskningsområde.etableratheltblevforskningen ett

år 1977massmedieforskningsutredningendetefterskedde atttet
Även masskommunikations-3.2.betänkande sesittframlagt om

medenlighetiförverkligades, ut-organisation inteforskningens
massmedie-behovetändå fråganblevförslag,redningens avom

tillladesgrundensådantuppmärksammad sätt attforskning ett
medierjournalistik,forskningetableradväli dagSverigei omen

NORDI-kartlagdforskning ärkommunikation. Denna genomoch
projektkata-ochårs forskar-1993försorg seCOM-Sveriges t.ex.

log.
handförstaimedieforskamablandintressetUrsprungligen var

istodforminnehåll och centrum.Mediemasinriktat mot pressen.
under-bilderrörligautvecklingskeddehand mot somEfter en



SOU Massmedieforskning1994:146 vid universitet och högskolor 63

sökningsobjekt. Intresset för belysa massmediemasatt användning
och effekter ökade också.

Man kan urskilja två olika teoribildningar kring masskommuni-
kationsprocessens effekter. Den utgår från mediernas innehållena
och den andra från Samhällsvetenskapligmottagarna. forskning

i första hand inriktad studier mediernasvar publik. Den s.k.av
användningsmodellen spelade här roll. De humanistiskt in-storen
riktade forskarna lade i stället ofta tonvikten på innehållet. Sam-
hällsvetare och humanister såvälkom i teoribildning metodut-som
veckling signärma varandra.att Forskare från olika discipliner

ochmöttes samarbete inleddes. I mellanmötet humanister och
samhällsvetare vidgades perspektivet, masskommunikationen sågs

kulturyttring. Alltmer sällan användes beteckningensom en mass-
kommunikationsforskning. Man började tala i stället forskningom
kring journalistik, medier och kommunikation.

Under 1980-talet pågick intensivt arbete byggaett att upp
massmedieforskningen till disciplin i Sverige se 3.3. Fören egen
tio år sedan fanns det professur i medieforskning. I dag finnsen
sammanlagt tio professurer inom området journalistik, medier och
kommunikation dessutom professur i filmvetenskapsamt ochen
fyra inom området Tema Kommunikation se tab. 4.1. Samtliga
ämnesföreträdare ingav våren 1994 skrivelser till sina fakul-resp.
tetsnämnder professurema skulleatt ändrad och enhetligges en
benämning till medie- och kommunikationsvetenskap.

Tabell 4.1 Antal professurer områdetinom journalistik, me-
dier och kommunikation år 1994

Ämne Göteborgs Linköpings Lunds Stockholms Umeå
univ. univ. univ. univ. univ.

Filmvetenskap 1
Journalistik l 1 l
Massmedieekonomi 1
Masskommunikations-

forskning 1 1
Massmedieforskning 1 l
Tema Kommunikation 4
Gästdonationsprofessur 1 1

Summa 4 4 I 4 2
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klassifice-projektkatalogerochforskar-sinaiNORDICOM har
efterkommunikationochmedierjournalistik,forskningenrat om

Även klassifikation ärdennainriktning.forskningens typ avom
fylleravgränsningsproblemflerafinnsoch detgenomförasvår att

4.2tabelltid. Ijämförelsevidfunktion överdockuppgifterna en
totaladetandelinriktningforskningsprojektensredovisas avsom

år 1989.medjämförtår 1993förprojektantalet
erhållsfinansieringuniversitetsforskningensBeträffande externa

forskningsrådfrånanslagmedlen60 procentnärmare genomav
står Hu-procent26andelenDenforskningsfonder. störstaoch

17för.forskningsrådet HSFRmanistiskt-Samhällsvetenskapliga
univer-finansierasforskningsprojekten egnagenomprocent av

förStyrelsenochTidningsutgivamaRadio,Sverigessitetsmedel.
finan-betydelsefullaexempelandraförsvarpsykologiskt är

siarer.

årmellanjämförelseinriktning,Forskningens4.2Tabell en
år 1993och1989

19931989Inriktning

10 %26 %kommunikationsprocessenStudier av
%158 %sändarstudierochStruktur-
%7%4-innehållsändareStudier av
%35%22Innehållsstudier

19 %13 %innehåll ochStudier mottagareav
lO %20 %lfublikstudier
4 %7 %Ovrigt

%00I%100Summa

NORDICOM-Sverige.Källa:

inomÅr forskningsprojekttioHSFRfinansierade mass-1993
HSFR:stillMed hänsynmkr.2,8sammanlagtmedmedieområdet

utgådärförkanfinansieringforskningenstotaladenandel manav
inomforskningprojektfinansieradförtotalsumma mass-ifrån att

10 mkr.uppgår till drygtårligenmedieområdet
år 1993förprojektkatalogochforskar-NORDICOM-SverigesI

publikstudier,förintresseminskandefinnsdetkonstateras ettatt
antaletVärt äreffektforskning. attoch noteraanvändnings- atts.k.

fåfunnitsharökat. Detharmedieutvecklingenundersökningar om
föränd-drastiskaårendeunder attstrukturstudier trotssenaste
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ringar inträffathar i mediesystemet. Studier effekter rörandeav
avreglering, ökad konkurrens och kommersialisering, stigande in-
ternationalisering integrationoch i olika mediebranscher är exem-

påpel undersökningar efterfrågas.som
Även den historiskt inriktade medieforskningen visar en

ökad omfattning. mångaI länder pågår eller planeras forskning
Ävenkring etermediemas historia. i Sverige sådantkommer ett

projekt genomföras. omfattarDet Sveriges Radio ochatt ett av
Sveriges Television finansierat forskningsprogram skallsom vara

årslutfört 2000. forskningsprojektEtt rörande historiapressens
håller också fomi.att ta

NORDICOM:s framgårAv katalog vidare forskningatt om
journalistik, medier och kommunikation bedrivs vid 40-tal insti-ett
tutioner i landet. följerNedan förteckning aktuellaöverrunt om en
institutioner uppdelade universitetsvis.

Göteborgs universitet

Ekonomisk-historiska institutionen
Informations- och massmediegruppen vid Handelshögskolan
Institutionen för journalistik och masskommunikation
Musikvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen

Linköpings universitet

Tema Barn
Tema Kommunikation

Lunds universitet

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap
Historiska institutionen

språkInstitutionen för nordiska
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid lärarhögsko-
lan i Malmö
Litteraturvetenskapliga institutionen
Pedagogiska institutionen
Sociologiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet

Filmvetenskapliga institutionen
Institutet för folklivsforskning
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medier kommunikationInstitutionen för journalistik, och
språkInstitutionen för nordiska

institutionenLitteraturvetenskapliga
institutionenStatsvetenskapliga

Umeå universitet

Historiska institutionen
Idéhistoriska institutionen
Institutionen för medier och kommunikation

för museologiInstitutionen
språkInstitutionen för nordiska

Litteraturvetenskapliga institutionen
Sociologiska institutionen

Uppsala universitet

språkInstitutionen för nordiska
Konstvetenskapliga institutionen
Litteraturvetenskapliga institutionen
Sociologiska institutionen
Teologiska institutionen

Andra enheter

KonstfackskolanInstitutionen för bildpedagogik,
MitthögskolanInstitutionen för kommunikationsvetenskap,

lärarutbildning i Stock-förInstitutionen för pedagogik, Högskolan
holm
Kommunikationsvetenskap, Högskolan i Jönköping

i VäxjöMedie- Högskolanoch kommunikationsvetenskap,
ÖrebroSamhällsvetenskapliga institutionen, Högskolan i

vid universitet och4.3 Forskningsinstitutioner
högskolor

området kom-inom journalistik, medier ochForskarutbildning
Sverige:bedrivs vid fyra universitet imunikation

för journalistik ochuniversitet, institutionenGöteborgs mass--
kommunikation,

kommunika-avdelningen för medie- ochuniversitet,Lunds-
tionsvetenskap,
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Stockholms universitet, institutionen för journalistik, medier och-
kommunikation,

Umeå universitet, institutionen för medier och kommunikation.-
Dessutom finns forskarutbildning i filmvetenskap vid institutio-

för och filmvetenskap vid Stockholms universitetteater- ochnen
pressvetenskapligt inriktad forskarutbildning vid institutionen för
litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet, finns inom företagsekonomins forskarut-
bildning möjlighet specialisera sig medier, liksom det vidatt mot
sociologiska institutionen vid Uppsala universitet finns möjlighet
till forskarutbildning i sociologi med medie- och kommunikations-
inriktning. Vid Tema Kommunikation i Linköping forskar-ges en
utbildning resulterar i doktorsexamen i kommunikation. I detsom
följande universitetsvisgörs redovisning pågåendeen av massme-
dieforskning.

4.3.1 Göteborgs universitet

Vid institutionen för journalistik och masskommunikation ligger
huvudintresset mediestruktur och mediepublik mediernasresp.
journalistiska former. Utmärkande för forskningen den be-är att
drivs inom för projekt.störreramen

Några de projekt behandlar journalistforskningen ärav som
Journalistik och demokrati syftar till fördjupade analysersom

mediers nyhetsinnehåll. Medielogik analyserar mediernasav
nyhetsrapportering politik och samhälle och studerar nyhets-om
mediernas inverka den politiskasätt beslutsprocessen.att
Mediema och den offentliga sektorn studerar mediernas bety-
delse i opinionsbildningsprocessen kring den offentliga sektorn
med särskild betoning den lokalkommunala verksamheten.

Vid institutionen finns Dagspresskollegiet, forskningspro-ett
syftar till studera dagspressens långsiktiga utvecklingattgram som

förhållandetsärskilt mellan dagstidningar och andra medier. Pro-
studier inriktade allmänhetensär användninggrammets ochav

inställning till olika medier. Inom projektet genomförtyper av
förutom årligende återkommande mätningarna allmänhe-man av
medieanvändning också lokala och regionalatens läsarundersök-

ningar specialundersökningar. Forskningsprogrammetsamt ge-
nomförs två långsiktiga,med regelbundna användarstudier
Mediebarometern tidigare i samarbete med PUB och Läs-
vanestudien. tvåDe undersökningarna har årgenomförts sedan
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medieralla slagsräckviddenstuderarMediebarometem1979. av
primärt dagspressen.undersökerLäsvanestudienoch

Årligen Förvaltnings-medinstitutionen, tillsammansgenomför
frå-vetenskapliginstitutionen,Statsvetenskapligahögskolan och en

inomMassmediaOpinion ochSamhälle,geundersökning rörande
slumpmässigtsig till 2 800riktarSOM-institutet. Dens.k.det ut-

forsk-institutionemasberördadel deochvalda är avenpersoner
viktigastesamhället. Deti det svenskaopinionsbildningenning om

svenska de-hur denkunskapernaökamed studiensyftet är att om
förunderlag de-väsentligtResultatenfungerar.mokratin utgör ett

massmediefrågor I under-i landet.demokrati- ochkringbatten
förtro-frågor huruvidabesvarasökningen försöker t.ex. omman

inte.minskar ellermassmediernaförendet
förändringar berörolikastuderasantal projektI mass-ett som

ochkoncentrationinternationalisering,gällermedierna. Det t.ex.
avreglering inomochliberaliseringmedieindustrin,mångfald inom

rättighets-nordiskadenutvecklingstrenderTV-området och
detockså engagerad iInstitutionenfilm och TV.marknaden för är

studieretermedieprojektet för bl.a.Radio finansieradeSverigesav
tid.nyhetsutbudet överav

Nyheter-verklighetsbild,mediernasforskningsprojektI ett om
nyhetsbildenvarförbelysahuvudsyftetverkligheten,och är attna

förutsättsförhållanden denochfrån händelserdeavviker som
Mediautgivandetprojektetinomdelprogram ärspegla. Ett av

särskiltMediainstitut. INäringslivetsmedi samarbeteMonitor ett
islam.bildallmänhetensmassmediemas ochbelysesprojekt av

projektforskningsuppgifter kan nämnasBland andra ett om
jäm-miljö ochredaktionellforskningsedpublicistisk samt om

utvecklandetbehandlarforskningsprogramställdhet. Ett av en
journalist-kvinnligamanliga ochblandyrkesrolljournalistisk

risksituationerkris- ochSamhällskommunikation istuderande.
ytterligarelokaltidningarsvenskamöjligheter i ärreportagetssamt

gällerbredd detinstitutionensbelyser närexempel storasom
omfattning.ochinriktningforskningens

HandelshögskolanvidmassmediegruppenochInformations-
och medie-mediestrukturforskninghuvudsakligenbedriver om

MassmediernasforskningsprogrammetIekonomi reklam.samt
funk-mediernasstruktur,massmediemarknadensmarknader är

medieutvecklingenssåväl ochför sändaretioner mottagaresom
bl.a.Aktuellaproblemställningama. ärcentralavillkor de temantre

företa-ochförändringutveckling, populärpressensdagspressens
Svenskastuderasforskningsprojektsärskiltreklambeslut. I ettgens

historia.ekonomiskaDagbladets
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Bland massmedieforskning vid andra institutioner inom Göte-
borgs universitet kan historisk massmedieforskning mednämnas
ekonomisk inriktning vid ekonomisk-historiska institutionen. Där
bedrivs också forskningsprojekt kring regional medieutvecklingett

undersökning massmedierna och deras Vidägare.samt en om
pågårStatsvetenskapliga institutionen satellit-TV-projekt vidochett

musikvetenskapliga institutionen projekt musikvideo.ett om

4.3.2 Linköpings universitet

Tema Kommunikation Tema K vid Linköpings universitet är
uppbyggd tvärvetenskaplig forsknings- utbildningsor-ochsom en

tvåganisation. finns professurerInom denna med beteendeveten-
tvåskaplig inriktning pedagogik psykologioch och med huma-

språkvetenskap.nistisk inriktning konstvetenskap och allmän För
framgårsamtliga tjänster gäller det klart ämnesbeskrivningenatt av

tjänsten skall kommunikation i vid mening.att avse
påForskningsmässigt Kommunikation sin tonvikthar Tema

pågårmellanmänsklig kommunikation i brett perspektiv. Detett
för närvarande breddning i syfte inkludera massmedierävenatten
i forskningsprofilen. Tema K organiserat i fyra huvudprogramär

och samlas kring seminarium; samtalskulturer, kul-ettvart ettsom
och medierad kommunikation med inriktning bild, ochtur text

musik, barn, samhälle och kommunikativ utveckling huma-samt
kommunikationsteknologi.nistisk

universitet4.3.3 Lunds

Avdelningen medie- kommunikationsvetenskap vidför och Lunds
innehållsanalytiska studieruniversitet kännetecknas dels rörandeav

opinions- och kulturklimatet, dels socialisationsforskning med be-
livsstilsbegreppet. forskningentoning Utmärkande för delsär

långsiktigheten, dels den internationella orienteringen. För närva-
pågårrande komparativa projekt i samarbete med Tyskland,Japan,

USA barns medieanvändning och Estland livsstilar, omvärldsori-
entering och grundläggande värderingar.

forskningsprojektI kring Livsstil och massmediekulturett
påverkanstuderas den livsstil massmedierna,ungdomars som

Utgångspunktsärskilt de s.k. medierna, för projektetutövar. ärnya
tidigare forskning inom forskningsprogrammet Mediapanel

år 1975 bedrivitssedan med stöd bl.a. Humanistiskt-som av
Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Socialvetenskapliga forsk-
ningsrådet, Riksbankens Jubileumsfond förutvarande Skol-och
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inverkan frånÖverstyrelsen. projektet studeras bostadsort,Inom
bakgrundsvariablersocial klass, kön och andra ungdomars

massmedievanor, livsstilar Materialinsamlingen sker medm.m.
intervjuteknik. Särskild uppmärksamhethjälp enkät- och ägnasav

frågan grundläggandesambandet mellan individemas värdenom
aktivitetsmönster.och deras smak- och

ocksåavdelningen finns forskningsprojekt studerarVid som
medieutvecklingens betydelse för barns och ungdomars uppväxt-

små människors medie-villkor, barns medieanvändning och äldre
användning.

också långsiktigafortsätter tidigare, forskningendenMan rö-
varigenomutvecklingen kultur- och opinionsklimatet, he-rande av

in. Bland andra projektperioden 1945-1995 kommer täckasla att
informationsteknikensundersökning denkan nämnas av nyaen

telefonanvändning möjlighetenindividuellinverkan samt att
påverka trafiksäkerhetenmassmediernainformation i bl.a.genom

internationellafortsätter dettrafikanter. Dessutombland manunga
forskare i England, Kanada, Japan och USAsamarbetet med röran-

mångfalden forskare rörandei TV-utbudet med estländskade samt
omvärldsorientering.för befolkningensmassmediemas betydelse

pågår forskning kring ungdo-sociologiskaVid institutionen
antal projektPedagogiska institutionen harkultunnönster. ettmars

Litteraturvetenskapligaanknytning till barnlitteratur. institu-med
undersökningar förolika pressvetenskapligabedrivertionen att
några centrala delarsammanhängande bildkunna avavge en mer

också litteraturläsningpresshistorien studerarsvenskaden men
fenomen och följetongsav-generationsromanenmellanstadiet, som

under 1800-taletsfiktionsprosa i svensk dagspressdelning och se-
projektnordiska språk finnsdel. Vid förinstitutionen ett omnare

forskardet offentliga samtalets förändring. Historiska institutionen
skildra idrotten och Institu-förändringar ikring sätt attpressens

Lärarhögskolan ipedagogik specialpedagogik vidför ochtionen
våldsbrott ibilden i svenskprojektMalmö har rörett presssom av

journalistik masskommunika-institutionen för ochsamverkan med
tion i Göteborg.

universitetStockholms4.3.4

liggermedier och kommunikationför journalistik,Vid institutionen
innehåll medie-joumalistikens form ochhuvudintresset samt

populärkulturellt in-innehåll särskilt fiktion ochi allmänhet, annat
vidtvå forskningsområdena verksamhetennehåll. De motsvaras av

och Centrumfristående Journalisthögskolande tidigare enheterna
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för masskommunikationsforskning, år 1989 sammanslogs tillsom
den institutionen. Vid institutionen ocksågenomförs studiernya av
mediestruktur och mediehistoria liksom undersökningar av recep-
tion och medieanvändning.

pågårFör närvarande forskning reception TV-programom av
kognitiv och kulturell såväldär studier genomförssom process av

TV-tittarna televisionens uttrycksformer innehålloch ochsom
samspelet dem emellan. ocksåMan studerar i särskilda projekt
språklig kommunikation och interaktion i liksom partiledamasTV
språkliga interaktion i valutfrågningar.TV-sända

Institutionen Umeåtillsammans Göteborgsmed och universi-är
iengagerad Sveriges Radios etermedieprojekt där behand-tet man

lar radions televisionensoch historiska framväxt utvecklingoch
belysa de politiska förutsättningarna, organisation ochattgenom

policy, ekonomi teknikoch personalrekrytering. När det gäl-samt
ler joumalistikens förändringar tid finns forskningsprojektöver ett

Joumalistik under press där undersöker hur mediernaom man
klarar självständigt dåoch granska i tid de förutsättsatt agera en

frånallt olikastarkare i samhället politiska, eko-en press grupper -
nomiska och ytterligare forskningsprogram jouma-andra. I ett om
listiken behandlas Journalistikens roller beskrivningar, kon--
struktioner och samhällsförändringar.

område forskningEtt där institutionen verksam gällerärannat
och musik i Sverige.barn TV, barn och ungdomskultursamtom

ocksåstuderar massmedierna i till socialaMan relation den verk-
ligheten studier sociala och dokumentärer ireportagegenom av
TV. Makt och bild forskningsprojektuttrycköver är ett som

kvinnor television.berör i ochpress
vidInstitutionen för filmvetenskap Stockholms universitet har en

humanistisk inriktning. Forskningen framför inriktadklart alltär
ocksåfilmhistoria film. projektetreception Genommen av

pågårFilm multimedia uppbyggnaden forskning kringoch av
interaktiv filmanalys videoteknologi.moderngenom

Umeå universitet4.3.5

årbildadesoch kommunikationför medierDen institutionennya
uppbyggnad, har1993. Forskningen, för närvarande underärsom

såsomämnesområden bi-anknytning inom universitetettill andra
intresse-blioteks- informationsvetenskap sociologi. Andraoch och

områden begriplig-hälsoinformation, reception nyheter ochär av
het i journalistiska texter.
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vår omvärldsuppfattningförprojekt nyheternas rollI ett om
nyhetsflod ständigtorientera ihur vi lyckasstuderas somoss en

vioch uttalanden och hurhändelsermedströmmar mot nyaoss
igno-ochdet uppmärksammasolika medier. Vadanvänder är som

mån påver-i vilkenav OchVilka strategier använderreras oss
välin-studeras hurvåra projekttankar och minnen Ikas ett annat

massmedi-rollårs vilkenföre 1991 val ochformerade väljarna var
spelade.erna

information ochproblem kringprojekt studerasInom andra
kring HIVattityderkommunikation, studie ungdomarst.ex. en av

kompensatorisk infor-forskningsprojekt behandlaroch AIDS. Ett
omvärldsför-medieanvändning ochstudier handikapp,mation i-

ståelse.
jour-studie de svenskaVid historiska institutionen görs aven

museologiförprofessionalisering ochnalistemas institutionen un-
Idéhisto-i svenskabilder historia och kulturdersöker museer.av

radionssamhälle iochundersöker teknik, kulturriska institutionen
språk analyserarnordiskaförtidiga historia och institutionen sex

bakgrundspråkliga synpunkterdecenniers lyssnarbrev med mot av
Språkvård.officiell

Radiosockså i SverigesUmeå engageraduniversitet är eterme-
underhåll-ochfiktions-för studierdieprojekt där avsvararman

kulturbevakningningsprogram, m.m.

universitet4.3.6 Uppsala

insti-vid SociologiskaAvdelningen medier och kommunikationför
såväl mellan-omfattarforskningstraditiontutionen har somen

medieinnehåll mediepublik.ochmänsklig kommunikation som
närradio-forskning imedframför allt radionDet gäller ettsenare

i samhället.lokalradions rollprojekt projekt kringoch ett
pågår forskningsprojektnordiska språkVid institutionen för ett

språkvetenskapligtextbearbetning i dagspressen. Det är stu-enom
die redigering.nyhetstextersav

varit le-1970-taletsedanKonstvetenskapliga harinstitutionen
foto-pressbilden och denkringdande i forskninglandet rörande

har dengrafiska litteraturvetenskapmedietekniken. Inom mass-
blandforskningföremål omfattandemediala förläsningen varit

litteratursociologema.
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Övriga4.3.7 institutioner

NORDICOM-Sveriges projektkatalog för år 1993 omfattar också
forskning kring joumalistikens och samhällskommunika-normer
tion i kris- och risksituationer vid samhällsvetenskapliga institutio-

Örebrovid Högskolan i tillsammans med Göteborgs universi-nen
Institutionentet. för pedagogik vid Högskolan för lärarutbildning

i Stockholm har projekt Medborgarna i samhällsdialogenett om
studieär kunskapsdelning, byråkrati och samhällsför-som en av

ståelse. Svensk rockjournalistik under tiden 1950-1990 studeras
vid samhällsvetenskapliga institutionen vid Högskolan i Växjö och
institutionen för kommunikationsvetenskap vid Mitthögskolan
forskar kring kvinnoröster och kvinnoperspektiv i svensk fack-
förbundspress. Det studie kvinnligär journalistik och kvin-en om

medverkan i fyra fackförbundstidningar.nors

4.4 NORDICOM

4.4.1 Bakgrund

Tanken nordisk dokumentationscentral för masskommuni-en
kationsforskning åruppstod kring 1970. såvälHos praktikerna
inom massmedierna, främst tidningsutgivare och radio-TV-företag,

forskarna fanns intresse för mediefrågor ochettsom gemensamt
fåönskan bättre överblick forskningen inom området.atten en av

År 1972 beslutade Nordiska Ministerrådet stödja dokumen-att en
tationscentral försök år.under tre

Verksamheten fick fastare form år då1975 den svenskaen av-
delningen Nordiska dokumentationscentralen för Masskom-av
munikationsforskning NORDICOM förlades till Göteborgs uni-
versitet. Ursprungligen verksamheten placerad vidvar statsveten-
skapliga institutionen, från den juli1 1990 NORDICOM-ärmen
Sverige avdelning inom Göteborgs universitet, administra-en egen
tivt samordnad med institutionen för journalistik och masskom-
munikation.

Behovet dokumentationscentral inom masskommunika-av en
tionsområdet hade sin bakgrund i flera olika faktorer. I slutet av
1960-talet började expansion inom massmedieområdet, antaleten
forskare ökade och forskningen spreds till rad olika akademiskaen
institutioner myndigheter och institut vilket försvåradesamt över-
blicken. Det fanns vid denna tid också ökande politikerintresseett
för massmedier och massmedieforskning.
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primäraNORDICOM:sfastställdesbakgrunddennaMot att
publikationer inomdokumenteraskulleuppgifter att mass-vara

ändamål doku-skapadeskommunikationsområdet. dettaFör en
medstyrelse tillsattesEnnordiskt land.i varjementationscentral

fastställ-utvärderingEfterverksamheten.uppgift samordnaatt en
dokumen-huvuduppgifter delstvåskulle haNORDICOMdes att

delsline-databas,bibliografier,servicebibliografiskochtation on
forskningsöversikter.nyhetsbrev,informationsförmedling

i slutetutvidgadesNORDICOM-SverigevidVerksamheten av
Utbildningsdeparte-dåvarandefrånuppdrag1980-talet genom
främstmedieutvecklingendokumentera utar-till genomattmentet

År NORDICOM1993 fickmassmedier.statistikbetande omav
dengenomförandetförKulturdepartementetuppdrag avansvarav

NORDICOM-199495.periodenavseendeMediebarometerns.k.
arbetsområden:huvudsakligabedrivs inomverksamhetSveriges tre

informa-löpandepublikationer ochinformationsförmedling via-
tionsservice,

service,bibliografiskochdokumentation-
mediestatistiskt arbete.-

finansieringochOrganisation4.4.2

Doku-figur 4.1.redovisas iorganisationnuvarandeNORDICOM:s
dokumentationscentralernationellahandhasmentationen somav

materialinsamlingbevakning ochsystematiskför somavsvarar
ochtidskriftsartiklar,forskning böcker,för rapportervärdehar o-

bibliografiskaregistreringoch förgrått materials.k.publicerat av
informa-för dengrundtillligger sedanarbeteuppgifter. Detta

nivå.nationellerbjudstionsservice som
NordiskaviafinansierasinformationsfunktionennordiskaDen
finansie-dessutomfinnsNORDICOM-SverigeMinisterrådet. För
nationellinformationsförmedlingochdokumentationförring
universi-Göteborgsvidfakultetensamhällsvetenskapligabasis via

tet.
också anslagerhållerNORDICOMavdelningensvenskaDen av

doku-bidrag tillrörande21anslag Cfrån Kulturdepartementet
infor-ochdokumenteraförmedieutvecklingenmentation attav

mediestatistik.utarbetandetfrämstmedieutvecklingen avommera
600sammanlagttilluppgår bidragdettabudgetåret 199495För

tkr.
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Figur 4.1 NORDICOM:s organisation fr.o.m den 1 juli 1994

NORDICOM:s styrelse Sekretariat
frånl medlem vardera

DK, FIN, IS, N, S och
NORDINFO

Ledning
Gbg univ

I i
Dokumentation medie-av Publikationer Dokumentationoch avannankommunikationsforskn.o medieutvecklingeninformation

Bibliografi NORDICOM-Info- Nordisk mediestatistik- -Projektkatalog NORDICOM Review- Länderöversikter- -On line-databaser Infonnationsservice- -
ÅrhusStatsbiblioteket i GöteborgsGöteborgs universitetuniversitet

i
NORDICOM-DK NORDICOM-SORDICOM-ISN

Dokumentation-Dokumentation Dokumentation- - Inñfönnedling-Inñförmedling Inñfönnedling- - Mediestatistik-Annan service Annan service- - Annan service-ÅrhusStatsbiblioteket i Islands universitet Götebor universitets

NORDICOM-NNORDICOM-FIN
DokumentationDokumentation -- InfförmedlingInñfönnedling -- MediestatistikAnnan service -- Annan service-

Tammerfors universitet Bergens universitet

4.4.3 Informationsverksamhet

NORDICOM bedriver omfattande infomiationsverksamhet. För-en
sprida information forskningsområdetutom att arbetarom man
masskommunikationsforskningengöraatt känd i andra länder. I
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nordiska ochmellankontakterockså förmedlaingåruppdraget att
be-Informationsverksamhetenforskningsmiljöer.internationella

skrifter.olikautgivningmeningvidaredrivs i typer avavgenom
Nordicom-Infor-nordisktvå tidskrifter;NORDICOM utger en -

nrår.Review 2Nordicomengelskanrår ochmation 4 en -
artiklar,innehåller vetenskapligaNordicom-Information pro-

konferenseruppgifterlitteraturrecensioner,jektpresentationer, om
riktarTidskriftenlitteraturnyutkommenlistorkurser, etc.och över

Upplagan ärforskningensoch avnämare.både forskaretillsig ca
avgiftsbelagd.år 1994fr.o.m.tidskriften2 600 och är

till forskaresigtidskrift riktarReview utan-Nordicom är somen
masskommunikationsforskningnordiski syfteför Norden göraatt

i inne-Tyngdpunktenforskningsmiljön.internationellakänd i den
ochprojektpresentationerartiklar,vetenskapligahållet ligger re-

Tidskriften,60 sidor.omfattarVarjecensioner. somcanummer
ochexemplar500lår, upplagagånger hartvå enutges enper

90 länder.ispridning medglobal prenumeranter ca
informeraNORDICOM-Sverige äruppgift förcentral attEn om

arbetei dettaviktig delmasskommunikationsforskning. Ensvensk
olikabehandlarbokform äm-iskriftserieutgivandetär somav en

special-ibland medartikelsamlingar,frågaoftastDet är omnen.
samhällsin-antologier bl.a.utkommitHittills harbibliografier. om

jouma-massmedieekonomi,populärkultur,medier,formation, nya
ochkvinnorTV,massmediespråk, ochbarnpopulärmusik,listik,

i medie-perspektivochtraditionerolikamellanmedier, möten
forskningen.

år.forskningpågåendekataloger vartannatöverDessutom utges
interna-kringockså i arbetetdeltagitNORDICOM-Sverige har en

framställningenivarit aktivMan harforskarförteckning.tionell av
medbidragitNORDICOM har ävenforskarregister.europeisktett

sammanhang.internationellaforskningsöversikter i

Databasverksamhet4.4.4

litteraturregistreras denochinsamlasNORDICOM-SverigeVid
gällermasskommunikationsområdet. Detmassmedie- ochrörsom

medutlandetutgiven ilitteraturSverige ochiutgivenlitteratur
bibliografiskaregistreraspublikationvarjeförfattare. Försvenska

internationell thesaurusfrånsökprofiluppgifter, utarbetas enen
innehåll.publikationenssammanfattningskrivsslutligenoch aven

line-bibliografi ochårligen i trycktresulterarArbetet en onen
fått tillexpansion harMasskommunikationsforskningensdatabas.

för-publikationerartiklarregistreradeårliga antaletföljd detatt

i
I
2

7
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dubblats under den period verksamheten varit förlagd till Göte-
borgs universitet.

NORDICOM:s databas NCOM tillgång till litteraturrefe-ger- -
från år 1975 och framåt. Databasen innehåller 22renser 000ca

referenser. årVarje utförs antal omfattandeett line-stort mer on
sökningar på beställning. Bland uppdragstagarna märks främst
forskare, lärare och studenter tjänstemänäven vid myndighe-men

och företag, journalisterter etc.
NORDICOM fungerar vis å vis huvudtyper intressenter:tre av

forskarsamhället,-
forskningens mediepraktiker,avnämare, mediebransch,t.ex.-
myndigheter, politiker, skolväsende,

för bibliotek, dokumentation och information.system-
Dessa intressenter återfinns på såväl nationell nivånordisksom

internationell nivå. Sedansamt har dock verksamhetenstarten
sin spjutspets riktad det nordiska forskarsamhälletmot och dess

NORDICOMavnämare. har också databas pågående forsk-överen
ningsprojekt via nordiskt nätverk.ett

4.4.5 Medieutveckling och mediestatistik

Riksdagen beslutade våren 1989 förlägga verksamhetattom en ny
kring dokumentation medieutvecklingen till NORDICOM-Sveri-av

Beslutet resultat de förslag lämnades iett utred-ge. var av som
ningen följaAtt medieutvecklingen 3.4.se Beslutet innebar att
NORDICOM:s informationsservice förstärktes inom områden som
berör insamling, bearbetning, analys och presentation statistikav

medier. På många håll producerar mediemarknadensom parter
själv omfattande statistikmaterial. Det kräver bådeett dock gransk-
ning, sållning och bearbetning.

Arbetet har resulterat i NORDICOM byggt databaseratt upp
behovet täcka dels olika medier,mot dels uppgif-attsom svarar av

mediernas struktur innehållochter konsumtionom samt av mass-
medier. Det betydelsefulltär i detta sammanhang få fram tidsse-att
rier. Det arbete NORDICOM utför resulterar år isom vartannat en
samlad mediestatistisk översikt MedieSverige.-

MedieSverige första gången i juni 1991, ochutgavs andra ut-en
gåva kom i juni 1993. Nästa MedieSverige planerad till årär 1995.
MedieSverige innehåller samlad mediestatistik med analyseren av
kvalificerade forskare. Boken består två delar. Den första delenav
innehåller längre tematiska artiklar med bl.a. internationella ut-
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förmediumtrenderredovisas fakta ochandra delendenblickar. I
tabellsammanställningutförliginnefattarVarje avsnittmedium. en

medieutvecklingen.statistiken, dvs.inledande analysmed aven
nyhetsbrevetdet förstadistribuerades1990I numret avmars

innehåller konti-år.gånger DetfyraMedieNotiser utges persom
mediestatistik ochaktuellnuerliga analyser rapporter me-omav

ibehandlatsharperspektiv. radEnolika ämnendieutvecklingen ur
utkommit;hittillsnyhetsbrevår 1993t.0.m.de somsomnummer

reklam,satellit-TV,ochkabel-tidskrifter,utveckling,radions me-
svensktSverige,imedieägandeservice,publicdiekoncentration,

användning, EG:sochmedieinnehavutomlands,medieägande me-
Från år 1994internationalisering.mediernas utgesdiepolitik samt

600skriftserie medMedieNotiser prenumeranter.casom
NORDICOM-centralensvenskadenår 1994Fr.o.m. ansvarar

infor-ochdokumentations-samnordiskuppbyggnadenför av en
Verksamheten,medieutvecklingen.rörandemationstjänst un-som

viafinansieras930 tkr,kostnadsberäknad tilltreårsperiodder ären
Ministerrådet.från Nordiskamedel

fåförtagitsinitiativolikaharsamarbetetnordiska attdetInom
långsik-ochbeskriva kort-i syftestånd statistikprogramtill attett

både iolika brukargrupperförmedieutvecklingenieffektertiga
medveten-finns i dagvärlden. DetövrigaochEuropaNorden, en

in-roll i detväxandestatistik spelarsamladgod ochhet att enom
europeiskainom dendetminst gällerinteternationella umgänget,

undersökningarochutredningarnordiskaDegemenskapen. som
förförutsättningargodafinnsområdet visar det attgjorts att

mediestatistik.samnordiskskapa en
europeiskafleraaktualiseratsytterligareFrågan har attgenom

informationstjänsternärvarande byggerförorganisationer upp
sådanexempelEttolika länder.medieförhållanden irörande en
Euro-EAO,mediesamarbeteteuropeiska ärinom detorganisation

6.4.Observatory seAudiovisualpean

Mediebarometern4.4.6

s.k.för denNORDICOMarbetsuppgift för ärviktig ansvaretEn
räckviddsunder-årligMediebarometern ärMediebarometern. en

be-svenskadenandelhurbelysasökning storatt avsom avser
år tagit delundergenomsnittlig dagfolkningen avresp.som en

årligen sedangenomförtsharMediebarometernmedier.enskilda
år 1979.

1970-taletsbakgrund isinharMediebarometernTillkomsten av
olikamediermellanhårdnande konkurrensmedmediesituation av
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Årslag. 1978 lokalradion utbyggd, diskussionenvar videoom
hade just och det fanns frågorstartat kring de tryckta mediernas
förmåga klara konkurrensenatt med radio och TV. Det fanns då

klart behov tillett rimlig kostnad skapaatt tidsserierav olikaen om
mediers räckvidd till den svenska befolkningen.

Initiativet till Mediebarometern PUB. Genomtogs av ett garan-
tiåtagande från moderbolaget i den dåvarande Sveriges Radiokon-

löstes grundfinansieringen. Den andracemen finansiären detvar
Tidningsutgivarna stödda forskningsprogrammetav Dagspresskol-

legiet vid Göteborgs universitet. PUB svarade för utarbetandet av
baspublikationen medan Dagpresskollegiet analyserade förhållan-
det mellan olika medier.

Mediebarometern har sedan tilldragit sigstarten betydandeett
intresse. Genom den organiseratsatt oberoende medieun-som en
dersökning med full insyn möjlighet till vidareanalyssamt har den
successivt fått karaktären rikslikare för andra undersökningar.av
Mediebarometern har gjort det möjligt följa den svenskaatt me-
dieutvecklingen tid. Därigenomöver har Mediebarometern fått en
unik ställning bland Ävensvenska mediemätningar. i interna-ett
tionellt perspektiv detta slagär kontinuerliga mediemätningarav
mycket sällsynta.

Mediebarometern har i första hand undersökt traditionella me-
dier radio, TV, tidningar, tidskrifter ocksåsom video, ljudkas-men

och grammofonCD.sett Den valts mediernasansats är fak-som
tiska räckvidd. Primärt har undersökningen handlat ljudradioom
och TV företeelse och inte enskilda kanaler. Påsom sättom samma
har tidningsgrupper kvällspress undersöktssom ochmorgon- resp.
inte de enskilda tidningarna. Utvidgningar till specifika enhe-mer

har dock under vissater perioder genomförts konsekvenssom en
medieutvecklingen.av
Mediebarometerns grundfrågor har gällt den efterfrågade tids-

rymden för mediekonsumtion. Datainsamlingen har byggt tele-
fonintervjuer med slumpmässigt urvalett 2 000ca personer av
befolkningen mellan 9-79 år. Ursprungligen genomfördes Medie-
barometern under höstveckor,ett slumpades 14 dagarpar senare ut

vår ochöver höst. Från år 1990, då PUB påbörjade dagliga under-
sökningar, fördelades dagarna slumpmässigt hela året.över

Nedläggningen årPUB 1993 ändrade förutsättningarna förav
Mediebarometern tvåi väsentliga avseenden. För det första bortföll
den Mediebarometerns huvudfinansiärer. Förena detav andra
upphörde PUB:s dagliga TV-publikundersökningar och ersattes av

mätsystem och därmedett nytt försvann möjligheterna inhämtaatt
den information utgjorde grunden för Mediebarometern.som
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frågorställde PUBårs Mediebarometer1993 un-gällerdetNär
ståndfå till1993. Förvårenunder attdagar enantalder störreett

Göte-vidDagspresskollegietträffade1993höstenmätning även
i Skan-Mediamätningmedöverenskommelseuniversitetborgs en

intervjuergenomföraskullebolagetMMSABdinavien attom
skullePå så1993. sätthöstenantal dagar enbegränsatunder ett

förredovisas ävenkvalitet kunnaacceptabelmedMediebarometer
år.detta

initierathartillkomårs Mediebarometer1993vilketDet sätt
fortsattaför den ut-skallegentligendebatt svarasomvemomen

föruppgiftsindet attuppfattat svaraMMS hargivningen. som
ochdatabearbetninggenomförtdärförharManMediebarometem.

MMSår 1993.förMediebarometemutgivit1994aprilockså ihar
periodiskMediebarometemregistreralåtitockså somnamnethar

fortsättningen.iprodukten ävenavsiktförhar utskrift och att ge
ochinköpförMMShostillgängligfinnsöversiktspublikationEn

kr.000närvarande 1förpriset är
Mediebaro-beträffandeuppstodsituationoklaraI den som

förDagpresskollegiet attarbetadenedläggningPUB:seftermetern
verk-initiativsådanaNORDICOM attVialösning. togshitta nyen
skul-Mediebarometerutkommanderegelbundetmedsamheten en

ok-iKulturdepartementettillframställningIfortsätta.kunna en
be-finnsuppenbarligen ettdetNORDICOMansåg att1993tober

NORDICOM-FrånMediebarometer.årligbehovtydande enav
datainsamlingförbereddsigförklarade attsida svaraSveriges man

DettaMediebarometer.års199495 avavseendesamordningoch
godosedvanligtMediebarometemförstadettvå skäl. För envar
ochunikaerbjödländerandramedjämförtmediestatistik, som

medieutvecklingen.följakontinuerligtmöjlighetergodamycket att
andradetFörtillgänglighet.fråganockså varkomTill detta om

samord-sådanmediestatistik attartmedarbeteNORDICOM:s av
förockså svarade ut-skulle kunna göraslättningsvinster manom

beydelseocksåansågsDetMediebarometem. avvaragivandet av
kundeMediebarometemikvalitetenvetenskapliga garan-denatt

teras.
NORDI-1993,oktober28denbeslutibeviljade,Regeringen ett

samordningochdatainsamlingförtkr av275sammanlagtCOM
Mediebarometer.års1995och1994medarbetet

bi-skerMediebarometerårs199495 genomFinansieringen av
anslagKulturdepartementetsbranschen.ochbådefråndrag staten

finansie-övrigaDenkostnaderna.tredjedelungefärtäcker aven
Sverigesbidragsgivareoch t.ex.via intressenterskerringen
psykolo-förStyrelsenTU,DagspresskollegietTV4,Television,
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giskt försvar branschorganisationer företagoch inomsamt annons-
och reklamområdet.

När det gäller organisation och för års199495 Medie-ansvar
barometer bygger det huvudansvaret ligger hos obero-att en
ende institution, NORDICOM-Sverige, fungerar beställaresom som
och dataansvarig för presentation. förAnsvaretsamt svarar en
datainsamlingen läggs undersökningsföretag efter sedvanligut
upphandling.

NORDICOM planerar vårenunder 1995 publicera års1994att
Mediebarometer. Samtidigt och parallellt med pågårdetta även
inom MMS datainsamling i syfte. Planerna inom MMSen samma

också under 1995 publiceraär Mediebarometer. innebärDetatt en
årdet för 1994 kan komma två Mediebarometrar.att att utges

När regeringen anvisade NORDICOM medel till Mediebaro-
hänvisades samtidigt frågan Mediebarometems framtidmetem om

till utredningen sektoriell massmedieforskning. I kapitel 10om
redovisas därför förslag avseende Mediebarometems framtid.
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5 Institut och undersöknings-
företag

Sammanfattning: Undersökningar, datainsamling och i vissa
fall forskning bedrivs, förutom universitetsinstitutio-vidäven

fristående stiftelser.institut och Exempelävennema, av
sådana Institutet för mediestatistik ireklam- och Göteborgär

Stiftelsenoch Marknadstekniskt Centrum i Stockholm. SAF
syfte bidrafinansierar Näringslivets Mediainstitut är attvars

journalistiken i medierna.till debatten om
medieområdet ocksåverkar antal undersöknings-Inom ett

sådanaföretag. finns dels företag specialiseradeDet ärsom
marknadsundersökningar, dels nybildade företag för pub-

inomlikmätningar etermediema. Till de sistnämnda hör Ra-
dioUndersökningar och Mediamätning i SkandinavienAB

finnsFör mätning tidningars och tidskrifters upplagorAB. av
tidigare Tidningsstatistiksedan AB.

centralbyrånStatistiska SCB central förvaltningsmyn-är
dighet för statliga statistikproduktionen. Nyligenden har be-
slut ansvarsfördelning författats ändrad SCB:s mediesta-om

Frågantistik. framtida mediestatistiken uppgiftden är enom
utredningen har pröva.attsom

medieområdetEtt viktigt inom Svensk Media-utgörorgan
Annonsörföreningen Sveriges Re-kommitté med bl.a. och

uppgiftklamförbund Kommitténs granskaägare. är attsom
utveckla medieundersökningar olika slag.och av

5.1 Inledning

forskning bedrivs vid universitet högskolorUtöver den ochsom
pågår friståendeinom institut, myndigheter undersökningsfö-och

också vissa forskningsliknandeverksamhet i fall ärretag en som av
någrakaraktär. fall kan sig tillämpad forskningI det röra menom

vanligare dock denna verksamhet omfattar olikaär att typer av un-
dersökningar eller datainsamling utförs uppdragsom av en-
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företagssammanhänger medmassmedieföretag ochskilda ettsom
marknads-planering ochproduktion,förinformationbehov av

undersöknings-några ochinstitutavsnittdettaföring. I presenteras
massmedieområdet.inombetydelseföretag av

Institut5.2

mediestatistikreklarn- ochInstitutet för5.2.1

den l ja-bildadesMediestatistik IRMReklam- ochförInstitutet
vidreklamstatistikprojektföregicksInstitutet1992.nuari ettav

åren 1982-underuniversitetvid GöteborgsHandelshögskolan
frånmedelbl.a.finansierades initialtprojekt1992. Detta genom
5.5Medieundersökningar seochMedieforskningförStiftelsen

från enskilda intressenter.bidragoch genom
medlem-tolvsammanlagtmedekonomisk föreningIRM är en

ingår företa-avgiftårlig avgift. I dennaalla betalar attenmar som
produ-institutetmaterialfår tillgång till detkostnadsfritt somgen

branschorganisationer inomregelMedlemmarna är re-somcerar.
med-följandeIRMmedieområdet. närvarande harFörochklam-

lemmar:

affischerings-AFFförening ärAffischeringsföretagens som--
branschorganisationföretagens

Annonsörföreningen-
Fackpressen-

GAFAnnonsförmedlares FöreningGodkända --
branschorganisationmässföretagensMässrådet ärsom-

RURadioutgivareföreningen --
arbe-för företagbranschorganisationenSWEDMA är somsom-

direktreklamolika formermedtar av

ReklamförbundSveriges-
TUTidningsutgivarna --

för-andel idelartillsammansTV3TV4Femman ensom-
årsavgiftsåledes 13-delsTV-företag betalarVarjeeningen. var

telefon-iför reklamenbl.a.TeleMedia-koncernen svararsom-
gula sidornakatalogen

Vectu-
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huvudsyfte kontinuerligtIRM:s undersöka och kartläggaär att
den svenska reklam- och mediemarknaden. Institutet genomför
analyser reklammarknadens utveck-och avseendegör prognoser
ling. sker insamling, bearbetning, analys ochDet genom samman-

ocksåställning statistiskt material. IRM bedriver publice-av en
ringsverksamhet med syfte sprida kunskap reklammarkna-att om
dens struktur och utveckling.

Genom det material IRM kan beslutsunderlaget,presenterarsom
reklaminsatser, förbättras för enskilda företag.det gäller Detnär

och mediestatistik intresse förinnebär IRM:s reklam- äratt stortav
reklambyråer, förmedlingsbyråermedieföretag, ochannonsörer,

ocksåbranschorganisationer. Materialet används skilda utbild-av
ningsinstitut, universitetsinstitutioner utbildningsföretag.och

Sverige i Europeiska ReklamförbundetIRM detrepresenterar
pådärigenom reklamutvecklingen det interna-EAT och bevakar

området. också projekttionella deltar i olikaMan som avser re-
klammarknadsfrågor framtagningoch arbetar med av nya normer
för mätning reklamen.av

tillhandahåller bestårIRM abonnemangett rapporter,avsom
årsabonnemangnyhetsbrev Kostnaden föroch ettprognoser. upp-

går till 000 kr och för närvarande har IRM 200 abonnen-7ca ca
ter.

gångutkommerSvensk reklammarknadBasrapporten en
innehållerår beskrivning den svenska reklammark-och en avper

innehåll:följandenaden med

för-omsättning dvs. den totala reklamensReklammarknadens-
olika medier.delning

redovisning förReklamintäkter och annonsvolym med separat-
direktreklam,fack- radio och TV, bio,dags-, och veckopress,

afñschtrañkreklam.mässor samt

samhällsperspektiv medBeskrivning reklammarknaden i ettav-
reklaminvesteringamas andel BNP.bl.a. av

redovisningfördelning ochReklamens olika branscher en av-
de 75 annonsörerna.största

gånger årMediaTema sju till tioNyhetsbrevet utkommer per
kvartalssiffroma,och redovisar aktuell information det.ex. senaste

forskningsrön, medier, marknadsförändringar Treetc.nya nya
gånger året visarReklam- Medieprognosutges re-om en som

två år framåt.förväntade omsättning Prognosenklambranschens
innehåller såvälbeskrivning analys för helaoch trendernaen re-av

också tvåolika medier. IRMklammarknaden uttypersom av ger
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Reklammarknader visar deInternationellaårliga rapporter som--
rekla-ochreklaminvesteringama i USA JapanEuropa,totala samt

land.mediegrupp ochminvesteringama per

Marknadstekniskt CentrumStiftelsen5.2.2

årMTC bildades 1974Marknadstekniskt CentrumStiftelsen av
förInstitutet Företags-Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och

på främja forsk-målsättning olikaStiftelsensledning. sättär att
områdena marknadsföring,kunskapsutveckling inomnings- och

stiftelsenviktig uppgift förföretagande. En ärorganisation och
sådant arbete.också sprida informationatt om

sina huvud-finansierasstiftelsejuridisktMTC är sett avsomen
Huvudmännen65 huvudmän.sammanlagt utgörsdet finnsmän -

och för-föreningaroffentliga företag,kooperativa ochprivata,av
träffasfemåriga konsortieavtalAnslutning sker viavaltningar. som

MTC huvudmannen.mellan och
åter-i MTCmedlemmarföretagsvenskaBland ärstörre som
LMElectrolux AB,Boveri Atlas Copco,AB,Brownfinns bl.a. Asea

med-BlandSaab-Scania och AB SKF.ABTelefon AB,Ericsson
Infra-märksmediebranschenanknytning tillharlemsföretag som

Förvalt-AB ochNielsen CompanyA.C.Liber AB,Burke AB,test
Turator.nings AB

delats iverksamhetbudgetåret har MTC:s199293Fr.o.m. en
så huvudmannens25servicebolag,ochstiftelse procentattett av

och 75forskningsverksamhetgår förtill stiftelsenavgifter procent
programverksamhet.för s.k.går servicebolagetavgiften tillav

stiftelseform, haralltså ibedrivsForskningsverksamheten, som
marknadsföring,forskning inomtillämpadstödjatill uppgift att

forsk-utdelningföretagande. Det skerorganisation och avgenom
med olikasamarbeteforskning iningsstipendier och an-genom

pågår närvarandeförMTCorganisationer. Genomslagsbeviljande
Såforskare.sammanlagt 51forskningsprojekt medolika28 gott

högskoleområdet. Deinomverksammasamtliga forskare ärsom
enheterantalsmässigt olikafördelasforskningsprojektenolika

i tabell 5.1.redovisasenligt vad som
i formintäkterstiftelsen199293 erhöllperiodenUnder avsom

årsavgiftenfrån 25huvudmännenforskningsbidrag procent av
olika forskningsan-1,6 mkr iHärtill530 tkr. komsammanlagt ca

forskningsråd stiftelser.ochfrånslag företag,
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på universitetfördeladeMTC:s forskningsprojektTabell 5.1
högskoloroch

forskningsprojektAntalUniversitethögskola

10StockholmHandelshögskolan i
9universitetUppsala
2universitetStockholms
2Mitthögskolan

1MTC
3,5Ovriga

28Summa

stiftelsen helägdai detbedrivsProgramverksamheten avnumera
från hu-BidragenAB.Marknadstekniskt Centrumservicebolaget

omsättning. Denverksamhetenshälftenförvudmännen avsvarar
fråntill intäkterhänförasomsättningen kanhälftenresterande av

Indus-fyraorganiserad iVerksamhetentjänster. är program:egna
Kommunika-TjänsteprogrammetService-tri-, Handels-, samt

aktiviteterolikaradVerksamheten byggertionscentrum. somen
ochkonferenserworkshops,rundabordssamtal, seminarier, upp-

konsultkaraktär.utbildnings- ochutrednings-,drag av

MediainstitutNäringslivets5.2.3

år och1987bildadesMediainstitut NMINäringslivetsStiftelsen
stiftelse meddärpå.året NMImaterialsitt första ärpublicerade en

huvudman.ochfinansiärArbetsgivareföreningenSvenska som
bidrakundemediainstitutskapaSyftet med NMI ettatt somvar

TV.radio ochijournalistikendebattkvalificeradtill press,omen
granska hurkvalitetsfrågor ochmediasstimulera debattenAtt om

för NMI.uppgifterviktigaolikabehandlar ärjournalisterna ämnen
från SAFbidragekonomiskafinansierasVerksamheten genom

Monitor.Mediaochfrån försäljninginkomster rapportersamt av
år.gångerfemskriftserieMonitorMedia är utges persomen

medArbetetMedieinstitutet.Svenskamedsamarbetesker iDet
forskningspro-inomverksamhetendelMonitorMedia ettär aven

syftarolikavilket sättverklighetsbild,massmediemasomgram
förhållandenhändelser ochtill belysa hur presenterasatt personer,

fleraharforskningsprogramDettaradio och TV 4.3.1.i sepress,
finansiärer.varandra oberoendeav
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Media Monitor bygger främst kvantitativa analyser medi-av
innehåll. Avsikten Översikter massmediemasär atternas ge av rap-

från områdetportering främst politik och ekonomi le-samt om
områden.dande inom dessa Särskild uppmärksamhet äg-personer

speciella frågor bådehändelser och utspelas nationellt ochnas som
internationellt. såvälAnalysema uppmärksammar radio och TV

dagspress. Arbetet med Media Monitor isker samarbete medsom
forskningsinstitutet Center for Media and Public Affairs i Washing-
ton.

årligen friståendeNMI antal med varierandeutger ett rapporter
innehåll. Många har väckt uppmärksamhet ochrapporterna storav
ibland lett till intensiv pressdebatt. viktig förklaringEn härtill ären

publiceras iNMI:s anslutning till det materialnäraatt rapporter
studeras. Rapporterna utarbetas författaresom av som engageras av

i vissa fall tillhör årNMI eller NMI. NMI har sedan 1987starten
publicerat 50-talett rapporter.

5.3 Undersökningsföretag

5.3.1 Marknadsinformationsföretag

Företag, organisationer och myndigheter behöver tillförlitlig mark-
produktion, medieval, organisationnadsinformation för beslut om

personal. täcka detta behov har antal företag specia-och För att ett
Mångamarknadsundersökningar olika slag.liserat sig av av

dessa undersökningar berör medierna och del denutgör en av
området.FoU-verksamheten inom Den kommersiellasamlade un-

dersökningssektom i Sverige beräknas i dag 750 mkromsätta ca
år.per

Åtta företagen inom branschen, förde största som svarar merav
branschorgani-hälften omsättningen, tillsammans bildatharän av

Marknadsinformationsföretag.sationen SMIF, Föreningen Svenska
företagen sinSyftet med SMIF tillsammans skall utvecklaär att

professionalism sina arbetsmetoder.och
för i SMIF huvuddelenFörutsättningen medlemskap ärett att av

opinionsun-företagets omsättning marknads- ochellerutgörs av
dersökningstjänster. Omsättningen skall minst 12 mkr 1993vara

minst 15och antalet fast anställda skall Dessutompersoner.vara
genomföra marknadsundersökningarskall medlem kunnaen

ocksånivå förbinda sigmed intervjuare. skallnationell Manegna
för marknadsunder-följa ICCESOMAR:s internationella regleratt

står International of Commerce,sökningar. ICC för Chamber Inter-
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nationella Handelskammaren. ESOMAR, European Society for
Opinion and Marketing Research, de professionellaär marknads-
undersökarnas europeiska organisation. Följande företag förär
närvarande medlemmar i SMIF omsättningen år 1993:avser

Borell Market Research AB

Borell Market Research AB har omsättning 13 mkr och ären ca
beträffande massmedieundersökningar inriktade kvalitativa
studier, exempelvis studier förbättra innehållet i tid-attsom avser
ningar, tidskrifter och TV.

Infratest Burke AB

Infratest Burke AB företagär 58 mkrett omsätter och tillägssom
75 Infratest i München,procent de ledande undersök-av ett av
ningsföretagen i Tyskland, till 25 den svenska fö-samt procent av
retagsledningen. Vid företaget finns särskild kommunikations-en
enhet arbetar med medieföretag, medieplanerare ochsom annon-

Företagetsörer. sysslar bl.a. med identifiera informationsbehovatt
och genomför informationsinsamling och analyser olika slag.av

Demoskop AB

Demoskop AB företag årligenär ett ll mkr ochomsättersom ca
genomför varierande opinionsundersökningar.typer av

GfK Sverige AB

GfK Sverige AB 47 mkr och huvudsakligenomsätter inriktatär
reklameffektmätningar för medieföretag och Före-annonsörer.

GFK-AG iägs Nürnberg,taget Europasärav störstaettsom av
marknadsundersökningsföretag och bl.a. för de tyskasom svarar
TV-publikmätningama. GfK har under försöksperioden genom-
fört motsvarande mätningar i Sverige för TV4.

IMU-Testologen AB

IMU-Testologen AB 63 mkr.omsätter Företaget Turatorägs av
Förvaltnings AB i sin till 50 Tidningsutgi-ägstursom procent av

och 50 Annonsörföreningen. Företagetprocent sigvama ägnarav
allmänna marknadsundersökningar och har betydande delen av

verksamheten inriktad medieområdet. Man genomför läsvärdes-
undersökningar och publikundersökningar. sådanEn den s.k.är
ORVESTO-undersökningen. Det undersökningär regel-en som
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Manveckopressläsning.ochdagstidnings-genomförsbundet av
huruttryckerräckviddstal stors.k.medårliga somrapporterutger

Räck-tidning.delallmänheten ettdel enavtar nummeravsomav
människoroftahur attgrundvalberäknas uppgerviddstalen av

harORVESTO-undersökningenpublikation.brukar läsade resp.
abonnemang,finansierasår och25undergenomförts genom

också för mät-IMU-Testologenmedieföretag.frånfrämst svarar
publikmät-genomförochmassmediaireklamutrymmeningar av

postenkäter.TVradio ochavseendeningar genom

ABCompanyNielsenA.C.

butiks-olikainriktatfrämstochmkr98 ärFöretaget omsätter
dagligvaruhandeln. Företagetförförsäljningstatistikochstudier

iMediamätningTV-publikmätningarfördet somäger system
s.k.publikmätningarsinavidsiganvänderABSkandinavien av

meters.people

SIFO AB

undersök-inriktadochmkr103 är motårligenABSIFO omsätter
medieområdetPåsamhällsinformation.olikaningar typer avav

förmediaireklammätningarräckviddsundersökningar,genomförs
vad läsarnaexempelvisläsarundersökningarochannonsörer om

värderingsmätningarocksågenomförSIFO ommedia.tycker om
tillanslutningivärderingarochintressen me-exempelvis läsarnas

månads-detordeproduktkändaSIFO:s varadievalet. annarsmest
väljarnasavseendeväljarsympatiemaredovisademassmediaivis

preferenser.partipolitiska

ABOpinionMarknadTesthusetTEMO

marknadsunder-allmännamedarbetarföretagTEMO är ett som
opinionsundersökningarsinaförkändabl.a.och ärsökningar som

väljarsympatier.av

Reklamstatistik ABochTidningsstatistik AB5.3.2

två före-RSReklamstatistik AB ärochTSABTidningsstatistik
nyligenharföretagDettaAB.FörvaltningsTuratorägstag avsom

Annonsörföre-ochTidningsutgivamatidigaresålts de ägarna,av
erbjudit Annonsör-harScribonaAB.SverigeScribonatillningen,

delägar-FöreningAnnonsförmedlaresGodkändaochföreningen
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skap i frågaTS RS. Denna kommer under decem-avgörasattresp.
månadber 1994.
TSRS har till uppgift samla in, bearbeta och distribuera in-att

formation till medieföretag underlag för beslut i marknadsfö-som
ringsfrågor.Insamlandet data sker huvudsakligenav genom per-
sonliga besök hos medierna särskilda medierevisorer. Besökenav
sker fortlöpande året.under hela Ca l 000 medieföretag i dagär
anslutna till TSRS. ingårI dessa i samtliga dagstidningar.stort sett
TSRS verksamhet bygger inkomster från medlemsavgifter och
utförandet olika serviceuppgifter. Dessutom har företagen in-av
komster försäljning handböcker där resultatengenom av av
granskningsarbetet publiceras. Bland TSRS handböcker kan sär-
skilt följande nämnas:

Svensk Annonstaxa

Svensk innehållerAnnonstaxa annonspriser, rabatter, scheman över
utgivnings- och materialtider, tekniska upplysningar, format, fär-

tryckteknik, upplagor hushållstäckning,och kontaktpersonerger,
och adresser för TS-anslutna dagstidningar och tidskrifter. Uppda-
teringar månad.sker varjeannonstaxanav

TS-boken

innehållerTS-boken information spridning hushållstäck-ochom
ning för dagspressen i varje s.k. A-region och kommun. I TS-bo-
ken jämförelser föregående år.med innehåller ocksåDengörs fle-

kartor visar tidningarnas spridningsområden. detNär gällerra som
de allra upplagorna för tidningar och tidskrifter publicerassenaste
dessa i TS-tidningens upplagenummer.

TS Tidskriftsbok

Tidskriftsboken innehåller information upplagorna hos 400om ca
TS-anslutna fack- och populärtidskrifter. innehållerBoken dess-

allmänna upplysningar utgivare, utgivningsfrekvens ochutom om
övergripande annonsprisinfonnation. TidskriftsbokI TS finns ock-
så särskilt avsnitt informationmed tidskrifter i de nordiskaett om
länderna.

Svensk Reklamtaxa

Svensk innehållerReklamtaxa uppgifter RS-kontrolleradeom me-
dier annonsblad och direktreklam. finns ocksåHär uppgiftersom



1994:146undersökningsföretag SOUochInstitut92

särskiltkommerarenareklam. Till dettafilmreklam och ett av-om
i Sverige.radioreklaminformationövergripandesnitt omsom ger

RadioUndersökningar AB5.3.3

upphörde1993juliden lavveckladesPUBsamband medI att
radiolyssnare.antaletmätningarRadiosockså Sveriges avegna

informationinriktadvarithadeverksamhet närmastDenna om
detförändradesSituationen närprogramutveckling.förprogram

och kom-reklamfinansieraduppstodbeslutpolitiska en nygenom
branschenialla företagfickHärigenominriktad radio. ettmersiellt

också behövdespublikmätningarförintresse un-somstort som
reklamtid.konkurrensenderlag i om

utgångspunk-hade andraradiomarknadenaktörernaDe nya
varit förvad falletkunskap lyssnarna änför sitt behovter omav

sådanauppgifterdelvis andra änbehövdeRadio. DeSveriges som
sinuppgifterna förberoendeoch deredovisathadePUB avvar

publikundersök-förRadios intresseSverigesexistens.fortsatta
så bravillemedsammanhängde göraningar att somprogramman

lyssnarsiffrorförintresselokalradiostationemasprivatamöjligt. De
möjligt.reklamtidsåsälja mycketvillberor somatt man

förfristående mätinstitutmed planernasambandI nyttettatt
bil-Skandinavien ABMediamätning iochformTV-mätningar tog

startandetinitiativet tillledningRadiosSverigesdades, valde taatt
Ra-På så bildadesradioundersökningar.för sättbolagett egetav

bransch-skapaSyftetRUAB.dioUndersökningar AB att envar-
allaaccepteradesmätningarstandard för parter, som varavsom

spridningfannsorganisatorisktdär detlångsiktig ochstabil och en
på ägarsidan.

Radio AB.Sverigestill 50närvarandeförRUAB procentägs av
Radio-Övriga SvenskSRU,RadioutvecklingSvenskdelägare är

inomalla verksammaRadio,Annonsbolagetochbokning SRAB
lokalradion.privataden

telefonintervjuergenomförsundersökningarRUAB:s ensom
fem-kodasLyssnandetDay-After-Recall.lyssnandetefterdag

år inom799 ochindivider mellanminutersnivå omfattaroch un-
slumpmässigtobundetskerdersökningsområdet. Urvalet genom

tillfrågas radio-respondentVarjemantalsregistret.frånurval om
till kl.förefrån 5.00 dagenkl.i tiden,tillbakadygnlyssnandet ett

genomförsMätningarnaintervjundag görs.5.00 un-somsamma
beräknas.veckogenomsnitt kansåföljdiminst sju dagarder att

delshela riket,undersökningargenomför delsRUAB avsersom
Riksundersökningarna görslänsvis.lokalundersökningar görssom
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två gånger år med minst 200 genomförda intervjuer dagper per
under 7 dagar. Lokalundersökningama sker två gånger län ochper
år med minst 75 genomförda intervjuer dag och område underper
sju dagar. Det totalt 525 intervjuermotsvarar vecka. Iper
storstadsområdena genomförs ytterligare två lokalundersökningar

år.per
RUAB:s intäkter består inkomster från försäljningav av rap-

till sina kunder, främst olika radiostationer.porter Till detta kom-
ocksåRUAB specialuppdrag för olikagör intressenter.att Detmer

finns material tillhandahålles:tre typer av som
offentligt material för allmän kännedom,-
material kan köpas blir dåkund kan ävensom om man man-
köpa sina konkurrenters material,

specialundersökningar för varje enskilt företag.-
Jämförelser kan mellan RUAB:sgöras undersökningar och mot-

frånsvarande material PUB:s publikmätningar. Det finns dock
vissa metodologiska skillnader. Den främsta skillnaden är att
RUAB undersöker lyssnandet dag tillbaka i tiden, medan PUBen
undersökte tvålyssnandet dagar tillbaka.

5.3.4 Mediamätning i Skandinavien AB

Genom tillkomsten reklamñnansierad TV ocksåuppkom behovav
publikmätningar kunde tillgodose reklammarknadens ochav som

Årannonsförmedlamas önskemål. 1988 började TV3 med egna
publikmätningar via SIFO. TV4 gjorde sina mätningar via ett
marknadsundersökningsföretag i Lund GfK Sverige AB och- -
Sveriges Radio PUB. Resultatetmätte blev olika metoderattgenom
och standards användes med skillnader i resultaten följd.som
Fr.o.m. hösten 1992 gick samtliga TV-bolag och lät PUBsamman
genomföra publikmätningama. fannsDet dock kritik PUB:smot
metoder, särskilt beträffande tekniken utföra intervjuerna viaatt
telefon, vilket medförde betydande tid för få framatt resultaten.
TV-företagen i stället intresserade använda sig iattvar ut-av av en
landet sedan länge tillämpad teknik, s.k. people inne-meters, som
bär TV-tittandet viamäter datorenhet i bostaden.att man en
Information tittandet överförs sedan automatiskt via telenätetom
till centraldator där materialet bearbetas. Resultaten publicerasen

regel inom dygn.ettsom
I det uppkomna läget, med bl.a. avvecklandet PUB, beslötav

TV3 och Sveriges Television gå bildaoch särskiltatt ettsamman
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bolagetavsiktenUrsprungligenpublikmätningar.för attbolag var
logotypeföretagetsradiomätningarsåväl TV-utföraskulle som

tvåi ställetbildadesolika skälbestår och öraöga ettett men avav
TV-mätningar.radio- ochvarderaförbolag, ett

Skandinavien ABMediamätning ibildadesPå TV-sidan -
medtecknatTV3avtalföretagettillMMS. Ursprunget ett somvar

ABCompanyNielsenA.C.marknadsundersökningsföretaget om
imeters-mätningarför peopleundersökningspaneletableraatt en

hushåll. och SVTTV3225sammanlagtmedSverigeochNorge
alla TV-omfattadeutvecklatillsammansbeslöt systemett somatt

sinstartadeMMSrikstäckande.skullepanelendärkanaler och vara
A.C.meddå kontraktetjuli 1993. Manden l övertogverksamhet

marknaden.svenskadenvadNielsen avser
förstandardskapamålsättningMMS har att gemensamensom
förNielsensA.C.medarbetarTV-publikmätningar. Man system

600beståendepanelriksrepresentativmedpeople avmeters en
ålder ochårsfrån300lhushåll. treDet motsvarar personerca

hus-basundersökningarkontinuerligtgenomföruppåt. MMS av
räckviddenförändringarbeaktaför kunnahållspanelen t.ex.att av

verkligenpanelen ärfastställaförTV-kanaler ocholika attför att
syfte.för sittrepresentativ

TV4och TV3Television ävenSverigesförutomMMS avägs av
MMSFörening.AnnonsförmedlaresGodkändaFemmanoch samt

5.2.i tabellredovisasägarförhållanden

årägarförhållanden 1994MMS5.2Tabell

AktieandelÄgare

43 %Television ABSveriges
43 %KinnevikIndustriförvaltnings AB
10 %TV4 AB
2 %ABSverigeBroadcasting Femman
2 %FöreningAnnonsförmedlaresGodkända

mätutrustningspeciellpublikmätningen skerSjälva engenom
be-Utrustningeningår panelen.ihushållvarjeiplaceras somsom

slåsTV-apparatenregistrerarstår enhet när avresp.somenav
registrerasdisplayenhetViaanvänds.kanalvilken ensamt som

mellan-jämnamedåterkommerDessutomTV.tittarsomvem
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förfrågan TV-skännen, skall besvaras, för för-rum en attsom
hindra registrering sker tittande vidatt TV står påav en som men

ingen på. Data tittandet registreras minut för minut ochsom ser om
överföres sedan under via modem till centraldator därnatten ett en
bearbetning sker. Information lämnas också de olika TV-bola-av

exakta sändningstider de verkliga och inte efter förhands-gen om
tablåema. Med detta material sammanställs sedan överrapporter
TV-tittandet.

Systemet med people finns i dag i 20 länder ochmeters ersätter
traditionella telefonintervjuer. Resultaten mätningarnaav samman-
ställs i veckorapporter kan på. Motsvarandesom man prenumerera
publikationer månads- årsbasis.även och Veckorapporter-utges

redovisar TV-tittandet under den aktuella veckan. MMS till-na
handahåller också databas för företag vill data-göraen som egna
bearbetningar. Genom fördjupade analyser kan få fram tittar-man
siffror för olika målgrupper och Man kan hur publi-program. se
ken växlar mellan kanalerna ända minutnivå.ner

Förutom TV-mätningar genomför MMS telefonunder-även
sökningar med olika syften. Dessa baseras representativtett ur-
val åldrarnasvenskar i år.3-99 Det finns fältorganisationav en

intervjuaremed i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ytterligare en
del verksamheten går under beteckningen MMS Experienceav

tittar- och lyssnarupplevelser.mäter Mätinstrumentet bestårsom av
30 registreringsenheter anslutna till dator. Publiken instruerasen

efter nyanserad skala bedöma frånatt mycketetten program
dåligt till1 mycket bra 6. Bedömningen pågår under hela

och deltagarna trycker såvärdeprogrammet deett nytt snart an-
något förändrats till det bättre eller MMSatt olika verk-sämre.ser

samhetsfält omfattar följande enheter.

Enheten för people meter-mätningar för datainsamling, databe--
arbetning och och resultatsammanställningar.rapport-

Undersäkningsenheten för fördjupade och kompletterande stu--
dier, fältundersökningar, telefonundersökningar utgivandetsamt

Mediebarometem.av

MMS Experience för mentometerundersökningar radioT V.av-
Det förenat med betydandeär kostnader genomföra peopleatt

meters-mätningar. Varje årligenkostarmätare 20 tkr i driftkost-ca
nader. MMS 26 mkromsätter 20 mkr gäller peopleca varav me-
ters-mätningar. De olika TV-kanalema betalar i dag 95 procent av
företagets kostnader. Varje TV-kanal betalar avgift 275en
tkrmånad. Abonnemangskostnaden för veckorapport 3ären ca
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i tillhan-disketterhålla materialet viavilltkrmånad och de ensom
tkrmånad.får betala 20dahållen caprogramvara

centralbyrånStatistiska5.4

förförvaltningsmyndighetcentralcentralbyrån SCBStatistiska är
Genomförande-utredningstatistikproduktionen. Enstatligaden -

Ändradslutrapporttvå ochdelrapporterhar ikommittén en-
nyli-SOU 1994:1statistikenstatligaför denansvarsfördelning

vid SCBstatistikanslagsfinansieradnuvarandegått alligenomgen
bordestatistikvilkenförslagdetaljerat styrasoch lämnat somett

bedöm-KommitténsSCB.myndigheterberördadirekt resp. avav
klassificerasbörgenomgång vadning bygger somsomaven

myndigheterdeställasskallvilka kravstatistik ochofficiell som
föreslår statis-statistiken. Manofficiellaför den attfår ansvarsom

på olikaläggs90 mkrdrygtsammanlagtför uttikproduktion
myndigheter.

199394:budgetåret 199495 prop.förbudgetpropositionenI
genomförande-huvudsak tilliregeringensigansluterbil. 8100,

mkr. Enmed 80minskastill SCBAnslagetförslag.kommitténs
därMassmedierstatistikområdetberördettamindre del sam-av

budget.Kulturdepartementetstillöverfördes210 tkrmanlagt
medenlighetibeslutvåren 1994underfattadeRiksdagen rege-

förslag.ringens
juni 1994ipromemoriaikonstaterarKulturdepartementet en

statistikprodu-radfinnssynpunktfrån departementetsdet enatt
använd-då skallbeakta övervägaintressenteroch att mancenter

Manförfogande.står departementetstillmedeldeningen somav
fun-inledningsvis kommerbara attdepartementetkonstaterar att

utredningenpåminnerstatistik ochbeställare attomavgera som
of-frågan denmassmedieforskning har prövasektoriell att omom

forskningbehovmassmediebranschensochsektornsfentliga av
behovetocksåligger prövauppdragdokumentation. I detta attoch

statistik.av
mediestati-framtidadenställningstagandeavvaktanI ett om
budgetåretunderuppdragiSCBregeringenhar attstiken gett

före-igenomstår förfogande,till210 tkrför de199495, som
så-sammanställaochmassmedieföretaggällertagsstatistik detnär

ägarförhållanden,omsättning,företagsstruktur,uppgifterdana om
statsmakternasförbetydelsevilka kanproduktion avvaram.m.

fått i uppdragSCBharVidarebidragsgivning.förändradbeslut om
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utarbeta metodrapport det områdetstatistiska produ-att samten
bokstatistik färskamed data bokbranschen.rapportcera en om om

SCB:s verksamhet bedrivs i olika delprogram ansluter tillsom
departementens ansvarsområden. Statistikprogrammet kultur och
medier målsättninghar statistiskt belysa:attsom

olika sektorer kultunniljövård, utställningar, arkiv,som museer,-
litteratur, dagspress tidskrifter,och bibliotek, radio och film,TV,
musik, dans, bild och formteater, m.m.,

olika tvärsektorer kulturverksamhet inom organisatio-som-
kultur- och medieutgifter, kulturarbetare, samlingslokaler,ner,

kultur- och medievanor m.m.

Statistiken syftar till information det aktuella läget ochatt ge om
förändringar inom olika sektorer vad gäller exempelvis utnyttjan-
det, tillgängligheten och de offentliga och privata kostnaderna för
kultur- och medieverksamheten. Avsikten statistiken skallär att ge

förhållandenbild olika för befolkningen helheten av som men
också med uppdelning efter ålderkön, och social bakgrund.t.ex.
Utnyttjandet medieaktivitetema antal deltagarepresenterasav som
och ofta tidsåtgången.hur olika aktiviteter genomförs Till-samt
gängligheten och utbudet belyses sändningar,med antal volymer
etc.

Årligen publicerar SCB Statistiska meddelanden med upp-
gifter utbud och utnyttjande utgå-massmedier. Den senasteom av

förhållandena år budgetåret1991. Fr.o.m. 199495 kom-van avser
publikationen år.att utges vartannatmer

Till statistikprogrammet årkultur och medier finns till-1991ett
programråd består programrådetsju ledamöter. finnsIsatt som av

från kulturråd,Statens Landstingsförbundet, Sven-representanter
kommunförbundet, Kulturdepartementets medieenhet, NORDI-ska

COM-Sverige och Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samar-
betsnämnd KLYS.

Programrådet också SCB ihar följt arbetet med den marsav
Kulturstatistik 1985-1992.1994 utgivna skriften Det är över-en

bidra till den kultur- ochsiktlig publikation uppgift bl.a. är attvars
opinionsbildningen. Tidigare har SCBmediepolitiska debatten och

utgivit Kulturstatistik 1980-1984.

5.5 Svensk Mediakommitté

årSom direkt följd träffades i slutetdet annonsavtalen av som av
år1979 och i kraft särskild stif-trädde 1980 etableradessom en
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och Medieun-MedieforskningförStiftelsenSMMkalladtelse -
mkr.in 20treårsperiod samladeunderdersökningar caensom-

olika projekt medtillstyrelsefördeladesmedelStiftelsens av en
tillbeloppbetydandetillskötsreklambranschen. Bl.a.förintresse

mediestatistik.kringforskningföri GöteborgHandelshögskolan
Reklam- ochInstitutet föri bildandetresulteratsedanDetta har av

Mediestatistik 5.2.1se
fortsättningfrågandiskuterades1990-taletbörjanI avenomav

då uppläggningdenkonstateradeverksamhet. ManSMM:s att som
förgrundligga tillkundeskäl inteolikahaft SMM enavavman

medieorganisationernaframför alltDetverksamhet.fortsatt var
påforskningenfinansieraochställatilltveksamma att uppvarsom

tidigare skett.det sätt som
Annonsörföreningen,år kunde1991halvanandraUnder av

Annonsförmedlares För-GodkändaReklamförbund ochSveriges
utvecklingför fortsattformenlämpligastedenening konstatera att

utländskeftermedieforskningochmedieundersökningar attvarav
skeddeDettaSMED.MediakommittéSvenskförebild bilda en

eftersomsidamedieorganisationemasfråndeltagandedirektutan
kommitténskringsvårigheterbetydandehadedessa att enas

Media-Svenskstartadepraktikenuppläggning. Imålsättning och
nämndaår med de1991slutetverksamhet isinkommitté treav

mediekonsultmedochhuvudmänorganisationerna somensom
projektledare.

opartiskthuvudsyftetillMediakommitté harSvensk att ettsom
för olikautvecklasmedieundersökningarför typerarbeta attorgan

reklam-mediernakunskapspridahuvudmedia och att somomav
bli forumockså efterkommunikationsbärare. Man strävar ettatt

idéutveckling.ochför debatt
infor-mängdständigt förses medEftersom marknaden storen

mindre under-både ochmedier,olika störremation genomom
be-användarenenskildesvårare för denblir det alltsökningar, att

Även mycket detanvändbarhet.kvalitet ochdöma pre-somavom
brist-också hel delfinnsoch korrektbåde sakligtär ensenteras

rollensigvill härMediakommittéSvensk attmaterial.fälligt ta
speciell beto-medundersökningarvärderakritisktopartiskt och

jämförelserredovisardvs.intermediär karaktär,hardening som
medier.mellan olika

medieundersökningar iförarbetarMediakommittéSvensk att
likheter ochochjämförbarautsträckning blirmöjliga attstörsta

enligt Svenskredovisas. Dettaskallräckviddsvärden ärskillnader i
ochmedierförangeläget ärsärskiltMediakommitté somnyasom

räckviddsmåttoch ärmätmetodersiganvändertraditionellt somav
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delvis annorlunda i jämförelse med de mediekanaler sedansom
länge varit etablerade.

En viktig del Svensk Mediakommittés verksamhet ärannan av
kontakter med universitet och högskolor för i utsträck-störreatt

tidigarening stimulera denän akademiska forskningen till olika
medieundersökningar.

Ett exempel SMED:s verksamhet den granskningär som en
särskild referensgrupp utförde vårenunder då1994 yttrademan
sig två förslag till räckviddsundersökningaröver för Tidningsutgi-

Bakgrunden TU vårensedan 1992 arbetat medattvarna. var att ta
fram underlag för basundersökning för medieval syf-ett en som
tade till tillgodose marknadens krav och behov i framtiden. Enatt
målsättning med undersökningen tillhandahålla lättillgäng-attvar
liga medieplaneringsdata för olika användare, målsätt-en annan
ning tillhandahålla data för olika mediekanaler främstattvar press
och TV och dessa skall kunna jämföras.att

Granskningen omfattade två frånkoncept IMU-Testologen AB
Infratest Burke AB. Svensk Mediakommittés referensgruppresp.

konstaterade vid jämförelse bådamellan de förslagen IMU-atten
Testologens koncept föredra. SMED:sI tvåyttrande deatt övervar

undersökningsmetoderna konstateras ingen bådadeattnya av
metoderna tillfredsställde marknadensännu behov i tillräckligt stor
utsträckning, och uppmanade TU till fortsatt metodutveckling.man
Svensk Mediakommitté ansåg det fortfarande saknades tillfreds-att
ställande förmetoder intennediära jämförelser.
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Några6 internationella jämförelser

någraSammanfattning: Utredningen gjorthar internationella
jämförelser i syfte finna former för organisation fi-ochatt
nansiering branschanknuten massmedieforskning. Ettav an-
tal exempel för utredningen intressanta organisationsfor-

i detta kapitel. Det gäller sammanlagtpresenterasmer sex
institutionerinstitut i Tyskland Frankrike.Norge, och

olika instituten tillDe har granskats med hänsyn verksam-
het, arbetsuppgifter, till hur finansiering sker och hur organi-

Rådetsationen uppbyggd. Ett intressant exempel forär utgör
medieforskning i finansie-anvendt Norge där verksamheten

frånpå 6,5avsättning det norskaprocentras genom en
presstödet.

6.1 Inledning

sektorsforskning inomVid kartläggning behovet mass-en av av
medieområdet ocksåhar det varit naturligt granska motsvarandeatt
förhållanden institut institu-i andra länder. Det finns rad ochen

bedriver massmedieforskning i Flertalettioner Europa. ärsom
ocksåuniversitet finns exempelknutna till och högskolor detmen

fristående forskningsinstitut privat karaktär. För utredningenav
sådanavarit särskilt verk-har det angeläget granska däratt organ

något så såvälsamheten organiseradsätt är att staten som mass-
bådemediebranschen har organisatoriskt och finansiellt infly-ett

tande.
visat sig förekomsten forskningsorganisationerDet har att av

bådeanknytning till offentliga till branschenmed den sektorn och
starkt begränsad. Direkta paralleller till situationen i Sverige ochär

frågeställning gårutredningen med inte finna.den arbetar attsom
någraUtredningen har därför beskriva olikavalt närmareatt ex-

påempel branschanknuten forskning massmedier i Norge,om
anspråkTyskland och Frankrike. Exemplen integör att vara

å sidan överblick hur iheltäckande andra demen en av manger
några för of-andra länder valt organisera branschen och detatt en
fentliga angelägen forskning massmedier.om
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massmedieforskningen iDen branschanknutna Europa är or-
formerganiserad olika För utredningen har varit sär-sätt. tre av

för verksamhetsformskilt intresse. gäller det förstaDet aven
myndighetskaraktär där för stöd till forskning liggeransvaret en

för forskningen statligacentral myndighet och medel utgörs av
i vissa fall licensavgifter.medel eller

formen kan beskrivas forskningsinstitut ochDen andra av-som
då forskningsorganisation med uppgift självrenodlad ut-attser en

distribuera information. Institu-föra forskning samla in ochsamt
anknytning till universitetofta privatägda stiftelser med vissärten

vanligt förekommande komple-högskolor. Privata institutoch är
Frank-forskningsstrukturen i Tyskland ochtill den befintligament

rike.
forskningsrådskaraktär dvs.tredje formenDen är ett organav

från samhällsintressen,sammansättning företrädaremed nä-av
råd allmänvetenskapligforskare, politiker, Vissa harringsliv, etc. en

inriktning.sektorstillvändinriktning, medan andra kan ha meren
består forskningsmedel stödja vissaUppgiften ofta i dela samtatt ut

kapitelutbildning teknisk utveckling. I dettaformer och presen-av
följande institut.teras

medieforskning i statligt inrättatRådet anvendt Oslofor är ett
forskningsrådskaraktär fördelar medelrådgivande somorgan av

företrädare harmassmedieforskning och där branschenstill bl.a.
inflytande verksamheten.avgörande överett

branschenJournalistik i Fredrikstad, Norgelnstitutt för är ett av
journalister.för vidareutbildningfinansierat institutinrättat och av

medieområdetockså viss forskning inomInstitutet bedriver samt
årligen tredjedel sin verksamhet.statliga bidrag tilluppbär avca en

iAudiovisual Observatory EAO StrasbourgEuropean är ett
för samordning och bearbetningeuropeiskt institut insamling, av

omrâdet. Finan-audiovisuellastatistik information inom detoch
från medlemsländer.sieringen sker bidrag 33genom

fristå-Media Düsseldorffor the iThe European Institute är ett
finansie-kommunalforskningsinstitut med bl.a. statlig ochende

medie-utvecklingen inomring främst arbetar med analyser avsom
nivå.området europeisk

vetenskapligt institutHans-Bredow-lnstitut i Hamburg är ett
etermedieområdet. Verksamhe-uppgifter inommed huvudsakliga

Såväl kommunfinansieras projektansökningar. statten somgenom
beslutsorganisation.företrädda inom institutetsbranschen ärsamt

DüsseldorfiRundfunk Nordrhein-WestfalenLandesanstalt für
friståendeskattefinansieratLandesmedienanstalt dvs.s.k.är etten

uppgifttillståndsorgan för radio och TV medprivatkontroll- och
forskningockså utvecklingsarbete och beställabedriva äratt som
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för arbetar bl.a. med kartläggarelevant verksamheten. Man att me-
för mediepolitiska beslut.diesituationen och fram underlagta

Rådet6.2 for medieforskninganvendt

i konkurrenslägeninfördes presstödet till tidningarI Norge utsatta
år år statligt1969. anslutning härtill inrättades 1977I ett organ -

följaRådet med uppgift bran-for anvendt medieforskning att-
presstödettill utvärderingutveckling, underlagschens samtavge

medieom-forskningmedel till vidareutbildning ochfördela
pressforskning ochRådetrådet. tidigare for anvendthetteDet

inomdå inriktad verksamhetenetterutdanning och mestvar
År kulturde-Rådet till det norskatidningsbranschen. 1991 knöts

massmedie-helai ställetoch inriktadesarbetet motpartementet
fältet.

karakteriserasRådetmedelsfördelande kanSom närmastorgan
midler tilfordeleuppgiftforskningsråd medsektoriellt attettsom

påpå forskningmed saerlig vektanvendt medieforskning tvers av
giel-forskningfordele midler tilRådet herundermediene. skal som

forhold, utviklings-tekniskeredaksjonelle, økonomiskeder ogog
medievirksomhetarbeid kan komme praktisk annenpresse- ogsom

gode.til
rådgi-karaktärmedieforskning till sinRådet for anvendt är ett

forskningansökningarbehandlar inkomnavande omsomorgan
bidrag tillårligenmedieområdet fördelarpå och större ett an-som

till detRådet förslagutarbetarvidareutbildningsprogram.tal nor-
avgörande be-fatta deharsedankulturdepartementetska attsom

beviljanden.elleravslagsluten om
sammanhäng-därmeddetår presstödet och1994 harFr.o.m.

forskning flyttatsochansvarsområdet vidareutbildningförande
Medieförvaltning.myndighet, Statensnyinrättadtillöver en

ansvarsområdendecentralisera flerville dettaDepartementet sätt
fråge-övergripandemedför arbetafåsjälva attutrymmesamt mer

huruvida departe-oklarti dagmediepolitik. Detställningar ärom
detbeslutande instans närskallfortsättningeniävenmentet vara

också kom-dettamedelsfördelning ellerRådetsgäller ansvarom
Medieförvaltning.till Statensöverlämnasattmer

medieforskning heltbestår Rådet anvendtforOrganisatoriskt av
Rå-forskningssamhället.ochmassmediebranschenföreträdare för

från Norskfyra kommerleds tolvdets styrelse personer, varavav
frånfyraintresseförening,forskarnasMedieforskarlag slagsett

kultur-utnämndafyraPresseforbund och ytterligareNorsk är av
film ochRikskringkasting,Norskochdepartementet representerar

närradio.
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Rådets verksamhet finansieras med viss andel det totalaen av
År uppgickpresstödet. 1994 presstödet i Norge till 270 mkr, varav

Rådet for anvendt medieforskning fick 6,518 mkr procent.
Dessa fördelas till vidareutbildningsinstitu-sedan antalettresurser
tioner till forskning. Ursprungligen fanns inga bestämdasamt reg-
ler för själva fördelningen, efter praxishand utarbetadesmen en
där vidareutbildningen fick 80 och forskningen 20procent pro-

Exempelvis fick Institutt for Joumalistikk år 1993 8 mkrcent. ca
6.3 Avisersse och Norske Landsforening vidareutbildning av

tidningspersonal områdena administration, försäljning, mark-
nadsföring, distribution och teknik mkr medan 3.5 mkr gick5 ca
till forskning.

Forskningsanslagen i i facktidningarutlyses dagspressen samt
ståroch det helst forskarkompetens fritt sökahar attvem som som

medel. Kraven projekten fonnulerade.relativt löst De bästaär
projektansökningama med forskning tillämpad karaktär,av som
kan branschenkomma till godo, tilldelas medel. Merparten av an-

gårslagen i dag till universitet och högskolor.
rådetsNär det gäller verksamhet för perioden 1994-1996 kom-

enligt frågorprogramförklaringen, etiska och moraliskamer, om
aspekter frågorsärskilt hög prioritet. Till dessa räknasatt ytt-ges
randefrihetsfrågor, personskydd och andra värden skyddas isom

frågorgrundlagen de inom journalistik,bredaresamt som reses
mediepolitik och offentligaden mediedebatten i sin helhet.

Orsaken till står Rådets intede medel till förfogandeatt som
förs till forskningsrådende allmänna branschen nöjdöver är äratt
med såha god representation uttalathar ochatt att etten mansom
syfte i Rådet hjälpa inte formell forsknings-de harär ävenatt som
kompetens t.ex. journalister få tillgång vilkettill anslag, äratt
svårare i de allmänna forskningsråden. Dessutom pekar oftaman

den historiska anknytning forskningen haftden tillämpadesom
till dagspressen i och med kopplingen till presstödet. oförut-En
sedd bieffekt med inrättandet Rådet for anvendt medieforskningav
har varit forskningsprojekt blivitknutna till dagspressen ned-att
prioriterade andra forskningsbeviljande Norges Almen-av organ.
vitenskapelige Forskningsråd har mindre konsekventellermer
hänvisat denna Rådetprojektansökningar till for anvendttyp av
medieforskning.

Den kritik ibland förekommer Rådets verksamhet ärmotsom
det saknas genomtänkt fördelas.policy för hur medlen skallatt en

En mängd olika projekt år.stöds varje Skillnaden vadmellan som
och vad branschen skulle intresserad alltförgörs vara av anses vara
Hittills har det dock saknats för uppfölj-löpandestor. resurser en

koordineringning och de forskningsinsatsema.nuvarande Vissaav
fonnförsök gjorts i kontakterhar med enskilda medier harav som
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tillfrågats sina prioriteringar det gäller massmedieforsk-närom
ning.

Rådets fungera innebärsätt forskningsmedel delas tillatt att ut
väl genomtänkta projekt, vilket också ställer krav denstora som
söker anslag. Detta kan i sin hinder för andrautgöra äntur ett rent
vetenskapliga forskare. Enligt det norska kulturdepartementet krä-

denna modell för forskningsfinansiering god kommuni-attver en
kation mellan forskare och bransch etableras, Rådets verk-samt att
samhet koordineras med andra forskningsråd och berörda instan-

inom statsförvaltningen.ser
Vid utredningens kontakt med Statens Medieförvaltning i Fred-

rikstad framkom Rådets sammansättning, arbetsformer ochatt
mandat kommer förbli desamma efter överflyttningenävenatt av

för vissa frånärenden kulturdepartementet. Man kommeransvaret
dock troligtvis lägga energi uppföljning och utvärderingatt mer

de projekt bedriver forskning med Rådetstöd vadänav som av
falletvarit tidigare.som

6.3 Institutt for Journalistik

Institutt for Journalistik i Fredrikstad, Norge branschen in-är ett av
institut med uppgifträttat för undervisning och vidareut-att svara

bildning för medarbetare inom olika medier.
Bakgrunden till institutets tillkomst mångfacetterad.är I Norge

har traditionellt få journalister haft grundutbildning i jouma-sett
listik. Yrkesutövarna och branschorganisationema missnöjdavar
med de statliga insatserna för utveckla tillfredsställande vida-att en
reutbildning för journalister. ansågMan joumalistyrket krävdeatt

ständig utveckling och detta inte kunde tillgodoses inom denatten
grundläggande jounalistutbildningen. Med anledning härav beslöt
Norsk Journalistlag fackförening, Norsk Redaktörforening och
Norske Avisers Landsforening år 1975 bilda Institutt for Jour-att
nalistik och därmed verksamhetövertog tidigare knutenen som var
till Norsk Joumalistskole. De organisationerna står fortfarandetre

till institutet till formenägare privat institut.är ettsom som
Hittills det främst frånmedarbetareär dags-, vecko- och fack-

finns bland institutets elever, syftet på siktärpressen attsom men
få med fler journalister från radioäven och TV. Institutet bedriver

forsknings- och utvecklingsarbete till för den verksam-nytta egna
heten för mediebranschens utvecklingsbehov. Institutet harsamt
byggt flera olika former för kunskapslagring, fackbiblio-t.ex.upp
tek, juridiskt arkiv, tryckfrihetsmål och tryckfrihetsdomar. Dess-

finns förlagsverksamhet facklitteratur och lä-utom uten som ger
roböcker och personalen medverkar i kraft sin kompetens, iav
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bådeuppdragsutbildning förrådgivning ocholika konsultationer,
intresserade.och andrastatliga myndigheterbranschen,

yrkesutö-verksamheten skall kommaledstjärnaInstitutets är att
och ijournalistiska arbetsprocessenpraktisk i dentill nyttavarna

utbild-övrigt. Ansökningarfunktionerna iredaktionellade om
På svenskamånga. tid harinstitutetningsplatser till ävenär senare

finnsför verksamheten. I dagintressejournalister visat ettstort
institutet kan erbjuda.platseri Sverige för dekvoteringssystem

mkr8-9årligen bidragfinansierasInstitutet ett cagenom
medelviatotala budgetendenfrån 35norska procentstaten av

medieforsk-Rådet for anvendtfrån förmedlaspresstödet avsom
till 30branschorganisationemade olikaning. bidrarDärutöver ca

medfinansierasfinansiering. Restenverksamhetensprocent av
Från börjanprojekt.i olikamedverkanförsäljninghjälp samtav

Institutetfinansieringen.90tillskottutgjorde procentstatens av
andelenbidrag,i intesig bevisligen dagklarar utan statens men
institu-enligtkraftigt ochökatverksamhet harbranschfinansierad

verksam-nöjda med denmycketintressenteransvariga allaärtets
bedrivs.het som

institutetsökerolika projekt,i formgäller forskningdetNär av
medieforskningRådet anvendtfor avsätterfondmedel den somur

årligadetforskningsprojekttillbidrag utövertill forskning, dvs.
forskningsprojekt iår påbörjas till fyraerhåller. Varjestöd treman

syf-bedrivsprojekttkr.tkr till 500 Destorleksordningen 100 som
mediebranschenochundervisningentill denalla atttar egnavara

forskningsprojekt Presen-Några exempel är:till praktisk nytta.
journalistiken, Kompetens-Bilden iKällsökning,tationsteknik,

i Norge,Anonymitetsrättjournalistiken,ii tidningarna, Barnbehov
Ledarutveckling i dagspressen.

relationer medfrekventakontaktnät ochInstitutet har stortett
främja utby-miljö förfunktionellbranschen. Det attvara enanses

forsknings- ochmedierna och detarbetet ipraktiskamellan dettet
viktigt detunderstryker hurbedrivs. Man ärutvecklingsarbete som

ochbranschresultaten kommerforskning, dvs.tillämpadmed att
intevikteninstitutetpekartill Dessutompraktiker attnytta. av

forskning bördennaför mycket,forskningsmedelsprida typatt av
vidareutbildningsinstitutioner ochutbildnings- ochtillknutenvara

grundutbildningen ochbåde ieleverdirekt förtillkomma nytta
medarbetare.och andrajournalister, redaktörerför

ObservatoryAudiovisual6.4 European

områ-audiovisuelladetforskningstatistik ochProduktionen av
bristliditlängehar sedanvideo i Europafilm ochtelevision,det

l
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på koordination och systematik. I exempelvis Frankrike finns ett
flertal offentliga producerar statistik. Branschens före-organ som
trädare började i mitten 1980-talet visa sitt intresse för dessaav att
verksamheter skulle bli föremål för samordning europeisk nivå.
Det också vid denna tid EU började visa intressevar försom ett
den audiovisuella industrins förutsättningar och behov.

Utifrån dessa förutsättningar kom tanken institut för in-ett
samling, samordning och bearbetning information inom medie-av
området europeisk nivå förverkligas. Man börjadeatt fundera
på hur organisationen skulle redan under slutet 1980-talet.utse av
Officiellt startade verksamheten vid European Audiovisual Obser-

EAO i Strasbourg i decembervatory 1993. EAO består i dag av
33 medlemsstater, vilka samtliga bidrar till institutets budget.
Institutet skapades officiellt uppdrag Europarådetav genom
beslut dess ministerkommitté. Kommittén det s.k. audiovi-av gav
suella EUREKA en organisation för stöd till europeiska samar-
betsprojekt inom film- och TV-området utreda for-närmareatt

för bildande europeiskt observatorium.ett Detmerna ett vi-ärav
dare EUREKA kommer besluta observatoriets framtidattsom om
efter den inledande treårsperioden 1994-1996. En medlem av
EUREKA blir direkt också medlem EAO.av

Situationen det audiovisuella området har förändrats radikalt
sedan början 1980-talet. Flera olika institut har vuxit fram som
sysslar med forskning och dokumentation information. EAO:sav
uppgift blir därför främst för insamling och bearbetningatt svara

information frånoch data nätverk organisationerav ett ochav
institutioner både europeisk och nationell nivå, för sedanatt
fungera informationscenter för hela detett audiovisuella fältet.som

arbetarEAO med följande information:typer av
juridisk information: lagar och regelverk nationell och- euro-
peisk nivå.

marknads- och ekonomisk information: konsumtion, utrustning,-
företag, marknadsundersökningar, etc.

praktisk information: uppgifter produktion och cirkulationom-
European audiovisual products.av

EAO erbjuder service nyckelområden, snabb informa-tre en
tionsservice, utgivande publikationer harmonisering ochsamtav
jämförbarhet i europeisk datainsamling. Nätverket byggs upp ge-

föra samarbetspartnersatt och frånnom samman representanter
relevanta organisationer hela Europa.över Ett antal forsk-stora
nings- och dokumentationsinstitut eller företag kontrakteras och
får Dessa bidrar tillsammansstatus partners. med insamling,som
dokumentation och distribution juridisk, ekonomisk och prak-av
tisk information från den audiovisuella industrin i Europa. För-
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något för korresponden-finns kallardessutompartnersutom man
rådgivare i ärendenoch konsulterfungerarter som ex-somsom

forskningssituation. Dessa harmedie-empelvis lands ochrör ett
just korre-EAO, skallofficiell koppling tillingen utan somses

spondenter.
exekutiva Där be-EAO:sExecutive CouncilThe utgör organ.

förriktlinjernaaktivitetsprogram ochEAO:s budget, nätver-stäms
från varje med-råd bestårstruktur. Dettakets representantav en

Di-Executiveorganisationenansvarig förlemsland. Högste är en
Executive Council.theutsesrector avsom

frånbestår denCommitteeAdvisoryThe representanter pro-av
ochorganisationer dessutomindustrinsbranschenfessionella samt

doku-forskning ochutförarnapartnerorganisationerEAO:s av
ochråd aktivitetsprogrammetKommitténmentation. age-ger om

audio-denmedlemmarmellan EAO ochdirekt länk avrar som en
industrin.visuella

1994-l996treårsperioden kommerinledandeUnder den
medlemsavgifterhuvudsakligentjänster finansierasEAO:s att av

i framtiden be-dockland. Man kommerbetalas att taav resp.som
informations-framför alltsina tjänster,avgifter föri formtalt av

inkomsterkunnadet hoppasservice, och sättet genereraman
förmodligenkommerbli självförsörjande. Detsiktoch att ta

tiosjälvförsörjande. I dagbli heltlång EAO kan ärtid innan per-
behålla relativt li-avsiktenEAO ochanställda inom är att ensoner

framtiden.i10-l5personalstyrka äventen personer
politisktinteuttryckligenklargörInstitutet är ettatt organman

området. helleraudiovisuella Intedetregleringför kontroll och av
syftetdjupgående teoretisk forskning,bedriva är attutanavser man

informa-statistik ochsamordnareförmedlare ochfungera avsom
till praktiskindustrinaudiovisuellation kommer den nytta.som

samord-verksamhetsområdena för EAOviktigastede ärEtt av
in-förforskningsinstituts metoderolikaochning olika ländersav

för deFöreträdarepresentation data.bearbetning ochsamling, av
metodolo-och diskuterarträffasmedlemsorganisationernaolika

infor-jämförbarhetspörsmål gällerdetpraktiskagiska och när av
före-östeuropeiska länderorganisationer imation. Kontakter med

insamlinginfrastruktur försyftar till byggaochkommer att enupp
förmodelleridéer ochdokumentation dataoch att geav genom

organiserassådan verksamhet kanhur
samarbetefunktion byggasamtidigtEAO har ettatt uppsom

informationoffentliga distributörerprivata ochmellan omav
skadatabaserpolicy för hur derasutarbetaetermedier och att en

EAOexistens harsin kortaTrotsutnyttjas vidare krets.kunna av en
bedriver.för verksamhetintresse denredan märkt ett stort manav

informationsser-till institutetsvänder sigintresseradeAntalet som
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frågorvice med NORDICOM-Sverigeär fungerar förstort. närva-
rande EAO:s korrespondent avseende den samlade informa-som

fråntionen de nordiska länderna med tonvikt mediestatistiska
uppgifter.

6.5 The European Institute for the Media

The European Institute for the Media årskapades 1983 vid Uni-
versity of Manchester i samarbete med European Cultural Foun-
dation i Amsterdam. Syftet uttryck den växande inter-attvar ge
nationaliseringen mellan europeiska påländer masskommuni-

Årkationsområdet. 1992 flyttade institutet till sin nuvarande plats i
Düsseldorf inbjudan myndigheterna i den tyska delstatenav
Nordrhein-Westfalen och Düsseldorfs stad.

Institutets huvudsakliga arbetsområde gäller dokumentation och
komparativ analys utvecklingen medieområdet i Europa.av
Dessutom organiserar Forum för utbyte informationettman av om
mediefrågor. Institutet verka i det allmännas intressesägs i det

bl.a. arbetar för understödjande forskning och infomia-att man av
tionsutbyte mellan länder försöker underlätta samarbetetsamt
mellan mediebranschen, medieinstitutioner och medieanvändare i
Europa. Det underlag institutet lägger fram kommer bl.a. tillsom
användning i utarbetandet europeiska media policies.av

Institutet har nivåer.iorganisation Det styrelsetre styrsen av en
Board of Govemors består från professio-representantersom av
nella organisationer, medieindustrin och antal politiker i Eu-ett

Denna styrelse övervakar och kontrollerar verksamheten, ut-ropa.
chef Directory General beslutar i övergripande poli-samtser en

cyfrågor. Vidare rådgivandefinns Advisory Councilett organ
består branschföreträdare och forskare. rådDetta identifie-som av

och preciserar forskningsbehovde föreligger. Längst irar som ner
organisationen finns vad kallar Fellows, vilka for-utgörsman av
skare och nationella korrespondenter i olika europeiska länder.

Grundfinansieringen för institutets aktiviteter frånkommer del-
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorfs stad European Cultu-staten samt

ral Foundation. Samarbete förekommer inom vissa projektäven
med organisationer Europarådet,EU, UNESCO, Europeansom
Broadcasting Union både frånoch andra, den offentliga och den
privata sektorn. Institutet vill emellertid markera sitt oberoende
både från statliga och branschmässiga bindningar.

När det gäller vissa projekt, exempelvis rapportsom en om me-
diekoncentration såi Europa, har institutet funnit andra finansie-
ringsformer. Kontakt med forskare i alla Europas ländertas som
ombes skriva sina länder. Sedan sammanställerrapporter om resp.
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desammanfattning. Den elleroch skriverdetta arbeteinstitutet en
länder för detfår finansiering i sinainblandade sökaär resp.som

sökaPå institutet endastbehöverdetarbete läggs sättet enner.som
projekt.sådantförbegränsadmycket stortettsumma pengar

i begränsadhittills endastanvändsfinansieringformDenna ut-av
traditionella fi-till dekomplementsträckning och skall ettses som

tillmed medelför närvarandeSverige bidrarnansieringsformerna.
mediekoncentrationen.uppföljningsstudieinstitutet för omen

forskningslag medverksamhet skerInstitutets ex-egnagenom
förli-ekonomi och dessutomjuridikmediestudier, ochpertis inom

och for-mediespecialistereuropeiskanätverksig etttar avman
utkom-regelbundetpubliceras i olika,resultatInstitutetsskare.

någraföljernyhetsbulletiner. Nedanochmande, rapporter exem-
regi.i institutetsbedrivspel arbetsprogram som

samarbetsorganTelevision and Film ForumThe European ett-
etersänd-mål policymakers,policies därdiskussioner ochför om

ochbransch-tittarrepresentanterproducenter,ningsföretag, samt
diskuterarfrån ochhela Europaarbetstagarorganisationer möts

organisatio-deltagandeRadio defrågor. Sverigesaktuella är en av
finansierar dettaECUårlig medlemsavgift 7 500En pro-nerna.

gram.
år 1989 bedrivsSedanCooperation Programme.East-WestThe

frånmediebranschrepresentantermellanSamarbetsprogramett
Östeuropa fritt ochskapamed syftetCentral- ochVäst-, ettatt

medieklimat.självständigt
in-erbjuder brettDocumentation CentreandLibraryThe ett

meddatabasmediefältet. Enhelaformationsmaterial täckersom
påhåller närvarandeförmediainformationeuropeisk attom

sammanställas.

Hans-Bredow-Institutet6.6

NordwestdeutschesgrundadesHans-Bredow-Institutet HBI av
år 1950. Ins-universitetHamburgsi samarbete medRundfunk

till uni-stiftelse knutenicke-vinstdrivandevetenskapligtitutet är en
områdeninomhuvuduppgift verkaversitetet och har att somsom

elektro-radio-TV,effekterorganisation ochfunktion,rör nyaav
masskommunikation. Vissaformermedia och andraniska av

gällerPUB vadsvenska f.d.ochgjorts mellan HBIjämförelser har
verksamheten.

Kuratorium,stiftelse uppdelatHBI ettär tre enorgan;som
tvåminstsammanträderinstitutsråd. Kuratorietochdirektör ett

universitet,för Hamburgsbestår företrädareår-gånger och avper
Förbundsministeriet,stad,Rundfunk, HamburgsNorddeutscher
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Zweites Deutsches Femsehen ZDF, Westdeutscher Rundfunk samt
Landesmedienanstalt i Hamburg 6.7.se Medlemmarna i kurato-
riet direktör för institutet ochutser beslutar verksamhetspla-en om

Direktören väljs för år i måsteoch enligt stadgarnatrenen. taget
professor vid universitetet och bedriva forskning eller under-vara

visa frågori radio och TV. Institutsrådetrör består institu-som av
fasta personal och sköter den löpandetets verksamheten tillsam-

med direktören.mans
Hans-Bredow-Institutet finansieras till 75 via anslagprocentca

och intäkter från ansökta forskningsprojekt. Anslagen kommer
från Hamburgs stad, Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher
Rundfunk, Zweites Deutsches Femsehen frånZDF Landes-samt
medienanstalt i Hamburg. Sammanlagt HBI 5,5omsätter mkrca

år.per
Vid institutet bedrivs både teoretisk och empirisk forskning

inom telekommunikationsområdet. ocksåMan har till uppgift att
odla och intensifiera relationerna mellan medieforskning och me-
dierna i praktiken. Information skall tillhandahållas mediebran-
schen, politiska beslutsfattare, Hamburgs universitet och andra in-
tresserade. Media skall alltså för forskningsresultat,avnämarevara

samtidigt tanken forskningsaktiviteterär skall viaattmen genereras
samarbete med olika medieinstitutioner. På institutet sigser man

för kommunikation mellan forskareett och medieprak-centrasom
tiker.

Utöver forskning sysslar institutet med undervisning, konferen-
diskussioner dokumentations- och publikationsverksam-samtser,

het. gångEn året träffas forskare och frånrepresentanterom me-
dia för diskutera aktuellämnenatt natur.av

6.7 Landesmedienanstalt

Merparten den akademiska forskningen kring massmediefrågorav
i Tyskland finansieras Deutsche Forschungsgemeinschaftav
DFG, offentlig forskningsrådsorganisation finansierad viaen
skattemedel. Andra finansiärer olika departement i statsförvalt-är
ningen beställer forskning. Fristående institut viktigautgörsom
komplement till universitetssektom.

På år har varje delstat i Tyskland inrättat s.k.senare en
Landesmedienanstalt LMA, från statsförvaltningen fristå-ett
ende i det allmännas intresse för struktur och in-översynorgan av
nehåll i privat radio-TV. Ansvaret för privat radio-TV ettses som
offentligt åtagande. Dessa anstalter beslutar i ärenden tillståndom
och licenser för kanaler. Man fungerar också kontrollin-nya som

för radio- och TV-kanalerna följer destans regler gäller iatt som
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princi-innehåll, journalistiskasändningamasvarje delstat t.ex.om
förskyddreklamsändningar,mångfald, tid förprinciper omper,

ungdomar,barn och etc.
står uttryckligenför radio-TVgrundlagenregionaladen attI en

beställaochutvecklingsarbetebedrivaLandesmedienanstalt skall
verksamheten,övergripandeför denrelevant attforskning ärsom

och för-handlingsplaneroch utarbetamediesituationenkartlägga
medieområdet.inomslag

forskningsorganisation,fasthar ingenLandesmedienanstaltema
från tänkbaraallautförareforskningvanligtvisbeställerutan av

till-bekostasprojektvanligt fleraTyskland. Dethåll i hela är att
ofta be-då forskningenanstalterallaellerflera t.o.m.sammans av

någonintebedriverLandesmedienanstaltalla. rentdem Enrör
ansökaforskare kandärverksamhetforskningsstödjande om

Lan-inomOmprojekt.tillforskningsfinansiering enmanegna
fråga,få vissintresseraddesmedienanstalt är vetaatt enmer omav
olikakanbarn,våldsammaexempelvis effekten programav

desådana projekt,förstödansökaforskningsutförare somom
sedanofferter. Denformprecist idefinierarsjälva somavmer

projektme-tilldelasförslagetrimligaochha det bästabedöms mest
tilluniversitetsprofessorerfrånforskningsutföraremöjligadel. Alla

ocksåankommerDetansöka.institut kankommersiella enrena
forskningdendelarpubliceraLandesmedienanstalt storaatt av

samlade insatseneffektivisera denkommissionerar. För attman
gånger förekommertvåutförsforskningförhindraoch att samma

forsknings-medieanstalterolika delstatersmellansamarbeteett
Landes-derDirektorkonferenzförområdet. inomskerDet ramen

medienanstalten.
medfinansierasmedieanstaltervid dessaVerksamheten an-en

del-vissali delstat.licensinkomstematvådel procent resp.av
betydande belopp.siginvånare detmånga kanmed röra omstater

skall deverksamhetmedieanstaltemasregleraravtalEnligt det som
Iradio-TV-företagen.tilltillbakasändasanvändsintemedel som

förfondersärskildatillöverskottdock dettadelstatervissa avsätts
ochñlmprojektvidareutbildning,tillstöd annat.t.ex.

Nordrhein-WestfalenRundfunk.fürLandesanstalt6.7.1

Rund-fürLandesanstaltLandesmedienanstalt ärexempelEtt en
tillsammansmedieanstaltDenna ärNordrhein-Westfalen.ifunk

Tyskland.idenianstalten Bayern störstamed
Nordrhein-tillåtet ivaritradio-TVprivatår 1988 harSedan

medpilotprojekt1980-talet bedrevsmittenWestfalen. I stortettav
rådde enighet ävenkabel-TV. Detkabel-radio och attlokal om

villeåtagande. ManoffentligtskulleVradioTprivat ettsomses
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skapa handlingskraftigt kontrollorgan. Därmed kom privatett ra-
dioT V vissa regler vad gäller programinnehåll, ägandeatt styras av

medier, reklam- sponsortillstånd,och Utöver kontrollenetc.av av
dessa uppgifter Landesmedienanstalt också tillståndsgivandeär en
myndighet för kanaler. För kunna bedriva sin verksamhetattnya
och ha relevant och tillförlitligt material till förgrund bedöm-
ningar beställer forskning inom ämnesområden.olika Iman ge-

åretnomsnitt läggs mkr5 forskningsbeställningar.ca om
Landesmedienanstalten i Düsseldorf kommissionstyrs av en

består för alla samhällsintressenrepresentanter stora samtsom av
antal från nordrheinwestfaliska landsparlamentetett representanter

sammanlagt 45 medlemmar. Dessa det lagstiftandeutgör or-
frågor.och beslutar i alla viktiga har anstaltenDessutomganet ett

direktorat sköter all administration uppgifteroch löpande casom
50 Landesmedienanstaltenpersoner. För i Düsseldorf det vik-är

hållatigt sig från frånoberoende branschen likavälatt staten.som
spörsmålenMan koncentrerar sig viktigastede kontrolleraatt-

innehåll och strukturer i medielandskapet bedöma ansök-samt att
ningar licenser till kanaler.om nya

förekommit stårDet har kritik medieanstalter idelmot att en
alltför relation till branschen i delstaten. Sanningen denära är att
olika anstalterna skiljer sig mycket i sin inställning framför allt
beroende skillnader i politisk styrning. I delstater med exem-
pelvis konservativt kommersielladenär öppenstyre motman mer
branschen mindreoch restriktiva det gäller olika hinder förnär
tillståndsgivning. socialdemokratiskt åI styrda delstater andra si-

stårdan, medieanstaltema service-kanalemaspublic sida.mer
fråganNär det gäller mediekoncentration märks skiljelin-om

jema tydligast. Vissa delstater intar strikt attityd medan andra ären
liberala. Tyskland har debatten koncentrationmycket I avom

ocksåtagit fart. imedieägandet Här har den länkensvagaste ar-ny
uppstår iLandesmedienanstalter visat sig. Problembetet med sam-

tillståndsgivning för kanaler täcker delarband med stora av,som
Landesmedien-Nyligen ville majoritetenTyskland.eller hela av

mäktig mediekoncernkanal i vilkenanstalterna stoppa ennyen
till-anstalten i den delstat därintressen. Dock invändehade stora

några nyetablering.såg förståndet inte hinderskulle deatt enges,
ifrån LandesmedienanstalterPå insatsendetta blir den samladesätt

reak-till politiskaupphovTyskland relativt tandlös. Detta har gett
någon övergripandeslagstioner diskussioner, antingenoch om

Statsför-förbundsnivå i det s.k.förändringanstalt eller en
verksam-draget reglerar de olika anstaltemas gemensammasom

het.
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Massmediebranschen7

Sammanfattning: Utredningens uppgift kartläggaär att mass-
mediebranschens behov sektorsforskning. Branschen ärav
inget entydigt och lätt definierbart begrepp. I detta kapitel ut-
går utredningen fråni stället definitionenkel meden upp-
räkning vilka medier kan massmedier.utgöraav som anses

olika medieföretagenDe ofta sammanslutna till bransch-är
eller intresseorganisationer uppgiftmed olika tillva-sättatt

branschens intressen. pressområdetInom finns Tidnings-rata
utgivama företräder dagspressen. Fackpressen och Vectusom

särskilda branschorgan inom tidskriftsornrådet.är
Bland eterrnediema finns inga egentliga branschorgan. Där

domineras marknaden public service-företagen Sverigesav
Radio och Sveriges Television. Bland de kommersiella TV-

pågår någotbolagen försök etablera bransch-att gemensamt
gäller främstDet TV3, TV4 och Femman. Inom denorgan.

privata lokalradion har Radioutgivareföreningen bildats som
branschorgan för kommersiell radio.ett
Inom reklam- och finnsannonsmarknaden dels Annonsör-

föreningen förbranschorgan och Sverigesannonsörernasom
reklambyråema.Reklamförbund för Annonsför-som organ

medlarna sammanslutna i heter GAF God-är ett somorgan
kända Annonsfönnedlares Förening.

film- videoområdetInom och finns flera olika branschor-
ganisationer för filmproducenter, filmuthyrare, videodis-t.ex.
tributörer, Mångagrammofonproducenter dessa arbe-etc. av

i anslutning till de upphovsrättsliga organisationernäratar
tillvaratar olika till litterära och konstnärligarättparterssom

verk. Bokbranschen har organisationer för bokförläggare och
bokhandlare.

Sammanlagt kan massmediebranschen beståsägas ettav
40-tal olika bransch- och intresseorganisationer.
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Inledning7.1

sektors-kartlägga behovetdirektivenenligtskallUtredningen av
denochmassmediebranschensfrånmassmedierna,forskning om

genomgånginnebärutgångspunkter. Detsektorns attoffentliga en
sek-offentligbranschmedvadmåsteförst göras resp.avsessomav

tor.
of-denochmassmediebranschenuppfattningfåFör att omen

inventeringgjortutredningenmening harvidisektornfentliga en
aktörerochmyndigheterorganisationer,företag,olikade somav

förnödvändigtvaritharmassmedieområdet. Detta attinomverkar
bran-vilkadefiniera ärkunnaförochlägetfå bild att somaven

möjlighetdessaoch dessutom attoch aktörerintressenterschens ge
bedömningar.sinamedpåverka arbetet

9 harkapitelredovisas ienkätför denunderlagSom ensom
tänkaskansammanhangi detta ut-vadgenomgång gjorts somav

kapi-dettasektorn. Ioffentligaoch denmassmediebranschengöra
intressenter.viktigastemassmediebranschensnågraredovisastel av

från utred-ställningstagandeskerkartläggningDet utanär somen
organisa-dessochbranschenochsidaningens presenterarsom

utredningenmaterialfrån detutgångspunktmedtioner er-som
företrä-branschensmedförtutredningensamtalhållit och de som

offentligaredovisningmotsvarande8kapiteldare. I görs or-aven
definitio-vissaInledningsvis berörsmassmedieområdet.inomgan

avgränsningar.ochner

Massmedier7.1.1

medieorga-medier ochtekniskavanligtvismassmedierMed avses
tillunderhållningochinformationförmedlarnisationer ensom

massmedieinnehålletnåssamtidigtivilkenpublik, stort sett avstor
massmedierför ärUtmärkande13.Nationalencyklopedin, band

masskommunikationsprocess.offentligdelde utgöratt enaven
3.4,medieutvecklingen seföljaAttutredningenI som

förunderlagetavseendeföreslå förbättringaruppgifthade till att
definieradesbeslut,ochbedömningarmassmediepolitiska mass-

på följandemedia sätt.
film, fono-radio ochböcker,tidskrifter,tidningar,Massmedium tv,är
videogramkompaktdisk ,ljudkassetter,grammofonskivor, osv.gram

dessatelekommunikationer, utgörinfomzationsdatabaser och närsamt
masskommunikationsprocessen.del ien

TVradio ochi dagbetraktasAllmänt massme-somsett press,
räknasbrukarfonogramochvideogramlitteratur,dier, ävenmen
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dit. Däremot det tveksamt huruvida telefon och telefaxär ärmera
massmedier eftersom de karaktären privata meddelanden förhar av
begränsade grupper.

förmedlas också former tillVia massmedia reklam i olika all-
fåttReklamen betydelse i samband medmänheten. har större atten

utredningenkommersiell radio och TV etablerats. detta skäl harAv
granskat olika aktörer och intressenter inom reklam- ochäven an-

nonsområdet.
svårtmedieteknologiska utvecklingen detDen gör upprätt-att

hålla klar mellan massmedier och andra medier. Utred-gränsen
utgå fråndärför definition nämligenningen har valt enkelatt atten

massmedier följande:med avses
dagspress satellit- och kabelsystem--

reklamveckopress- -
fackpress litteratur--
tidskrifter film- -
radio fonogram- -

videogramTV --

7.1.2 Massmediebranschen

företag förmed-Massmediebranschen de ochutgörs organ somav
masskommunikationsprocessen. Som regel debudskap ilar ärett

i branschvisa organisatio-massmedieföretagen sammanslutnaolika
olika skäl vill studera ellerorganisationerDet mäta,är som avner.

någon organisationer kan hafrämja aspekt denna Dessaav process.
huvudsakliga uppgifteninriktning.lite varierande Den är att

specifikatillvarata medlemmarnasolika och med skilda medelsätt
arbetstagarorgani-uppgiftintressen. En kan utgöraattvaraannan

personalorgani-i relation till företagens anställda och derassation
sationer.

alltså enskildaBranschorganisationema sammanslutningarär av
uppgifti vissa fall personliga medföretag eller medlemmar att

Organisationerna varierar i styrka,tillvarata branschens intressen.
massmediebranschenstorlek och omfattning. För vissa delar av

branschorganisation.saknasTVt.ex. en gemensam
kapitel viktigaste intressentemaI detta depresenteras som ver-
massmedieområdet. ochinom huvudsak gäller det bransch-kar I

sådana inomintresseorganisationer saknas, vilket falletdär ärmen
genomgångetennedieområdet, också företagstörregörs av somen

området. anspråkinom Kartläggningen inteverksamma görär
uttömmande.att vara
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tidskrifter7.2 Tidningar och

dådagstidningar. Med dagstidningSverige utkommer 164I avses
normalt utkom-nyhetstidning dagspresskaraktärallmän somaven

År 1980 163 tid-med minst vecka. utkomett nummer permer
visar stabilitet tidningsmarknaden. Denningar vilket storen

uppgår till 4,8 miljonersvenska medelnettoupplaga ca ex-pressens
1980-talet.dag vilket har varit stabilt under helaemplar per

ställ-i Sverige mycket starkInternationellt harsett pressen en
tidningssprid-ligger i den internationellaning. Sverige toppen av

invånare. Tysklandexemplar 000ningsligan med 510 1ca per
invånare.och USA 275 l 000350 ex. perex.

1980-talet tillfördegoda konjunkturen under mittenDen av
medförde ökad lön-annonsvolymer. Detdagstidningarna stora

beroendetidningsföretagen, samtidigtsamhet för avsom pressens
År annonsintäkternas andelökade. 1989annonsmarknaden avvar

Nedgången annonsmarkna-intäkterna 65de totala procent.ca
år därför effekterl990-talets första fick deden under stora

många håll till höjdatidningarnas ekonomi. Det ledde abonne-
intensifierad datorise-personalrationaliseringar ochmangspriser,

redaktionella arbetet.ring dett.ex.av
år isedan 1898 samladeDagstidningsföretagen är gemensamen

januari 1994 harbranschorganisation fr.o.m. den 1 namnetsom
Tidningsutgivarna.

mångfaldtidskriftssektorn karakteriserassvenskaDen storav en
ämnesområdensåväl ochtidskrifterdet gäller antaletnär typsom

tidskrif-Tidskriftsförteckning finns 3 000tidskrift. I Svensk caav
ämnesområden. 60redovisade fördelade 20-talöver procentettter

organisationer, statliga kommunertidskriftema utges organ,av av
tidskrifter förlagsut-totala antaleteller företag. Drygt 14 det ärav

fack- populärpress.given och
branschorgani-tidskriftsområdet finns FackpressenInom som

facktidskrifter. den svenskasation för facktidningar och Vectu är
tidningsutgivarförening. finnsDessutompopulärpressens en orga-

Landsorganisationenför förbundstidskriftema inomnisation 18 av
Facksam.-

Tidningsutgivarna7.2.1

Tidningsutgivareför-januari 1994 har SvenskaFr.o.m. den 1
med arbetsgivarorga-organisatoriskt slagitseningen TU samman

Arbetsgivareförening ochnisationen Tidningarnas TA Dagspres-
informationbolag förMarknadsinformation AB, TU ägtett avsens
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Svenska Tid-organisationen harutbildning. denoch I namnetnya
i praktiskabibehållits detningsutgivareföreningen även om man

benämningenanvändaföredrar i ställetoch i dagligt talarbetet att
Tidningsutgivama.

år denbildades 1898TidningsutgivareföreningenSvenska som
föreningen finnsbranschorganisation. I näs-svenska dagspressens

Tidningsutgivamaföreträdda.dagstidningarsamtliga svenskatan
förhandlings-ochremissinstansutredningsorgan,kontakt- ochär

ochpappersinköp,gällerför tidningsföretagen vad posttaxororgan
dessutomoch samordnarreklamfrågor. Tidningsutgivama bedriver

forskning och utveckling.tidningsteknisk
ingår detdelorganisationTidningsutgivamasI somsom ennya

DennaArbetsgivareförening TA.Tidningamastidigare utgjorde
dagstidningarflertaletarbetsgivarorganisation förenhet är men

special-ochvecko-nyhetsbyråer, förlagockså vissaför utsom ger
tidningsdistribu-decivilföretagvissa grafiskatidningar, samt stora

Svenskatill Ar-anslutenTidningsutgivama intetionsföretagen. är
betsgivareföreningen SAF.

också tidigaredetomfattarverksamhetTidningsutgivamas som
Mark-med Dagspressensaktiebolagsjälvständigt namnetettvar

in-undersökningar,medarbetarnadsinformation. enhetDenna
tilloch harmorgontidningarSverigesutbildning förformation och

dagstidningenmarknadsförahuvuduppgift att annonsme-som
och utred-undersökningarfinansierarinitierar ochdium. Man

syfteidessainformation resultatenspriderningar och attavom
reklambyråer.ochförbeslutsunderlagetförbättra annonsörer

år basñnansieringenflera förTidningsutgivama sedan avsvarar
universi-GöteborgsDagspresskollegiet vidforskningsprogrammet

dagstidningarnasbelysaforskningenHuvudsyftet med är atttet.
dagspressförhållandet mellansärskiltsamhället,i det svenskaroll
medieut-studierliggerTyngdpunktenmedier.och andra av

År anslagTidningsutgivamasuppgick199394tid.veckling över
till 750 tkr.Dagpresskollegiettill

utveck-bedrivittvåårsperiodunderTidningsutgivama har en
fåräckviddsundersökningar. Förutomområdet attinomlingsarbete

utveck-varitambitionenpressmedier harförräckviddsdata attfram
intermediäratillmöjlighetmedier kanmått olikaförla gesom

fält-fleragenomförtharhuvudmedier. TUvid valjämförelser av
projekt.för dettastudier inom ramen

gällerundersökningarmedverksamområden där TUAndra är
tid.utvecklingendagstidningar och överläsningungdomars av

djupintervjuer.s.k.också ungdomsläsningundersökerMan genom
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pågårDessutom projektverksamhet bl.a. observationrörsom av
och tittande frukost-TV.TV-reklam

ocksåTidningsutgivarna i Opinions-engagerade Pressensär
nämnd har till syfte behandla ärenden tillämp-rörattsom som
ningen publicistiskgod sed Allmänhetens Pressombuds-samtav

PO har till uppgift initiativ eller efteratt egetman som an-
påtala frånmälan avvikelser publicistiskgod sed i tidningar och

tidskrifter.
Tidningsutgivarna TidningPressens utkommer 20utger som

gånger år med upplaga 18 000 exemplar.per en ca
Tidningen i skolan TiS samarbetsorgan inom mellanTUär ett

de svenska dagstidningama och skolan. Syftet med verksamheten
stimulera till ökad användning dagstidningen lärome-är att av som

del sprida kunskap dagspressen funktioner ioch desssamt om
TiS fortbildarsamhället. utbildar och lärare i tidningskunskap och

1tidningsmetodik. 1i

7.2.2 Fackpressen

Fackpressen branschorganisation för facktidningar ochär en spe-
alltsåcialtidskrifter. gäller tidskrifter inriktas yrke,Det ettsom

intresseområde.näringsgren, ellerämnes-etten
årFöreningen Svensk Fackpress bildades 1931. Verksamheten

bedrivs i aktiebolagsfonn under Fackpressen Ser-namnetnumera
vice i Sverige för tidskrifterAB. Den sammanlagda upplagan an-

uppgårtill till miljonerslutna Fackpressen 10 exemplar. Detöver
år-tidskriften iden enskilda medlem Fackpressen. Denärär som

liga avgiften baseras upplaga och annonsintäkter. betalarIngen
årdock 10 tkr i medlemsavgift. Ca 50 Fack-än procentmer per av

bestårintäkter medlemsavgifter, resterande del in-ärpressens av
via samarbetsorgani-komster BONUS, den upphovsrättsligaärsom

sationen det gäller bl.a. kopieringsavtal. Den totala omslut-när
uppgårningen till 2,5 mkr.ca

till uppgift företräda sina införFackpressen har medlemmaratt
myndigheter organisationer för teknisktoch verka ideellt, ochsamt

ocksåförhandlarekonomiskt samarbete. Fackpressen med ex-
empelvis tidningstaxor med annonsförmedlamaPosten samtom

för sinaavtal medlemmar.om
ocksåFackpressen stödjer medlemstidningama i deras mark-

för-nadsföring. sker riktade kampanjer tillDet annonsörer,genom
reklambyråer. Syftet bl.a. öka fackpressensmedlare och är att an-

nonsintäkter och marknadsandel de totala reklaminvesteringar-av
också utbildning seminarierFackpressen anordnas ochInomna.
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med kortare eller längre kurser för såväl redaktions- som annons-
avdelningspersonal.

7.2.3 Vectu

Vectu den svenskaär veckopressens arbetsgivarorganisation. Det är
ideell organisation har till ändamål tillvarataen populär-som att

särskilda intressen. Vectu har också till uppgift främjapressens att
samverkan mellan medlemsförlagen i fråga redaktionella, eko-om
nomiska och åtgärder.tekniska

Vectu bildades år 1947 utbrytning från dåvarandesom en
Svenska Tidningsutgivareföreningen. Verksamheten sker inumera

nybildat aktiebolag från år 1994ett heter Svenska Vecko-som
Tidningsutgivareförening AB och samtliga aktierpressens ägsvars

ideell organisation med I föreningensav en styrelsesamma namn.
ingår företrädare från samtliga medlemsförlag i Vectu. Rösträtten i
föreningen knuten tillär medlemsavgiften varierar beroendesom
på förlagets storlek. årligaDen omslutningen inom Vectu uppgår
till 2,5 mkr.ca

Medlemmarna i Vectu alltså enskilda förlag.är Följande nio
förlag för närvarandeär medlemmar:

Förlags AB Albinsson Sjöberg, Karlskrona-
Allers Förlag AB, Helsingborg-
Allers Specialtidningar AB, Helsingborg-
Bonniers Månadstidningar AB, Stockholm-
Bonniers Specialtidningar AB, Stockholm-
Hemmets Journal AB, Malmö-
Medströms AB, Stockholm-
Semic International AB, Sundbyberg-
Året Runt Förlaget AB, Stockholm-

årUnder 1993 tappade populärpressen 26 i annonsin-procent
täkter beroende lågkonjunkturen,dels dels ökningen denav nya
TV-reklamen. För Vectu det viktigär uppgift arbeta för bl.a.atten
ökade annonsintäkter.
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Etermedier7.3

förändringaretermedieområdet betydande ägtharInom rum un-
tidigareSveriges RadiosPååren. TV-sidan hardeder en-senaste

politiskastället harupphört. Ietersändningartillsamrätt genom
Sverige.ietableratsradio TVreklamfinansieradsåvälbeslut som

TV-signaler till dedistribueraolikafinns i dagDet sätt att sven-
dettelevisionetersänd överhushållen. kan skeDetska genom

TV4. DetTV2 ochKanalfallet medvilketmarkbundna ärnätet
domi-På radiosidankabeldistribution.satellit- ochskekan genom
såvälförgällerDetmarkbundnadet nätet.sändningar övernerar

lokalradion ochprivataden närra-sändningarRadiosSveriges som
TV-kanalemassvenskadeöversikttabell 7.1 överdion. I ges en

distributionssätt.täckningsgrad och

år 1994TV-marknadensvenskaDenTabell 7.1

DistributionssättTäckning %Kanal

kabelmark,99,8 %Kanal 1
kabelmark,99,8 %TV2

satellitmark, kabel.98 %TV4
satellitkabel,52,0 %TV3
satellitkabel,42,0 %Femman

kabel%llZ-TV
satellitkabel,9 %1000TV
satellitkabel,5 %PlusFilmNet
satellitkabel,3 %FilmMax

kabelTV6
kabelTV-shop
kabelTV 21

branschorganisationeretermedieområdet finns ingaInom
på-Försöktidskrifter.ochtidningargällerdetnärsätt somsamma
pri-TV.kommersiell Denförbranschorganisationgår skapaatt en

intresseorganisation he-nybildaddocklokalradion har somvata en
branschorganisationerAvsaknadenRadioutgivareföreningen.ter av

påhuvudsakietermediernaredovisasavsnittimedför dettaatt
företagsnivå.
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7.3.1 Public service-företagen

Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio
har statsmaktemas uppdrag bedriva sändningsverksamhetatt i all-
mänhetens tjänst. Det innebär s.k. publicär service-företag.att man

Medielandskapet har under tid genomgått betydandesenare
förändringar tillkomsten reklamfinansierad radiogenom ochav

ÄvenTV. konkurrerande verksamheter sålunda harom ärstartats
public service-företagens betydelse för nyhets- och informations-
förmedling, opinionsbildning, kritisk samhällsbevakning samt som
förmedlare olika kulturyttringar mycketav stor.

Genom riksdagsbeslut i juni 1992 fastlades riktlinjerna för pub-
lic service-företagens verksamhet för fyraårsperiod. Regeringenen
har ingått avtal med de public service-företagentre Sveriges Tele-
vision AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

deras verksamhet för perioden den januari1om 1993 31 de--
cember 1996. Uppdragen i huvudsakär oförändrade i förhållande
till det uppdrag gällt under den avtalsperioden. För-som senaste

nämnda avtal regleras verksamhetenutom också radiolagengenom
1966:755 och lagen 1991:1559 med föreskrifter tryckfri-
hetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

Radio och TV i Sverige har alltid haft varit friståendeägare som
från Det såvälgällerstaten. verksamheten inom den tidigare
Sveriges Radio-koncernen dess föregångare. Från år 1966 harsom
Sveriges Radio folkrörelsema,ägts näringslivet ochav pressen.

År 1979 omorganiserades Sveriges Radio till koncern meden
Sveriges Radio AB moderbolag och till samtligaägare aktier isom
dotterföretagen Sveriges Television AB, Sveriges Riksradio AB,
Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Fr.o.m.
år 1990 ingick i koncernen Radiotjänstäven i Kiruna AB, som
handhar uppbörden TV-avgifter och för avgiftskontroll.av svarar

Riksdagens beslut i juni 1992 innebar Sveriges Riksradio ABatt
och Sveriges Lokalradio AB slogs till självständigtettsamman pro-
grambolag Sveriges Radio PåAB. bildade Sverigessättsamma-
Television och Sveriges Utbildningsradio självständiga aktiebolag.
Det tidigare moderbolaget inom Sveriges Radio-koncernen upp-
hörde moderbolag.som

När det gällde ägarstrukturen innebar riksdagsbeslutet också att
ägargrupperna skulle vidgas till utöver näringslivatt ochpress,
folkrörelser omfattaäven beståendeägargrupp konstnär-en ny av
liga och vetenskapliga akademier och oberoende kulturella sam-
manslutningar.
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försigvisade detbeslut representanterriksdagens att pressEfter
organisa-deniställaansåg sig kunnanäringsliv inteoch nyaupp

TV-radio- ochavgiftsfinansieradeför dengällaskulletion som
iutredningregeringentillsattelägetI detverksamheten. somen

Ägandet och tele-radiobetänkandetavlämnadefebruari 1993 av
redovi-utredningenI1993:17.SOUtjänstallmänhetensivision

Ut-programföretagen.till ägandeförslagalternativasades avtre
bordealternativenvilkettillställningdock inte somredaren avtog

väljas.
avgiftsfinan-denägande1992932236propositionenI avom

Sve-regeringenföreslogTV-verksamheten attochradio-sierade
Utbildnings-SverigesochRadio ABSverigesTelevision AB,riges

ända-förskulle1994januari ägasden 1 trefr.o.m.radio AB av
ibeslut1993juniifattadeRiksdagenstiftelser.målet bildade en-

förslag.regeringensmedlighet
Förvalt-televisionensåledes1994januari ägsden 1 avFr.o.m.
Förvalt-ljudradionAB,TelevisionSverigesförningsstiftelsen av

utbildningsradionochABRadioSverigesförningsstiftelsen av
stiftel-AB. TreUtbildningsradioSverigesförFörvaltningsstiftelsen

stiftelsernaspreciserarseförordnanden har namn,upprättats som
själv-främjasyfteStiftelsemas ärorganisation. attändamål och

uppdraguttalatmed attprogrambolag etthosständigheten resp.
skallStiftelsernaintegritet.TV-verksamhetensochradio-skydda

iaktierförvaltaochsyften äga pro-sinatillgodose resp.attgenom
grambolag.

imoderbolagettidigaredetbildadesStiftelserna attgenom
ABFörvaltningsRadioSverigesRadio-koncemenSveriges genom
viamkr20tillskötochprogrambolagi statenaktiernatillsköt resp.

verksamhet.stiftelsernasföranvändasrundradiokontot att
istyrelsernastiftelsestyrelsema ärför utseuppgift attviktigEn

består varderaprogrambolageniStyrelsema avprogrambolagen.
medanordförande, ägarnaRegeringenledamöter.nio utser

denDärtill kommerledamöter.fem attbolagsstämma utserresp.
personalentvå ledamöterdedirektören en-verkställande samt som

ingår styrelsen.också iharligt lag rätt att utse

Radio ABSveriges7.3.2

bola-tidigaredesammanslagningSRRadio AB ärSveriges aven
medLokalradio ABSverigesochRiksradio AB upp-Sverigesgen

2002harFöretagetljudradiosändningar.för an-cagift att svara
verks-medhuvudkontoretliksompersonalen,Hälftenställda. av
70-talhälftenandradenoch ettStockholmifinnsledningen,
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i Sverige. Sveriges Radios organisation framgårruntorter om nya
figur 7.1.av

Figur 7.1 Sveriges årRadios organisation 1994
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25 LOKALA STATIONER

SR har målsättning ljudradioprogramgöra medatt störresom
inslag nyheter och bildning normalt ekonomisktänav som anses
lönsamt inom den reklamfinansierade radion.

Sveriges Radio drivs frånmed medel TV-avgiften. Denna avgift
uppgår för närvarande till 1 440 kr år och licens. Det finnsper
sammanlagt 3,3 milj. TV-avgiftsbetalare i landet. Sveriges Radioca
erhåller medelstilldelning efter fördelningsnyckel motsva-en som

34,3 de programbolagens sammanlagda tilldel-procent trerar av
ning. Riksdagen har beslutat årför 1995 tilldela SR 7001att ca
mkr.

Ljudradion har för de fyra rikskanalema Pl, P2, P3 ochansvar
P4. Av dessa P4 lokalradiokanalen innehållerär lokala sänd-som
ningar i radions 25 lokalradioområden. Rikskanalema själv-utgör
ständiga resultatenheter inom radions organisation.
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eftersomorganisationeninomställningspeciellEkot har en
Varjeenskild kanal.från varjeuppdragredaktion arbetardenna

omfattningutsträckning ochi vilkensjälvkanal bestämmer :som
tjänster.sig Ekotsvill använda avman

livsåskåd-ochvetenskapkultur,debatt,information,sänderPl
radio-dokumentärredaktionen ochocksåingårningsfrågor. I P1
Stock-idygnettimmarMusikradion 18sänderP2 omteatern. -
Radio-Radiosymfonikerna ochocksåfinnsI P2holm dygnet runt.

samhällsprogram,musik, nyheter,dygnetP3 sänderkören. runt
ungdomspro-ochnöjesbevakning, barn-underhållning,kultur,

ochvardagardagtidunderlokalasänderP4 programgram.
Övrig P4-kana-De 25P4-kanalerna.allasamsändertidsöndagar.

nationellamusik, lokala,populärtonviktutbud medharlema ett
sänds dessutomP4Iaktualiteter.ochnyheterinternationellaoch

radiosporten.
informerauppgifttillhar ut-ingår i ochSRSweden attRadio

mellanvåg. Manochspråk kort-fleraSverige överlandet om
svenska.ochlettiskaestniska,ryska,tyska,engelska,sänder

massmedie-inomFoD-verksamhetimedverkarRadioSveriges
teknikforsk-interngällerprojekt. Detradområdet t.ex.genom en

Före-metodutveckling.ochproduktions-utvecklingning och samt
särskilt bolagvialyssnarundersökningarockså ettbedrivertaget

publik-förmetoderutvecklingforskning ochinternRUAB, av
marknadsundersökningarochlyssnar-kanalvisaundersökningar,

forskningsprojekt äromfattandeEttmusikundersökningar.samt
stödmedstiftelseformidrivsSverigeiEtermedierna avsom

Television.SverigesRadio ochSveriges

ABTelevisionSveriges7.3.3

iTV-sändningar ka-förSVT,Television ABSveriges svararsom
Företagetstiftelseägt.1994januariden lsedanTV2,nal ochl är
från TV-medelviafinansierasVerksamhetenanställda.3 200har

iprogrambolagenmellan dekostnadsfördelningden treavgiften. I
periodenförfastställtsRadio-koncernenSverigestidigareden som

Riksdagenmedlen.61,1SVT19961992 procentgaranteras av-
år 1995.förmkr3 000SVTtilldelabeslutathar ca

radikalt ändratsTelevision harSverigesförFörutsättningarna
TV4.TV-kanalenreklamfinansieradedentillkomsten avgenom

ha denmed störreautomatiskt räknainteframtiden attikanSVT
situationenförändradedenharSVTTV-publiken. Fördelen av
innebärmålsättning attformuleratstyrelsenmedfört somatt en

tittarti-50minstskall hatillsammans procentTV2ochKanal l av
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den genomsnittlig dag hos den del publikenen har tillgångav som
till TV.

Som public service-företag krävs SVT sänder mångsidigtatt ett
utbud spänner brettöver register.av SVTprogram harettsom som
målsättning verksamheten skall skiljaatt sig från sina konkurren-

särskilt beträffandeters möjligheten allsidig Sverigebildatt ge en
och internationell utblick dessutom låta folkbildningsam-en samt
bitionema komma till uttryck i programverksamheten. SVT:s nya
organisation framgår figur 7.2.av

Figur 7.2 Sveriges Televisions årorganisation 1994

STYRELSE

S
KANSLI
STABER

TEKNIKEN SVT-KANALTV2Stab
tillUtveckling

FINLANDServicedivision

Med teknisk Med teknisk
programdrift programdrift

I

SVT International

SVT består programenheterna Kanal 1 och TV2. Härtillav
kommer tekniskt enhet, Sportredaktionen, Text-TV-redaktionenen
och redaktionen för sändning SVT-program till Finland. SVTav
International är programinköps- och försäljningsavdelningen som
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säljerochserierochlångfilmermedkanalernaförser program,
utomlands.svenska program

medStockholmiproduktionsenheternabestårKanal l un-av
huvud-isänderTV2Rapportredaktionen.fördantag somprogram

IRapport.i landetdistrikteni de elva samtproduceradesak uteär
nyhetssändningama.regionalaockså deTV2 sänds

Verksam-TV2.ochbåde Kanal 1iskerText-TV-sändningama
för nyhe-nyhetsredaktionbestår delsheten svararsomegenenav

TV-informationväderprognoser,börsinformation, omsport,ter,
programstödjandeiTV-programtextningdels avm.m.,program

syfte.
särskiltfinnsTV-sändningarochradio- ettdistributionFör av

tagitharRundradio ABSvenskTERACOMbolagstatligt som--
område.dettatidigareTeleverketsöver ansvar

under-branschgemensamtidelägareTelevisionSveriges är ett
in-forskningiengageradochMMSsökningsinstitut egnagenom

publikanalysunder-alltbestår framförinsatsernaDe avsatser. egna
också ideltarverksamhet. Manprojektfinansieradochsökningar

Sverige.ietermediemaforskningsprojektetomfattandedet om

TV4AB7.3.4

AB namnetTelevisionNordiskregistreradesvåren 1984Redan
internatio-denBakgrundenAB.till TV4ändratshar varsenare

distri-TV-kanaler,flerpekademedieutvecklingen motnella som
finansieradeochsändaremarkbaseradeellersatelliterviabuerade

reklamintäkter.med
TV-ka-svensktankenframfördeTelevisionNordisk en ny

År förvärvades1987konkurrens.internationellväxandenal i en
Försäk-AB,InvestorTelevision ABNordiskiaktiersamtliga av

För-Kultur,ochNaturBokförlagetömsesidigt,SPPringsbolaget
villeDeSlakteriförbundet. ägarnaochLRFeningsbanken, nya

reklamfinansieradutvecklingsundförverkasatsningmed sin aven
Sverige.itelevision

kabelnätochsatellitsändningarbegränsade överinleddeTV4
15verksamhet. Denreguljär septem-förbereddeoch starten av en

Tele-X-svenskadensändningarreguljära överinleddes1990ber
sänd-sinabörjatdå redanTV3KinneviksägdaEftersomsatelliten.

tit-miljonerOmkring 3TV4.kanalendenfickningar namnetny
kundeTele-X-antenn,medellerkabelnättill seanslutna egentare,

kanalen.den nya
199091:År proposition prop.sinregeringenavlämnade1991

svenskförslagTV-frågor medochradio-149 nyom enom
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marksänd TV-kanal. Koncession skulle lämnas till kanal sän-atten
dåvarandeda Televerketsöver sändamät och skulleprogrammen

nå hela befolkningen.
Ett antal företag och projekt tävlade koncessionen. Enom par-

lamentariskt tillsatt arbetsgrupp förordade den Kinneviksägdaatt
Rixtelevisionen skulle tilldelas koncessionen. Efter riksdagsval och
regeringsskifte år 1991 kom TV4:s och Kinnevikägare överens

och koncessionen på TV4:s villkor.att mottaom samman
Kinnevik då,erhöll via riktad nyemission, 30 akti-procenten av

i TV4.erna
TV4 slöt avtal med reglerar TV-sändningarna tillett staten som

utgången februari 1998. Om avtalet inte två år föresägsav upp
utgångavtalstidens förlängs det därefter år gången.med tre

Sändningen marknätet startade i 1992.över mars
I avtalet med stadgas TV4 skall mångsi-AB sända ettstaten att

digt programutbud god kvalitet. Programutbudet skall utformasav
så det i skälig omfattning tillgodoser skiftande behov och intres-att

hos landets befolkning såoch mångfaldatt utrymmesen ges en
olika åsikter och meningsriktningar. sändningarna skall inne-av

hålla såväl nyhetsprogram och informativa under-program som
hållningsprogram och TV-dramatik.

Man har preciserat innebörden i avtaletnärmare TV4attgenom
åtagit frånsig 1994att mars

isända genomsnitt 50 timmar i veckan,program-
dagligen sända nyheter under högsäsong minst 10 timmar per- -
vecka,

dagligen sända barnprogram föravsedda barn under år,12-
årligen minstsända 40 timmar svensk eller nordisk TV-dra--
matik.

framgårTV4:s organisation figur 7.3. TV4 har sitt isäteav
ocksåStockholm dit delen verksamheten förlagd istörre ärav

hyrda lokaler.
bestårTV4 skall erlägga koncessionsavgift till statenen som av

uppgårfast del och rörlig fasta delen till mkrdel. Den 50en peren
år. rörliga delen annonsintäkterna. AvgiftenDen beroendeär av

med 20 intäkterna i intervallet 750 1000 mkr, 40uttas procent av -
intäkterna i intervallet 000 50l 000 2 mkr ochprocent av pro--

intäkterna Skyldigheten för TV42 000 mkr.övercent att er-
lägga koncessionsavgift någon bedriverupphör om annan, som
TV-sändningar i hela fårlandet, reklam vederlag.sändarätt att mot
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år 1994organisationTV4:s7.3Figur

VD

Stabsfunktioner

Personal

Information

Kontor

Illl
Ekonomi- TekniskFörsäljnings- Program-

avdelningavdelningavdelning avdelning

ll|E |l redovisningförsäljning ochplaneringprogram -- budgetbokning programplanering utveckling-- -
analys kontraktdrift och teledata-- -Yheter servicespcmsrmg -

s.k.från underreklam79komårs intäkter1993Av procent
fårEnligt radiolagen22.30.och18.00kl.mellantime, dvs.prime
fi-TV4:sreklam.användas tillsändningstiden10högst procent av

år 1994förmkr. Prognosentill 72år uppgick1993förnansnetto
affärs-vissaanställda,inbjöds1994mkr. I175vinstär marsen

Nyemis-AB.aktier i TV4tecknaallmänhetenochkontakter att
överteck-starktblevaktier ochmiljonertotalt 4omfattadesionen

tilldelningen.vidfick tillgripaslottningvarförnad
chefprogramdirektören ärledsProgramverksamheten somav

chef-liknarställningProgramdirektörensprogramavdelningen.för
närvarande harFörtidningsutgivande företag.inomredaktörens ett

projektanställda30anställda. Dessutom är250TV4 personerca
frilandsbasis.långtidskontrakteradeeller

iSverige hariprogramföretag rätt attendadetTV4 är som
reglerasverksamhetTV4:sreklam.sändatelevisionmarksänd av

lagenTV4 ABochmellanavtaletoch samtradiolagen staten om
TV4,harområde. Dessutomtelevisionenskoncessionsavgift
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alla andra företag, beakta konkurrenslagen 1993:20.attsom
TV4:s efterlevnad radiolagen och avtalet med granskasav staten av
Granskningsnämnden för radio och TV.

7.3.5 TV3 Broadcasting Group Ltd

TV3 reklamfinansieradär kabel- och satellitsänd TV-kanalen som
det brittiska bolagetägs TV3 Broadcasting Group Ltd. 87av

aktierna i detta bolag Industriförvaltningsägs ABprocent av av
ÖvrigaKinnevik med Jan Stenbeck huvudägare. aktier ägssom av

det amerikanska medieföretaget TimeWamer. Kinneviksgruppen
har i sin koncern särskild TV Mediadivision.en

TV3 driver nationellt profilerade kanaler för Sveri-tre separata,
Danmark och Norge. Sändningama sker via frånsatellit TV-ge, en

station utanför London. Huvudkontoret också beläget i London.är
Omsättningen för TV3 uppgick år 1993 till 0271 mkr. Företaget
går med vinst. hushållAntalet tillgångmed till TV3numera mot-

täckningsgrad på 52 procent.svarar en
Som utländsk satellitsänd TV-kanal intar TV3 friare ställningen

konkurrenten TV4 beträffande såvälän planering reklam-t.ex. av
inslag utformning och sammansättning självasom programut-av
budet. TV3 har beslutat öka investeringarna i bl.a. egenproduce-
rade för hårdnadeden konkurrensen.mötaattprogram

TV3 länkas till satelliten frånAstra 1A engelskt territoriumupp
och sig lyda under regler fastställts Independentman anser som av
Television Commission, ITC i London. tillåterDessa regler att upp
till 15 sändningstiden inkl. s.k.utgörs TV-procent av av annonser,
shop till 20 Programmen får, i viss omfattning, brytasprocent.upp
för Vissa egenproducerade länkas dockannonser. program upp
från Sverige Sveriges Utbildningsradio AB. Dessagenom program

ofta produceradeär svenska produktionsbolag. För marknads-av
föring och kundkontakter har TV3 svenskt dotterbolag TV3 ABett
med i Stockholm.säte

Kinneviks TV Mediadivision omfattar i fleradag företag
inom såväl produktion distribution och marknadsföring.som
Huvudengagemanget ligger i de reklamñnansierade TV-kanalerna
TV3, TV4 och Z-TV betal-TV-kanalerna TV 1000 ochsamt
FilmMax. Bland Kinneviks övriga TV- och medieföretag kan näm-

Kabelvisionen KB, distribuerar kabel- och satellit-TV inas som eg-
kabelnät, TV-shop i Sverige AB, postorderföretagärna ettsom

med TV marknadsföringsinstrument, och AirTime AB ärsom som
reklamförsäljningsbolag.ett
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7.3.6 Broadcast Sverige Femman AB

det tidigareFemman det kallades TV5är namnetnya som
Nordic. Namnbytet i efterskedde 1994 uppgörelse tillmars en
följd tvist franskamed TV5. Stockholms tingsrätt hadeav en

dom i november 1993 förbjudit företaget användaattgenom
beteckningen TV5 i programtjänsten eftersom det bedömdes vara

franskspråkigainarbetat den kanalen TV5 Europe.ett namn
Femman drivs Broadcast Sverige Femman AB sedanav som

1991 till Scandinavian Broadcastingseptember 75 ägsprocent av
System SA SBS och till 25 förre Mododirektörenprocent av
Matts Carlgren.

flera TV-kanaler i i SverigeSBS har Norden. Förutom Femman
ocksådriver SBS TV Norge, kabel- och satellitkanal,ärsom en

i Danmark, markdistribuerad TV-kanalKanal 2 ärsamt som en
täckningsområde.med Stor-Köpenhamn som

miljoner1993 genomförde SBS nyemission 4 ak-I mars en av
såldestier aktiemarknaden i Kanada.USA och Förutomsom

ocksåinnehar företagets ledning betydande aktie-allmänheten ett
företaget sammanlagtinnehav. En inom ägertregrupp personer

samtliga aktier. amerikanska ABC12,5 Det TV-bolagetprocent av
aktieposthar nyligen köpt i SBS.storen

består på fasta tider.likartat utbudFemmans ettprogram av
Programtablåerna ameri-inköpta mestadelsbygger program,

långñlmer. Programtiden omfattar nio timmarkanska serier och ca
förekommerdag inkl. home shopping. I kanalen även sport-per

sändningar, bl.a. NHL-ishockey.
årbörjadeDe första sändningarna i Femman 1989. Av de hus-

håll tillgångi dag har till TV i Sverige kan för närvarande casom
via Tele-X-satelliten med42 Femman. Kanalen sänderprocent se

frånokodad signal. Utsändningen TV-signalen sker Sverigeen av
Utbildningsradio. PrograminköpSveriges ochgenom program-

ocksåsammansättning sker dock i Luxemburg där huvudkontoret
beläget.är

sådantbedrivsVerksamheten sändningarnasättett att en--
ligt förmenande lagstiftning.bolagets regleras luxemburgskav-
Beträffande tillåtenmängden reklam dessa regler demotsvarar

ifrågasättsengelska. dock inte grundDet har Femman,om av
sin anknytning till omfattas satellit-Sverige, skulle lagenav om
sändningar tillTV-program allmänheten.av

i sinSBS paraplybolag med Industor ABäger ett namnet som
30 aktierna i GE Programutvecklings AB. Dettaägertur procent av
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företag majoritetsägt Gertär Eklund i Göteborg och bl.a.av svarar
för de lokala TV-stationema Kanal Göteborg och TV21.

7.3.7 Kabel-TV och satellit-TV

Utöver marksänd television har den tekniska utvecklingen inom
telekommunikationsområdet medfört TV i ökadatt ut-numera
sträckning också kan sändas via kabel eller satellit. Kabel-TV och
lokal-TV distribueras via särskilda kabelnät hushållentill medan
satellit-TV antingen distribueras direkt hushållentill via egen para-
bolantenn hos eller via kabelnät.mottagaren ett

Ca miljoner2 hushållsvenska i dag anslutna till kabel-TV-är ett
Därtill kommer bostäder någonnät. har form satellitmot-som av

tagning parabolantenn eller anslutna till litet ka-ärgenom ettegen
beståendebelnät mindre 100 hushåll. Radio- ochän TV-ver-av

ket beräknar 60 hushållsamtliga i landet kanatt procentca taav
TV via satellitsändningar någoni fonn.emot

Kabelmarknaden i Sverige domineras fyra företag nämligenav
Svenska Kabel-TV tidigareAB Televerket har 62 procentsom av
marknaden, Kabelvisionen ägs Kinnevik m.fl. efter fu-av som,
sionen med Finvisionen, har 14 Stjärn TV Nätet iABprocent,
Stockholm som sedan 1994 Singapore Telecomägs med 8av

och Sweden line med 6 Med marknadenprocent procent.on avses
då hushållantalet anslutna till kabelnät. Det finnsär ytterligaresom
några kabelföretag Seth, Riksbyggen någondessa har endastmen

i marknadsandel.procent
Det finns 400 kabelnät i landet. dessaAv har Svensk Kabel-ca
få förhållandevisTV Mångaca 150 st. privata före-nätstoramen

flera små kabelnät.äger Utbyggnaden kabelnät till bo-tag av nya
stadsområden har varit obetydlig jämfört rekordårenmed 1989-
1990.

Ett vanligt någotutbud i de kabelbolagens innehål-nätstoraav
ler Sveriges tvåTelevisionsutöver kanaler, TV4, eventuellt lo-en-
kal-TV-kanal och informationskanal s.k. basutbud med 8-etten -
10 satellit- kabelkanaler tilläggsutbud med tiotalsamt ettresp. ett
betalkanaler. Variationema i utbudet mellan olika är störreorter
inom Kabelvisionens utbud falletvad med Svenskän Kabel-TVär
där har enhetlig linje för programutbudet i hela lan-man en mer
det. Som regel omfattar det tillgängliga utbudet inkl. tilläggspaket

30 kanaler. Totalt vidaresänds sammanlagt 50 satellit-TV-ka-ca ca
inaler de svenska kabelnäten. Abonnenten betalar regelsom en

avgift direkt till hyresvärden sedan faktureras kabelföreta-som av
get.
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engelskspråkigatiotalförekommerkabelnätenI de ettstora sa-
programinnehålltvå allmäntendast hartellitkanaler, ett meravarav

underhållning och musik. Dessainformation,med nyheter, sport,
övrigaChannel. DeTelevision och SuperServiceBBC Worldär

inriktningspecialkanaler medengelskspråkiga s.k.kanalerna är
undervisningsprogramochmusik, dokumentär-nyheter, sport,

CNN och Sky NewsNews NetworkCable ärbarnprogram.samt
Music Television Europeinformationskanaler.nyhets- ochrena

musikkana-Television CMTMusicoch CountryMTV är rena
och undervis-dokumentär-enbartDiscovery Channel harler. The

inriktad barnprogram.Channel heltChildrensningsprogram. är
i svenska kabelnätspråkområden vidaresändsFrån andra ex-

franska TV5 Europe,Welle,tyska Deutschenorska NRK,empelvis
Horizont. Dess-Moskva 1och ryskaInternationalspanska TVE

ochkroatiskagrekiska, turkiska,finns sändningar ara-utom
biska.

TV3exempelvis Filmkanalerna,avgifter tillsärskildaFörutom
medförkostnadsfriakanalernaflestaoch BBC deär mottagare pa-

parabolan-hushåll harinnebär detDetrabolantenn. att som egen
kost-för lägrehushåll kabel-TVharjämförelse meditenn, ensom

satellitkanaler.utbudtillgång betydligttillnad har störreett av
TV-svenskasatellitsändaochellerkabel-Några exempel

Broadcasting AB.TV6Sverige AB och1000företag TVär

AB1000 SverigeTV

betal-TV-kanal,reklamfritillhandahållerSverige AB1000TV en
abonnemangsavgifter. Utbudet ärmedfinansieras1000,TV som

musik ochIångfilmer,tillkoncentrerat sportevenemang.samt
satellitenviautanför Londonfrån studioTV3:ssänderKanalen

kabel-marknadsförs i allaochSkandinavien störreAstra lA över
komplet-sändningar med den1992 startadeseptemberI ävennät.

skallSverige. FilmMaxolika iFilmMaxkanalenterande orter
långfilmertill enbartutbudetlägre pris koncentreratill somett

Stockholm.från studio ifiberoptisk kabelviadistribueras en
aktierna i62,5KinnevikIndustriförvaltnings AB äger procent av

TimeWar-medieföretagetamerikanskaSverige Det1000 AB.TV
Canal Plusfilmkanalenfranskaoch den31,25äger procentner

6,25 procent.

Broadcasting ABTV6

i niovia kabelnätetTV6 sändsKinnevik1994 startadeI april som
kvinnliga tittare ochhand tillsig i förstaTV6 riktarstäder.svenska
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nåMålsättningen mil-kvinnliga reklamköpare. TV6 skall 4är att
också från årsskif-år. kanalenjoner tittare inom Avsikten är attett

sändas via satellit.199495 skall kunnatet

inom kabel- och satellit-TV-om-verksamhetenStaten har reglerat
till all-rådet kabelsändningardels lagen 1991:2027genom om

satellitsänd-1992:1356kabellagen, dels lagenmänheten om
Nyli-satellitlagen.ningar televisionsprogram till allmänhetenav
radiolagstiftningutredning avgivit förslag tillhar ett omnyge] en

etermedieområ-inom1994:105 där lagstiftningenTV SOUoc:
de samordnas.

7.3.8 Lokal-TV

via kabel-sker enbarticke-satellitsändningarLdcal-TV ettär som
i kabel-TV-sändningartvå lokalaproduceraDet finns sättnä. att

kabelsändarfö-lokalthuvudsak ideelltkan ske iDetnä. ettgenom
från Radio- ochförordnandesärskiltlokal-TV-station medretag

reklamfinansierat kom-också skeTY-verket. Det kan ettgenom
ka-medaffärsmässigt avtalprogrambolag harmersiellt ettettsom

tillgång i dess kabelnät.till kanalbebolag enom
kabelsändarföre-lokaltförordnande tillTV-verketsRadio- och

i kabelnätetkanalkostnadsfritt disponerainnebär rätt atttag en
får inte sändas.reklamdessa lokalkanalerinom kommunen. I

tillåtna.dockSponsrade ärprogram
i landet. Fleralokal-TV-stationerför närvarande 23finnsDet av
ocksåandra medverkarden enbart lokal-TV,sänder som pro-

16närvarande harfönster. Föri lokalagrzmföretag TV4:s procent
tillgånghushållen till lokal kabel-TV.svenskaavde

femdominerasegensändningarnabedrivnakommersielltDe av
distribuerassändningar dygnetmedprogramkanaler runt, avsom

får därigenomkanalernågra kabelbolag. Dessanågot eller en
medjämförbaraspridning ochrikstäckande är nästannämast sa-

Z-kanalernafemhushållstäckning. De ärvad gällertelitkanaler
JukeboxCablespelprogram,underhållning, TV 21allmänTN

försäljningspro-TV-Shoplångfilmer ochFilmmaxnusik,
grim. i

heterbranschorganisationlokal-TV-området. finnsInom somen
ochår 1988bildades ärLokal-TV-Förbund. FörbundetSveriges en

bedriverorganisationerellerföretaginresseorganisation där som
förmedlar kun-medlemmar. Manlolal-TV-sändningar kan vara

medlemmarnamellaninternterfarenheterinformation ochskap,
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arbetar myndigheter och andra organisationer därsamt externt mot
frågorföreträder medlemmarna i intresse.gemensamtman av

Privat lokalradio7.3.9

med riksdagen fattade beslut villkoren förI samband att om re-
ocksåpåbörjades syftadeklamfinansierad television arbeteett som

till möjliggöra reklamñnansierade ljudradiosändningar.lokalaatt
tvåiDetta arbete har bedrivits steg.

regeringsskiftet höstenförsta inleddes föreI det steget, som
förutsättningar för utökadeutredningen tekniska1991, gavs om

i uppdragsändningar radio television till allmänhetenoch attav
förutsättningarna för ytterligare ljud-redovisa de frekvenstekniska

1991 delbe-radiosändningar. Utredningen avlämnade i december
radio SOUför reklamfinansieradtänkandet Tekniskt utrymme

1991:108.
utarbetades inom KulturdepartementetI det andra steget en

privatradio 1992:22. Ipromemoria regler och villkor för Dsom
frågaförslag bl.a. verksamhetenspromemorian redovisades i om

bordeallmänna inriktning, vilka sändningsmöjligheter utnytt-som
få tillståndsändningsområdenjas, för privatradio, vilka kundesom

tillståndstid borde gällaurval vilka reglersända, och samtatt som
innehålletför i för och sponsring.allmänhet och reklam

lokalradio anfördepropositionen l99293:70 privatI re-om
privata lokalradiongeringen motiv till införandet den attsom av

få stånd i fomier.ville reklamfinansierad radio ordnadetillman en
kringgå närradiola-flera år nämligen försök gjortsUnder hade att

för viaföretag sig föreningaranvände närra-attattgen genom av
dion etablera kommersiella radiosändningar.

fr.o.m. denGenom februari 1993 infördesbeslut riksdagen iav
ljudradiosändningar i1 april 1993 privata reklamfinansierade

Sverige. 1993:120 ochRiksdagen utfärdade lokalradiolag re-en
geringen lokalradioförordning 1993:126.en

Genom 1993auktionsförfarande och decemberi septemberett
försåldes lokalradiotillstånd1994 24sammanlagt 59samt mars

olika Samtliga mel-lokalradiostationer tilldeladesorter. utrymme
lan frekvensema Tillstånden gäller104 och FM-bandet.108
från auktionsdagen novemberdecember 2000. Iden 31t.o.m.

försåldes1994 tillstånd.ytterligare 23
De kommersiella lokalradiostationema till olikaanslutna nät-är

verk för dels reklamtid, delssamverkan försäljningdet gällernär av
redaktionell samverkan. samarbeteEtt reklamnätverk innebär ett
för annonsförsäljningen avseende rikstäckande reklam. Ett pro-
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gramnätverk innebär antal stationer gåratt ett i bolag församman
central programproduktion vilket ofta innebären kostnadsbe-stora

sparingar. Av samtliga stationer i maj 1994 i sändningsom var
deltog samtliga någoni formutom nätverk för reklam.en Enav
majoritet stationema ingick också i nätverk förav programpro-
duktion. De vanligaste nätverken för annonsprogramsamverkan är:

SRURix

Svensk Radioutveckling SRU har Göteborgs-Postens moderbolag
Stampen AB, Borås Tidning, Hallandsposten, Västerbottens-Kurir-

och Liberala Tidningars KB huvudägare.en Redaktionellsom
samverkan sker Rix och de olika kanalerna hargenom ochett

programformat. Detta nätverk omfattarsamma olika stationer från
Luleå i till Malmö i söder. De enskilda stationemanorr tillägs

delenstörsta lokala dagstidningar. SRURix kanav sägas vara
dagspressens nätverk och samtliga tidningar delägare iär nät-som
verkets stationer tillhör den liberala sfären.

SRABCity

Svensk Radiobokning AB SRAB rikstäckandeär nätverk medett
Svenska Dagbladet och Svenska Medieintressenter AB huvud-som

BingoLottosägare. skapare Gert Eklund via GEäger Program-
utvecklings AB 10 aktierna i SRAB. Iprocent förav centrum
verksamheten finns den tidigare SAF-finansierade stationen Radio
City i Stockholm. Redaktionell samverkan sker Radio City.genom
Stationema har ingen programprofil. Sammanlagtgemensam om-
fattar nätverket elva stationer i hela landet.runt om

ABRMegapol

Annonsbolaget ABR har Bonnier-koncemen huvudägare ochsom
för försäljningen riksreklam tillsvarar Megapolstationerna.av

Redaktionell samverkan sker Megapol. Stationema hargenom en
likartad programstruktur och vänder sig företrädesvis till äldreen
publik. Sammanlagt ingår för närvarande stationer, flertalet be-sex
lägna i Mälarområdet.

SRRZ

Skandinavisk Radioreklam Kinneviksföretagetägs Medvik ochav
för reklamförsäljningen inom nätverket.svarar Redaktionell sam-

verkan, i nätverk med nio stationer,ett sker Z-RADIO.genom
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EnergyNRJ

in-SomNRJ.radiobolagetfranskadetför Energy ärHuvudägare
Stock-istationerharManockså Konsum.finnsbolagetitressent

stationerflera andraiintressenMalmöochGöteborgholm, samt
Halmstad.ochKristianstadibl.a.

Radioutgivareföreningen7.3.1O

reklamra-reklamfinansieradeprivatadentillkomstenGenom av
deninomföretagenolikaför deockså behovuppkomdion ett

bransch-bildatillsammanskommersiella sektorn gemensamatt en
följdSomintressen.branschenstillvarataförorganisation enatt

RURadioutgivareföreningenapril 1992ibildades ensomhärav
lokalra-privatareklamfinansieradeför denbranschorganisation

Radiout-tillanslutnaoch företag ärorganisationer30-taldion. Ett
nätverkendefinnsmedlemmarnaBland storagivareföreningen.

och NRJ.Z-radioMegapol,Rix,Radio
framgårså detÄndamålet Radioutgivareföreningen,med som

bl.a.stadgar,föreningens är attav
ibranschen,påverkanslags t.ex.allförhindramotverka och av-

politiskkommunalregional ellerstatlig,fonn censur,av
branschen,utveckling inomsundförverka en-

innehållsmäs-teknisktsåvälkvalitetsutveckling,förverka som-
sigt.

gällandeförutomregleraslokalradioninomVerksamheten av
radiostationer-regleretiskaockså branschens samtlagstiftning av

bestämmelser.egnanas
remissvardå gällerdet ut-lokalradionföreträderFöreningen

Radioutgivareför-opinionsbildning.mediepolitiskochredningar
mätmetoderStandardiseringtillockså medverkathareningen aven

frekvens-kringstudiergenomförManlyssnarundersökningar.för
radioförintresseskapa annonsme-och arbetarteknik somatt

organisatio-ramavtal medträffauppgiftYtterligare ärdium. atten
FörfattarförbundetTeaterförbundet, etc.SAMI,STIM,somner

arbets-Medieförbundet ärochFörlags-medsamarbetar somMan
lokalradion.privataför dengivarorganisation

rådsärskildaelleri utskottindeladRadioutgivareföreningen är
utbild-ochseminarier-marknadsfrågor, inköp,regler,etiskaför

Verksamhe-teknikutveckling.teknikfrågor ochningsfrågor samt
omslutningenårligadenochmedlemsavgifterviafinansierasten

år.tkr500uppgår tillföreningeninom perca
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7.3.1] Närradio

År 1978 tillsattes den s.k. Närradiokommittén fick i uppdragsom
påbörja försök med närradioatt lägga fram förslag tillsamt en or-

ganisation för närradion. De ivrigast drev frågan närradiosom om
kyrkor och samfund ansåg sig styvmoderligt behandlade ivar som

Sveriges Radio.
Närradiokommittén lade fram sitt förslag är 1981 efter två-en

Årårig försöksverksamhet. 1982 beslöt riksdagen att permanenta
verksamheten och närradiolagen 1982:459 tillkom.

Närradiölagen stadgar närradio får sändas föreningaratt av som
bedriver ideell, politisk, facklig eller religiös verksamhet. Sänd-
ningarna skall i princip lokalt producerade. Alla sändningarvara
sker via marksändare skall ha god hörbarhet inom områdesom ett

fem kilometer från sändaren.ca
För närvarande finns 158 närradiosändare i landet och antalet

utfärdade sändningstillstånd uppgår till 2 200. sändningarnaöver
domineras religiösa och politiska föreningar.av

Samtliga sändningar sker över sändare.orten en gemensam
För behandla angelägenheteratt de sändande för-ärgemensamma
eningarna sammanslutna i lokal närradioförening.ort Deen en
olika närradioföreningarna sedan sammanslutnaär i branschor-en
ganisation med Sveriges Närradioförbund. Förbundetnamnet ger

tidningen Närradio och har etisk nämndut efter-en som genom
handsgranskning övervakar de sändande organisationerna följeratt
närradions etiska regler.

7.4 Reklammedier

Inom reklam och annonsmarknaden finns i dag intresseett stort
för forskning och dokumentation massmedier. Detom samman-
hänger bl.a. med den medietveckling medfört kommersiellattsom
reklam tillåten såväli ljudradioär TV. Intresset främstärsom
inriktat undersökningar reklamens effekter och de olikaav
massmediernas spridning och räckvidd. Inom reklam- och annons-
området mångafinns betydelsefulla branschorganisationer.

7.4.1 Annonsörföreningen

Annonsörföreningen reklam- och informationsköparnasär in-
och branschorganisation. Föreningentresse- har 500 med-över
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allaNästanbranscher.de flesta storalemmar an-representerarsom
organisationersmå radochmånga medelstora samtnonsörer, en

Medlem-föreningen.imedlemmarförvaltningoffentlig ärinom
7-8tillår uppgick1993reklaminvesteringarsammanlagdamarnas

då totaltbranschen22 mkrde omsatte.mkr somav
två olikabetalarmedlemmarAnnonsörföreningens typer av-av

serviceavgiftkrår och400låg avgiftmycketgifter, somenen
olika klasser.uppdelad istorlekreklambudgetenssigbaserar

bestårstyrelsebeslutande ärhögstaFöreningens avsomenorgan
iFöreningen harbranscher. öv-representerande olika22 personer
TV-Marknadskommittén,sektionerochkommittéerradrigt en -

Utomhusreklamkom-sektionen,Internationellafilm-sektionen,
frågor behandlas.olikadärmittén -

förhandlauppgifterviktigaste ärAnnonsörföreningens attEn av
reklambyråer,reklambranschenimedavtalfram re-motparter -

Dessamediegrupper.olikaochtecknarefotografer,klamkonsulter,
deharreklamköparenrättigheter gentemotvilkaregleraravtal av

Konkurrensverketockså medförhandlarManolika leverantörerna.
etiskasärskildaellerradioreklamochTV-regler för reg-t.ex.om

i reklamen.könsdiskrimineringexempelvisreklam,förler
för-förockså aktivt arbetebedriver attAnnonsörföreningen ett

mark-effektivtillmöjlighetermedlemmarnasförvillkorenbättra
opinions-formerolikaskernadskommunikation. Det avgenom

utredningar.olikaförremissinstansFöreningenbildning. är
AnnonsörföreningenfråninformationfårMedlemmarna ge-

år.tiomedutkommerINFOtidskriften pernummersomnom
marknadsföringsområdetinomutvecklingenspeglarTidningen

särskiltpraktikfall. Iochnyheterpresentation ettbl.a. avgenom
med-specialinformation tillMedlemsinfo lämnasnyhetsbrev --

lagstiftnings-branschen,inomnyheterviktiga t.ex.lemmarna om
medieområdet. Dennaochreklam-inomutvecklingenfrågor och

harAnnonsörföreningenår.gångerinformation utkommer persex
telefaxochvia telexinnebärvamingsserviceockså att mansomen

fakturorsändertidskrifterochtidningaroseriösa utför somvarnar
beställdaicke annonser.

statistikårligen översammanställerAnnonsörföreningen re-
ak-EnligtutarbetatSverigeiklaminvesteringar samt prognoser.

reklammarknadenutvecklingen attkommertuella prognoser
ökningenDenöka. störstainvesteringarnavända och nyttatt
förväntasdagspressenTV-reklamenför ävenskeberäknas men

annonsintäkter.sinaöka
tillkomstenvidinitiativtagarnaAnnonsörföreningen avavvar en

arbetsgruppideltogAB. ManSkandinavieniMediamätning en
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med uppgift få fram för branschenatt enhetlig standard vid TV-en
publikmätningar. Annonsörföreningen intresserad få tillattvar av
stånd enligtmätsystem denett nytt europeiska standard ut-som
vecklats people meters-mätningar.genom

Annonsörföreningen också initiativtagareär till och huvudman
för Svensk Mediakommitté arbetar med skapa förattsom normer
medieundersökningar i Sverige.

7.4.2 Sveriges Reklamförbund

Inom reklambranschen finns intresseorganisation, Sveriges Re-en
klamförbund, bildades år 1986 sammanslagningsom genom en av
Sveriges Reklambyråförbund och reklambyråorganisation meden

ABCD. Verksamheten bedrivsnamnet i form aktiebolagettav
Sveriges Reklamförbund AB med åttastyrelseen- personer-

och finansieras via medlemsavgifter. Förbundet har i dag 350ca
företagsmedlemmar och 1 500 personliga medlemmar. Detca
finns 1 200 reklambyråer i Sverige. De flesta små med iärca ge-
nomsnitt mindre tio anställda.än Totalt sysselsätts 6 000ca perso-

inom reklambranschen. För bli företagsmedlem i Sverigesner att
Reklamförbund krävs

reklambyrån har välordnadatt ekonomi,en-
byrån självständigtär företag,att ett-
byrån har minst anställd genomgåttatt Reklamförbun-en som-

dets utbildning marknadsföringslagen och immaterialrättom
och ansvarig förär reklambyrån håller sig inom de ju-attsom
ridiska och etiska bestämmelser gäller för reklam,som

byrån måste ha varit verksam minst åratt i branschen.tre-
huvudfrågaEn för Sveriges Reklamförbund främjaär att re-

klam viktig komponent i samhällsekonomin. Man dettasom en gör
olika publikationer ochatt undersökningarutgenom ge samt ge-

information till och medier. Förlagsverksamhetennom press om-
fattar bl.a. utgivandet volym med förteckning Sverigesöverav en
reklambyråer. Publikationen viktigtär verktyg för reklamkö-ett

och de fåönskar uppfattning vad de olikapare som en om re-
klambyråema arbetar med. Boken innehåller också avsnitt medett
fakta och statistik reklambyråema.om

En uppmärksammad del Reklamförbundets verksamhet ärav
årligadet utdelandet Guldägget. Det diplomär utdelasettav som

till den reklamprodukt särskild jury bäst.som ansetten vara
Utdelning Guldägget sker i april varje år.av
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också medver-Reklamförbundetarbetsområde för ärEtt annat
viktigasteområde. Detreklamensgälleravtali de olikakan som

ochreklamköparemellansamarbeteförBestämmelseravtalet, re-
Annonsörföreningen.medsamarbetsavtalklamproducent är ett

revideradei sinhari Europa,sitt slagförstadetAvtalet, är avsom
detutsträckningsåianvändasår börjat attfrån 1991version stor

branschpraxis.utgöraansesnumera
Ikontraktrapporter.ofta s.k.användsreklambranschenInom

skall gällakontraktrapportstadgassamarbetsavtalet or-somatt en
betydelse-ekonomisktockså denreglerasavtaletIderbekräftelse.

upphovsrättsligttillreproduktionsrättendvs.förfoganderätten,fulla
för all-tillgängligtmaterialetmaterial göraskyddat rätten attsamt

särskildnågonträffat över-intebyrån kundenochHarmänheten.
fråntvå årbyrån underförförfoganderättengällerenskommelse

till detäganderättenövergår självaDäremotpubliceringsdatum.
skett.betalningfulltill kundenreklammaterialet närfysiska

till ochinitiativtagarnaocksåReklamförbundSveriges är en av
Mediakommitté.Svenskihuvudintressent

GAFFöreningAnnonsförmedlaresGodkända7.4.3 -

bransch-GAFFörening ärAnnonsförmedlaresGodkända en--
påUtvecklingenannonsförmedlare.godkändaförorganisation

till detframlettharreklammarknadenoch attsvenskaden annons-
annonsför-fåreklambyråer ochsmåmånga och storabildats men

med kun-tillsammansuppgiftAnnonsförmedlarens ärmedlare. att
för detochmediebedömningreklambyrånoch göraden svaraen

media.iochreklaminförandevidarbetetpraktiska annonserav
Avannonsförmedlare.godkända24närvarandeförfinnsDet

förGAFiMedlemmarnaGAF.imedlemmarelva cadessa svararär
GAF:sBlandomsättning.totalaannonsförmedlamas90 procent av

CaratHB ochMarketingGruppenMediafinnsmedlemmarstora
verksamhetför sinföreningideell tarGAFSverige AB. är somen

GAFfrån medlemmarna.avgiftrörligavgift, delsfastdelsut enen
fyramedstyrelseleds personer.av en

medieutveck-följaintresseAnnonsförmedlama har attstort av
mediebedömningari sitt arbete göreftersomlandetlingen i man

vissaivisstannonsering sätt,kundenrekommenderaattgenom
sådana ställ-förunderlagSomtidpunkter.vissavidmedier och

kon-effekter,reklamensundersökningarbehövsningstaganden av
lyssnarläser,människorhurundersökningarochsumentprofiler av

sig idelsdärförharGAFmedier. engageratolikaoch tittar
2AB, därSkandinavien äger procentMediamätning iMMS, man
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aktierna, dels har tillsammansav med Sveriges Reklam-man
förbund och Annonsörföreningen bildat Svensk Mediakommitté.

7.5 Litteratur

Bokproduktionen i Sverige omfattar årligen mellan elva och tolv
Årtitlar. 1991 registreradestusen i Kungliga Bibliotekets databas

11 866 svenska böcker och broschyrer. En delnya utgiv-stor av
ningen emellertidär publikationer vanligtvis inte betraktassom

böcker. Statens kulturråd karakteriserar såledessom huvudparten
specialskrifter inom kategorin facklitteratursom saknar all-som
intressemänt och uppskattar det antal titlar faller inom all-som

mänlitteraturens till 3 000.ram ca
T.0.m. den 1 april 1970 hade bokbranschen dispens från kon-

kurrensbegränsningslagens förbud fasta priser. Det innebarmot att
förlagen själva bestämde detaljpriset sina boktitlar. När brutto-
prissystemet avskaffades, reglerades förhållandet mellan förlag och
bokhandel i stället olika avtal. Det sista dessa, fackbok-genom av
handelsavtalet från år 1980, avskaffades den l april 1992, och
sedan dess råder avtalslöst tillstånd.ett

Avregleringen har inneburit marknadskraftema sinatt prä-satt
gel på bokproduktion och bokdistribution. Utbudet har likriktats
och för udda boktitlarutrymmet har minskat. Från statsmaktemas
sida har försökt motverka sådan utvecklingman bl.a. deten genom
år 1975 införda litteraturstödet. Detta kompletterades år 1981 med

distributionsstöd till fackbokhandelnett åroch 1985 med sorti-ett
mentstöd till servicebokhandeln. Dessutom finns särskilt kredit-ett
stöd till bokhandeln och subventionering lågprisutgivningenav
En bok för alla.

Budgetåret 199495 uppgår kostnader för tillstödstatens ut-
givning litteratur till 32 mkr. I avtal mellanav och Enett staten
Bok för Alla AB lämnar också stöd till fortsattstaten utgivning och
spridning kvalitetslitteratur till lågpris med 8,2 mkr.av Det sam-
manlagda stödet till bokhandeln 8 mkr.är Utöver dessa stödformer
lämnar bidrag tilläven den regionalastaten biblioteksverksamheten
i landet.

Inom bokbranschen finns två betydelsefulla organisationer
nämligen Svenska Bokförläggareföreningen och Svenska Bok-
handlareföreningen.
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BokförläggareföreningenSvenska7.5.1

den svenskaSBFBokförläggareföreningen representerarSvenska
intresset.dessbevakarochbokförlagsbranschen gemensamma

ochupphovsmannaorganisationermedförhandlarFöreningen
bedriverlagstiftningsfrågor ochbevakarbranschförbund scr-samt

medlemsföretagen.tillviceverksamhet
detaljeradförBokförläggareföreningen sa-Svenska ensvarar

tillsan-årligenår 1974Sedanbokbranschen.tistik mangerom
SvenzktidskriftenBokhandlareföreningenSvenska utmedmans

från får-branschstatistikomfattandeinnehållerBokhandel ensom
bokföringnågrabegränsningarsinaTrotsmedlemmar.eningens -

ändåstatistikenBöckerBramedlemmar, :ninte t.ex. gerär som -
från detakanAllmäntutveckling.bokbranschens settbildgod av

förhål-iställninghåller sinmediumbokenmaterial sägas att som
medier.etableradeövrigatilllande

bokklubbarbarainte utanetablerades1970-taletUnder nya
Kvantitatvtlandet.ibokförlagsmå medelstoraellerockså antalett

m:dförlagenBonnier-ägdadedockmarknadendominerades av
viktiga:tedeWidstrandWahlströmochBonniers, Forum som

ocksådåhördeförläggarbranscheninomTill deförlagen. stora
bokförlag.NorstedtsmedEsselte-koncemen

stabil Iganska1980-taletunderförlagsvärldensvenskaDen var
Fleraförändringar.många suradockskedde1990-taletbörjan av

femurskiljakanNumerabytteförlag ägare.medelstoraoch man
nämligen:i landet,förlagskoncemerstora

ABBonnierförlagen

bokdiri-Bonnier-företagensimoderbolagABBonnierförlagen är
BokförlagetAB,FörlagBonniersAlbertdotterbolagenmedsion

Widstrand, BonnerWahlströmTrevi,Forum,Alba AB,Bonnier
oclsåingårkoncernenAB. IUtbildningBonnierochABLexikon

nedarbetarenhetermusikklubbarbokklubbar, samtolika som
informationsservice.ochsamdistribution

ABBöckerBraBokförlaget

harManlexikon.utgivning t.ex.förbl.a. m-Företaget avsvarar
uppslags-Nationalencyklopedin är ettutgivandetför somsvaret av

Kultir-Statensinitiativutarbetatgrundvetenskapligverk av
iiteBöcker ärbokklubbsverksamhet. Braocksåharråd. Företaget

Bokförläggareföreningen.Svenskaimedlem
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Bokförlaget Natur och Kultur

Till koncernen hör LT:s förlag AB kvalitetsinriktadeutsom ger
fackböcker trädgård, lantbruk, ekonomi, skatterom m.m.

Bokförlaget Rabén Sjögren AB

Rabén Sjögren KFägs och bl.a.är moderbolag för Bok-av
förlaget Prisma AB Bokförlags AB Tidensamt bl.a. Ly-ägersom
rikklubben, Samhällsklubben Radix och den historiska klubben
Clio tillsammans med Bokförlaget Atlantis AB.

Liber AB

Liber AB moderbolagär i koncern med bl.a. dotterbolagenen
Almqvist Wiksell Förlag AB, Liber-Hermods AB, Liber Utbild-
ning AB, C.E. Fritzes AB, Liber Kartor AB, Liber Distribution AB,

ÅrNorstedts Förlag AB och Skrivab AB. 1993 uppköptes Liber
AB det holländska förlagshuset Wolters Kluwer.av

7.5.2 Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen bildades årredan 1893 och är en
ideell branschorganisation för landets bokhandlare. Förbundet ar-
betar för rationella rutiner och fördelaktiga inköpsvillkor för
medlemmarna och samverkar med olika branschorganisationer

för ekonomisk information,samt kreditgivning, utbildningsvarar
och bevakar medlemmarnas intressen i övrigt.

Fram årtill 1978 bestod fackbokhandeln huvudsakligen heltav
fristående bokhandlare. Därefter har utvecklingen präglats av sam-
arbetskedjor mångfilialföretag.och Två storföretag kontrollerar i
dag 70nästan den svenska bokförsäljningenprocent disk.överav
Det Bokia-kedjan,är bildades år 1986 och omfattarsom som ca

företag100 Konsum Stockholm Nordiska Bok-samt som genom
handelsgruppen och övriga kooperativa bokhandlare har 40ca
butiker.

7.6 Film, videogram fonogramoch

Det finns mängd olika bransch- intresseorganisationerochstoren
inom film- och videoområdet. Ett antal dessa förhar branschensav
räkning undertecknat film- och videoavtalet, dvs. finansie-det nya
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fr.o.m.verksamhetFilminstitutetsSvenskaförgällerringsavtal som
8.4.1993januari seden 1

ochbåde producent-Intresseorganisationerna representerar
produ-företagfinnsproducentemaBlanddistributionsledet. som

Dedokumentärfilm ärreklamfilm, etc.spelfilm, samman-cerar
åter-distributörernaBlandbranschorganisationer.olikaislutna
finnsDessutomfilmer.hyrellersäljerföretagsådana utfinns som

biografer.också företag ägerfilmbranscheninom som
skiv-förbranschorganisationfonogramområdet finnsInom en

därFöreningGrammofonleverantörernasSverigeibolagen --
medlemmar.skivbolag ärsamtliga stora

BiografägareförbundSveriges7.6.1

för lan-intresseorganisationBiografägareförbund ärSveriges en
i lan-biografer165närvarande lförfinnsbiografagare. Detdets

biografägare ärFlertaletbiografägare.350fördeladedet ca
medlemmarnaBlandBiografägareförbund.Sverigesimedlemmar

arbetarrörelsenRiksorganisationHusföreningarnasFolketsfinns
bådaDessanykterhetsrörelsen.GårdarVåraoch Riksföreningen

videoavtal.ochårs film-1993undertecknatorganisationer har
biogra-svenskadefilmer800visades199192Säsongen ca
utbudettotaladet30försvaradefilm procentSvenskferna. avca

vi-biobesökfå. Antaletnyproduktioner ärsvenskaantaletatttrots
be-miljonerfemharBiografemanedåtgående trend. tappatsar en

biobe-antaletidockkanökningår. noterastio Ensökare svag
under densök säsongen.senaste

FilmuthyrarföreningSveriges7.6.2 u.p.a.

intresseor-ochbransch-filmuthyrarförening ärSveriges enu.p.a.
hyrellersäljerlandeti utföretag20de drygtförganisation som

imedlemmarbranscheniSamtliga företag ärbiografer.tillfilm
under-filmdistributörFilmuthyrarföreningen harföreningen. som

videoavtal.ochårs ñlm-1993tecknat
filmerde70drygtfilmproduktionssidan är procent somPå av

Även distributionssidanpåutländska.biografersvenskavisas
distributionsföretagen,Deföretag. störstautländska tredominerar

Sverige,imarknaden är60behärskar procenttillsammans avsom
Eg-danskaochTimeWameramerikanskaMatsushita,japanska

International.mont
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7.6.3 Sveriges Videodistributörers Förening

Sveriges Videodistributörers Förening SVF bildades år 1982 och
videodistributörernasär branschorganisation i Sverige. Förutom

branschfrågor arbetar SVF med upphovsrätts-ävengemensamma
frågor för videogram. SVF i års1993 ñlm- och videoavtal,är part
enligt vilket den bedriver yrkesmässig verksamhet för uthyr-som
ning eller försäljning videogram skall erlägga vissa avgifter tillav
Svenska Filminstitutet. bestårSVF för närvarande elva medlems-av
företag och organisationen omfattar spelfilmsidan 85 procentca

den svenska marknaden. Ett företagantal sig dis-ägnarav som
tribution pomograñsk videofilm står utanför SVF.av

7.6.4 Videouthyramas Samarbetsorganisation

Videouthyramas Samarbetsorganisation VIDSAM bran-är en- -
schorganisation för näringsidkare bedriver yrkesmässig video-som
uthyming. Man organiserar 70 alla företag i landetprocent av som
hyr Videofilmer. Det innebär VIDSAM har 580 medlems-ut att ca
företag. VIDSAM videobranschens årsiär 1993 film-parteren av
och videoavtal.

7.6.5 Föreningen Sveriges Filmproducenter

Föreningen Sveriges Filmproducenter branschorganisationen förär
spelfilmsproducentema i Sverige. Föreningen årsi 1993är part
film- och videoavtal och flertalet företag inom branschen är an-
slutna till föreningen.

Föreningen Sveriges Filmproducenter har tillsammans med
Sveriges Videodistributörers Förening 7.6.3, IFPI 7.7.1se se
och Grammofonleverantöremas Förening 7.6.8se ett gemensamt
kansli. Inom kansliet månadsstatistik.produceras ocksåMan har ett
utförligt register Videofilmer.över

7.6.6 Sveriges Film- och Videoproducenters Förening

Sveriges Film- och Videoproducenters Förening SVIP är en sam-
manslutning fristående företag producerar reklam- och be-av som
ställningsñlm för svensk och utländsk television.samt program
Föreningens ändamål tillvarata medlemsföretagensär att gemen-

intressen utåtriktad verksamhet till allmänhet, före-samma genom
organisationer och myndigheter förverka högtag, samt stan-en

dard inom föreningen.
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400kanskelandetsmedlemsföretag av50-talharSVIP caett
såomsättningi formmarknadsandelargällerdetNärföretag. av

fö-många deeftersom störreandelbetydligtSVIP störrehar aven
medlemsföretagetgällerallmänt kravingår i SVIP. Som attretagen

arbetsgivarorganisation.tillanslutetskall envara

Övriga filmbranscheninomorganisationer7.6.7

någraytterligarefinnsproducentorganisationemaangivadeUtöver
ochreklamfilmbeställningsfilm,producerarorganisationer som

ReklamfilmsproducenterSverigeshörTill dessadokumentärfilm.
Obe-ochbeställningsfilmochframställer reklam-för företag som

doku-sammanslutning förOFFFilmare ärroende Fria ensom
undertecknatinteharorganisationerDessamentärfilmproducenter.

videoavtalet.film- och
vi-organisation inomundertecknatsavtaletharDäremot enav

VHS,SamarbetsorganisationVide0Hande1nsdeobranschen, som
s.k.inomfrämstvideouthyrareorganiserarVIDSAMliksom men

bensinstationer.kedjeföretag, t.ex.

FöreningGrammofonleverantörernas7.6.8

branschorganisa-GLFFörening ärGrammofonleverantörernas
medlems-sjusammanlagtmedgrammofonleverantörerförtionen

företagFleradistributionsledet.såväl producent-inomföretag som
GLF.och7.7.1IFPI sebåde svenskaimedlemmarär gruppen av

frågorna,upphovsrättsligadeIFPI förföretagdessa me-För svarar
arbetarfrågor. GLFinriktadekommersielltfördan GLF mersvarar

kring mäs-marknadsstatistik,ochförsäljnings-med arrangemang
dato-uppbyggnadGrammisgalan ettårligadenoch samt avsor

Grammo-Tex.handelnförbeställningssystemriserat
fono-90förföretagen procentGLF-anslutnaDe avcasvarar

liggerbolagsjusamtligaBakomSverige.igramförsäljningen
globalabetydandemedägarföretagmultinationellaår 1992fr.o.m.

fonogramindustrin.inommarknadsandelar
frånstatistikbearbetarin och1960-taletsedansamlarGLF

mångahurredovisninginnefattarStatistikenmedlemsföretagen. av
försäljningackumuleradmånad ochsålts underfonogram ensom

produkternaår. olikaföregående Deperiodmedjämfört samma
antalhurproduktvarjeför sig. För stortredovisas somangesvar
värdetmånadenaktuelladenåret under samtochsålts under
bolagensframgår värdetstatistikenAvi kronor.försäljningen av

redovisas öppet.marknadsandelarBolagensförsäljning.totala
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Månadens åretsoch totala försäljning visas också i relation till mot-
svarande period föregående år. Statistiken tillgänglig för GLF-är
medlemmarna.

Konkurrensverket har i beslut i 1994 kommit fram tillett mars
det aktuella statistiksamarbetet konkurrensbe-att är att anse som

gränsning i konkurrenslagens 1993:20 mening. Konkurrensver-
ket företagen statistiksamarbetet haratt möj-anser storagenom
ligheter kartellisera marknaden och begränsa priskonkurrensen.att

sålundaMan har inte bifallit frånansökan GLF s.k. icke-in-en om
gripandebesked enligt konkurrenslagen för den branschstatistik

föreningen för. De företag ingår i GLF är:som svarar som

BMG Ariola AB

BMG Ariola AB det tyska företaget Reinhardägs Mohn GmbHav
ingåroch i den s.k. Bertelsmann-koncernen globalärsom en

mediekoncem med intressen i bokförlag, TV- och radiostationer,
tidningar och fonogram.

EMI Svenska AB

EMI Svenska AB Thornägs EMI Svenska ingårAB och i denav
multinationella Thorn EMI-koncemen skapad genom en samman-
slagning brittiskadet Electrical Musical Industries Ltd ochav
Thom-koncernen. EMI världens musikförläggare.är största

Polygram AM

Polygram AM ägs Polygram BV i Nederländerna. Det interna-av
tionella storbolaget Polygram sammanslutning det tyskaär en av
storbolaget Phonogram Siemenssom och det holländskaägs av
Polydor som Philips.ägs av

Sonet Grammofon AB

Sonet Grammofon AB tidigare svenskägt årövertogsvar men
1992 Polygram AB och arbetar självständigt dotter-ettav nu som
bolag.

Sony Music Entertainment Sweden AB

Sony Music Entertainment Sweden hette tidigareAB CBS Re-
cords AB. Det amerikanska företaget såldeCBS några årför sedan
sin fonogramdivision till Sony Corporation i Tokyo. Genom det

japanska ägarföretaget ingår svenska Sony i internationellnya en
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fono-inommarknadsandelarbetydande globalamedstorkoncem
gramsektorn.

ABScandinaviaVirgin

Storbritannien.iRecords LtdVirginScandinavia ABVirgin ägs av
Thom-EMI.år 1992köptesFöretaget av

ABSwedenMusicWarner

världensMusic Inc., stör-WarnerABMusic SwedenWarner ägs av
multimedia-amerikanskaingår i denfonogramkoncemsta som

1980-taletbildadesTime-WamerTime-Wamer.koncernen som
i USA.företagsuppköpjapanskaanstommingentillmotdragett av

dågickbokklubbsföretaget,ochbetal-TV-förlags-,Time, samman
fil-tillhandahöllgrammofonskivor ävenförutommed Warner, som

för betal-TV.mer

Övriga organisationer7.7

organisationerUpphovsrättsliga7.7.1

tillupphovsrättenregleras1960:729upphovsrättslagenGenom
iersättningfrågorverk liksomkonstnärligaochlitterära an-om

organisationerupphovsrättsligaradfinnshärtill. Detslutning en
komposi-producenter,intressenolikadetillvaratar parternassom

musiker etc..artister,textförfattare,törer,

IFPI

Phonographic Industry ärof theFederationIntemationelIFPI --
distri-ellerproducerargrammofonbolagförorganisation somen

ochbåde nationellthuvuduppgifttillharIFPIfonogram. attbuerar
för fonogram-skyddrättsligtbättreförarbetainternationellt ett

upphovs-denockså rättigheterdetillvaratarManframställare. som
konventionerinternationellaochlagstiftningenrättsliga ger.

år 1933grundadesorganisationinternationellIFPI är somen
Huvud-länder.64fördelademedlemmar620haroch som

harIFPISvenskaStorbritannien.ibelägetkontoret är gruppen av
sammanlagd andelochmedlemsföretagnärvarande 29för en

marknaden.90 procent av
harfonogramframställarebl.a.innebärUpphovsrättslagen att

Frånoffentligt.framförsinspelningarderasersättningtill närrätt
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år 1960 gäller ersättningsrätten vid framförande i radio och TV
fr.o.m.och den juli 1986 vidl offentligt framförande iäven annat

förvärvssyfte. Det innebär arbetsplatser, varuhusatt restauranger,
och diskotek skall erlägga ersättning framförs.fonogramnär

förhandlarIFPI tillsammans med SAMI, artistemas och musi-
kemas organisation, radio- TV-företagenmed och ersätt-t.ex. om
ningens Ersättningenstorlek. delas lika mellan IFPI och SAMI.

inkasserar ersättningen fördelar tillIFPI och producentemas del
det grammofonbolag rättighetshavare till det aktuella skiv-ärsom
märket.

år.Skyddstiden för inspelning i Sverige 50 Dettaär numeraen
otillåten bedri-för skyddet kopiering. IFPIhar betydelse bl.a. mot

också antipiratverksamhet.omfattandever en

SAMI

IntresseorganisationMusikersSAMI Sveriges Artisters och är--
in-musiker. SAMIintresseorganisation för artister ochutövande

upphovsrättslagenenligtkasserar och fördelar de ersättningar som
sångaremusiker, dirigenter,tillkommer utövande konstnärer

iprestationerm.fl. vid offentligt nyttjande deras inspelade ra-av
offentliga verksamhetdio, TV och andra sammanhang. SAMI:s

framträdandet inte textförfattandetgäller själva det artistiska och
ersättningama di-eller musikkomposition. SAMI vidarebefordrar

rekt till artist.resp.
också organisationer i and-SAMI samarbetar med motsvarande

i Sverige. SAMIländer och företräder utländska intressenra man
också artist-yrkesfrämjande verksamhet inom ochbedriver en

musikerområdet.

STIM

Musikbyrå in-InternationellaSTIM Svenska Tonsättares är en--
har tilltextförfattare. STIMochtresseorganisation för tonsättare

STIM-anslutnatillupphovsrättslagenstöduppgift med attatt seav
musik-ochtextförfattarekompositörer,upphovsmän arrangörer,
i radio,offentligt, dvs.framförsfår verkersättning derasförlag när

också avtalSTIM sluteri butikerdansställen,konserter,TV, osv.
länder.i andraorganisationermed motsvarande

ncb

och dessCopyright STIMNordisk Bureau ncb ägs mot-av- -
medtillvaratar,svarigheter i Danmark, Finland och Norge. Man
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upphovsrättslagen, dvs. kompositöremas,stöd upphovsmännensav
textförfattarnas rättigheter vid inspelningar,ocharrangörernas

mångfaldigande Skyd-spridning skyddad musik ochoch text.av
år upphovsrättsinnehavarens död.det 50 eftervarar

BONUS

Upphovsrättslig samarbetsorganisation,BONUS, Bild Ord Not -
intresseor-uppgift dels antal fack- ochhar till uppdragatt ettav

område förhandla kopie-ganisationer inom upphovsrättens om
fördela BONUSringsavtal, inkassera, förvalta och ersättningar.dels

vidare gällande avtal följs.övervakar att
för undervisningsväsendet. MedAvtal finns delar statenstora av

högskoleområdet förträffats för och med kommunernahar avtal
utbildningsområden.ocksåfinns för del övrigaskolorna. Avtal en

regeringen tillsätterideell förening, i styrelseBONUS är varsen
representantskap istyrelsen tillsättsordföranden. Resten ettav av

vilket varje avtalsslutande organisation är representerat.

Copyswede

år tiobildades 1982förhandlingskartellCopyswede är avsomen
Litterära Yrkes-KLYS Konstnärliga ochorganisationer inom

SAMImed bl.a. STIM ochSamarbetsnämnd tillsammansutövares
samarbete rörandeuppgift medlemsorganisationemasmed ledaatt

område.avtalsfrågor upphovsrättens

organisationerArbetsmarknadens7.7.2

arbetsgivarorganisa-flertalarbetsmarknadens finnsBland parter ett
massmedieområdet. På arbetstagarsidantilltioner med anknytning

Svenskaorganisation nämligen Jour-finns i huvudsak enda storen
nalistförbundet.

i ochsamla medieföretagenFörsök har gjorts att samma ar-en
iinte lyckats. Ett försök dennabetsgivarorganisation detta harmen

förbund inom SAF Förlags-riktning dock bildandetär ett nyttav -
Mediaförbundet.och

frågorfrämst medarbetsgivarorganisationema arbetarolikaDe
anställningsförhållanden.anknytning till arbetsrätt ochharsom

arbetsgivarsidan i för-Organisationerna avtalsslutandeär part
och allmännapersonalorganisationerna lönerhandlingar med om

medieföretag anslutetanställningsvillkor. normalaDet ärär att ett
Påarbetsgivarorganisation.branschorganisation, delstill dels enen
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medieområdet finns följande organisationer med arbetsmarknads-
anknytning:

Svenska Joumalistförbundet

Svenska Joumalistförbundet SJF denär arbetstagarorgani-största
sationen bland journalister, och medieanställda. Förbun-reportrar
det, grundades år 1901, har 17 000 medlemmar.som SJF ärca an-
slutet till TCO. Inom SJF pågår omfattande undersökningsverk-en
samhet. Under hösten 1994 inleddes undersökning kalladen
Journalist 94 uppföljningär motsvarande studiesom en en som
gjordes 1989. Undersökningen omfattar 1 800 ochca personer
syftar till olika speglasätt denatt svenska journalistkåren. Det
gäller yrkeskårens sociala bakgrund,t.ex. utbildning, karriärvägar
och arbetsförhållanden också journalisternas åsikter i olikamen
samhällsfrågor och deras yrkesroll och yrkesetik.

Tidningarnas Arbetsgivareförening TA

TA sedan denär l januari 1994 del det företagetstörre meden av
Tidningsutgivarna jfr 7.2.1.namnet TA har inom denna organi-

sation för frågor har medansvaret anställnings- och arbets-som
rättsförhållanden Det finnsgöra. möjlighet föratt enskilda företag

enbart anslutet tillatt TA och inte ingå i Tidningsutgivarnavara
helhet. TA står utanför SAF.som

Arbetsgivareföreningen SRAO

SRAO arbetsgivarorganisationär för radio och TV med SR, SVT,
Radiotjänst iAB Kiruna och Utbildningsradion medlemmar.som
Beträffande SR omfattas alla anställda tillfälligt anställda s.k.utom
medverkande. SRAO också för arbetet med de s.k. rättig-svarar
hetsavtalen med STIM och motsvarande organisationer. SRAO är
inte medlem i SAF.

Teatrarnas Riksförbund TR-
TR arbetsgivarorganisationär för kommunalt och statligt under-
stödda privata länsmusiken,teatrar, symfoniorkestrarteatrar, Ietc.
TR ingår TV3även och Femman s.k. medverkande i SRsamt
radioteatern och SR:s symfoniorkester. SVT lämnade med-
lemskapet i TR den 1 januari 1994. TR inte anslutetär till SAF.
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HAOArbetsgivarorganisationHandelns -
TV4.liksomFilmindustriSvenskochSandrewsingår bl.a.HAOl

i SAF.medlemHAO är

MedieförbundetochFörlags-

januari 1993den 1fr.0.m.Medieförbundet är ny-ochFörlags- en
tidskriftsförlag,bokförlag,förarbetsgivarorganisation ra-bildad

medTillsammanslokal-TV.ochlokalradioTV-företagochdio-
särskildMedieförbundetochFörlags-Grafiska Företagen utgör en

iockså arbetar näraSAFinomMediagruppochInformations- som
SRAO.medsamverkan

FöretagenGrafiska

denbildadesarbetstagarorganisationGrafiska Företagen är somen
för-förArbetsgivarförbundetGrafiskatidigare1993januari1

Gra-reproföretag.ochbokbinderiertryckerier,packningsföretag,
ingår SAF.iFöretagenfiska
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8 Offentliga inomorgan mass-

medieområdet

Sammanfattning: Utredningens uppgift bl.a. kartläggaär att
det behov sektorsforskning rörande massmedier kanav som
finnas offentligaden sidan. Det väsentligt förärsom myn-
digheter och offentliga tillgången till sådanaärorgan upp-
gifter behövs för skall kunna mediepolitiskagöraattsom man
bedömningar underlag för det politiska beslutsfattandet.som

I detta sammanhang har utredningen valt betrakta denatt
offentliga sektorn de centrala myndigheter och ämbets-som
verk antingen direkt har för massmedieområdetsom ansvar
eller indirekt har anknytning till massmedierna.som mer en
Bland myndigheter med direkt inom ochett ansvar press-
etermedieområdet finns Presstödsnämnden, Radio- och TV-
verket och Granskningsnämnden för radio och TV. Bland
övriga myndigheter kan kulturrådStatens ochnämnas Sty-
relsen för psykologiskt försvar. Till offentligagruppen organ,

inte myndigheter, kan Stiftelsenär Svenska Filminstitutetsom
räknas.

8.1 Den offentliga sektorn

Den kartläggning utredningen genomfört angående behovetsom
massmedieforskning omfattar både massmediebranschen ochav
offentligaden sektorn. Vad i detta sammanhang medsom avses

massmediebranschen har redovisats i kapitel I detta kapitel görs
motsvarande redovisning offentliga inom massmedie-en av organ

området.
Den offentliga sektorn vitt begrepp omfattar såvälär ett som re-

gering riksdag och myndigheter, universitet och högskolor,som
kommunala och regionala måsteEn avgränsning därföretc.organ
göras.

Det inte rimligt i dettaär sammanhang inkludera uni-t.ex. att
versitet och högskolor företrädare för den offentliga sektorn. Isom

4



massmedieområdet 1994:146SOUOffentliga inom156 organ

bedrivs i statligmassmedieforskningredovisas denkapitel 4 som
förårligen användsbetydanderegi. Det är massme-somresurser

emellertid tillinteharUtredningenvid universiteten.dieforskning
årli-Sådana analyserforskning.denna görsuppgift kartläggaatt

masskommuni-fördokumentationscentralennordiskavid dengen
bedöma behovetgällerNär detkationsforskning i Göteborg. att av

inklu-inteutredningen valtmassmedieforskning harsektoriell att
forskandeDeoffentliga sektorn.vetenskapssamhället i dendera

massmedie-sektoriellpå behovetsynpunkterinstitutionernas av
via dentillgodoseskunnatutsträckning i ställeti vissforskning har

i arbetet.utredningenbiträttforskareexpertgrupp somav
i förstavaltutredningenkartläggningen harmedsambandI att

medoffentligaochmyndighetersig till antalvändahand ett organ
sådanagäller delsmassmedier.till Detrelateradverksamhet myn-

massmedieområdet,för delardirekt hardigheter avansvarsom
f.d. Kabelnämn-TV-verketRadio- ochPresstödsnämnden,t.ex.

lokalradiotillstånd, delsföroch StyrelsenNärradionämndenden,
ändå indirekt harhuvudsakligenintesådana myndigheter mensom
på sådanamassmedieområdet. Exempelanknytning tillviss myn-

föroch StyrelsenKulturråd, KonkurrensverketStatensdigheter är
försvar.psykologiskt

denkansammanhangi detta sägas utgöramyndigheterDe som
utredning-erhållit och besvaratdärföroffentliga sektorn, och som

utgångspunk-från sinaforskningsbehovet,enkät sett resp.omens
bilagaredovisas iter,

etermedierochförMyndigheter8.2 press

radio-myndighetsorganisationbeslutatRiksdagen har en nyom
Två1993942160.juli 1994TV-området prop.fr.o.m. den 1och

Radio-myndigheternadå tidigaredemyndigheter ersattenya
föroch StyrelsenNärradionämndenKabelnämnden,nämnden,

TV-Radio- ochmyndigheternalokalradiotillstånd. De ärnya
riks-EnligtRadio och TV.förGranskningsnämndenverket resp.
följafått till uppgiftTV-verket bl.a.Radio- ochhardagsbeslutet att

I den-till allmänheten.TV-sändningarradio- ochutvecklingen av
utredningsuppgiftervissaingår utförauppgift samt attatt svarana

etermedieområdet.statistik inomför
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8.2.1 Radio- och TV-verket

Radio- och TV-verket bildades den julil 1994. Till det verketnya
då,fördes med vissa undantag, ärenden tidigare handladessom av

Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotill-
stånd. Tidigare granskade Närradionämnden frågor reklamom
och närradioföreningarnas programinnehåll. På motsvarande sätt
hade Kabelnämnden för granskningsärenden reklam iansvar om
kabel- och satellitsändningar. Dessa ärenden fördes, i samband
med omorganisationen, till den Granskningsnämnden förnya ra-
dio och TV.

Allmänt Radio- och TV-verketsär uppgift frå-sett föratt svara
tillstånd, sändningsvillkor, registrering och avgiftergor om samt att

följa utvecklingen radio- och TV-området. Radio- och TV-ver-
ket har tillsyn kabel-TV ochöver satellitsändningar till allmänheten
enligt kabellagen och satellitlagen. Man skall bl.a. förordna lokala
TV-stationer och följa utvecklingen kabel- och satellit-TV-om-
rådet både i Sverige och utomlands.

Radio- och TV-verket har också uppgifter enligt lagen 1992:
72 koncessionsavgift televisionens område. Inom verketom
pågår för närvarande upprättandet register, påbörjadesettav som

Kabelnämnden, satellitprogramföretagöver och satellitentrepre-av
nörer.

Radio- och TV-verket skall frågor närradiopröva och haom
tillsyn närradioverksamheten.över Verket frågor till-prövar om
stånd sända närradio återkallelseoch tillstånd,att fastställerav
sändningstider och beslutar förelägganden. Verket handläggerom

ärendenäven avgifter för närradio.om
Styrelsen för lokalradiotillstånd inrättades den l april 1993 med

uppgift frågor tillståndpröva sända lokalradioatt enligt lo-attom
kalradiolagen och avgift sådanaför tillstånd. Styrelsen över-om
gick juliden 1 1994 i det nybildade Radio- och TV-verket.

Radio- och TV-verket kan återkalla lokalradiotillstånd. Det gäl-
ler tillståndsinnehavaren inte inlett sändningarna inomt.ex. om sex
månader tillståndstidensefter början. Den innehar tillstånd attsom
sända lokalradio skyldig lämnaär uppgift sitt aktieinnehav iatt om
företag sänder lokalradio. Skälet till detta ingen till-ärsom att
ståndsinnehavare, sig direkt eller indirekt, får ha till-änvare ettmer
stånd.

Beslut meddelats Radio- och TV-verket får i vissa fallsom av
överklagas till Kammarrätten.
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TVradio ochförGranskningsnämnden8.2.2

1994juliden 1bildadesoch TVradioförGranskningsnämnden
arbetsuppgifter, TillRadionämndensdå tidigaredenoch övertog

reklamgranskningsärendendåfördesGranskningsnämnden om
Kabelnämnden.Närradionämndenhandladestidigare resp.avsom

innehål-följaGranskningsnämndenför ärarbetsuppgift attEn ny
satellitsändningar.utländskailet

efterhandgranskning iövervakarGranskningsnämnden genom
tillstånd enligtmedsänderprogramföretag programettatt som

avtaloch deradiolagenibestämmelsernaföljer5 §radiolagen
gäl-närvarandeförprogramföretagenochregeringenmellan som

Utbildnings-SverigesRadio,SverigesTelevision,Sverigesförler
och TV4.radio

skall detavtaletellerradiolagenibestämmelsernaVid brott mot
Gransk-tillkännagepå lämpligt sättprogramföretagetberörda

programföretagetOmsändningar.i sinabeslutningsnämndens
kanmedavtaletellerradiolageni statenbestämmelsernabryter mot

följa bestäm-skallföretagetföreskrivaGranskningsnämnden att
lokalra-också granskaskallGranskningsnämndenmelserna. om

innehåll.sändningarnasföljer reglernadion om
bryterdenföreläggakan motGranskningsnämnden re-som

skyldigheternätinnehavaresbestämmelsernaellerklamregler om
ochsända SVT:skabelnätenialltidcarry-regelnmust attom

Granskningsnämndenbestämmelserna.följaprogramTV4:s att
bestämmelserföljasatellitföretagockså förelägga attkan an-ett
reglerellerprogramverksamhetprogramregler,gående spons-om

reklam.ochring
undersök-mednärvarandeförarbetarGranskningsnämnden

avtalsförplik-sinauppfyllerTelevisionSverigeshuruvidaningar av
förnyelsekvalitet ochmångsidighet,beträffandetelser pro-av

TV4gäller hurgranskningpågåendeEngramutbudet. upp-annan
språ-svenskautbudgällerdetavtalsförpliktelser närsinafyller

mi-visstochnyhetsverksamhetupphovsmän,svenskaochket av
barnprogram.för nyheterveckatimmarnimiantal samtper

Presstödsnämnden8.2.3

fördelaharPresstödsnämndenområde finns attPå sompressens
presstödsförordningenenligtdagspressentillstödetstatligadet

stödformer.olikafinnsjuli 1990den lSedan1990:524. tre
hushållstäck-låghardagstidningartillfår lämnasDriftsstöd som

inriktasUtvecklingsstödutgivningsorten.andratidningarning

#4
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dagstidningar med ekonomi för stimulera strukturratio-attsvag
naliseringar i förpressledet och tryckeriledet. Distributionsstöd
lämnas till dagstidningar samordnar sin distribution nå-medsom

någraeller andra tidningar.gon
Under år 1992 beviljades sammanlagt 76 dagstidningar drifts-

städ med totalt 421,7 mkr. Anslaget har för 199495 sänkts till
410,7 mkr. Sänkningen motiveras det ansträngda statsfinansiellaav

somläget framtvingat effektiviseringar och rationaliseringar inom
olika sektorer samhället.av

Utvecklingsstödet infördes den julil 1990 och då de ti-ersatte
digare stödformerna utvecklingsbidrag och samverkansbidrag.
Under budgetåret 199293 beviljades 15 tidningsföretag utveck-
lingsstöd med sammanlagt 20 mkr. Denna stödform avvecklades
den juli1 1994.

Beträffande distributionsstödet till dagspressen betalade press-
stödsnämnden under budgetåret 199293 sammanlagt 72,6 mkrut
för totalt 969 miljoner samdistribuerade tidningsexemplar. Stödets
omfattning oförändrat under budgetåretär 199495.

Presstödsnämnden har årunder 1993 genomfört studieen av
utvecklingsstödets effekter på dagstidningar. Presstödsnämnden

ocksåhar uppdragit Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation vid Stockholms universitet kartlägga ägandetatt
inom dagstidningar och etermedia. En studie vadägerav vem som
i svenska massmedier professorav Stig Hadenius m.fl. publicera-

i junides 1994.

8.3 Andra myndigheter

8.3.1 kulturrådStatens

Statens kulturråd förvaltningsmyndighetcentralär inom kulturom-
rådet. Kulturrådet skall följa utvecklingen inom kulturområdet och

samlat underlag för den statliga kulturpolitiken biståettge samt
regeringen vid genomförandet denna.av

Kulturrådet handlägger ärenden statliga bidrag för kulturellom
verksamhet och andra åtgärderstatliga dans, musik,rör teater,som
konst, utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildningmuseer,
och folkrörelser i mån sådanaden ärenden inte på nå-ankommer

myndighet.gon annan
Genom särskilt anslag i statsbudgeten har riksdagen för bud-ett

getåret 199495 drygt 37 mkr till forsknings- och utveck-avsatt
lingsinsatser inom kulturområdet. frånMedel detta anslag utgår till
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inomprojektolikakultursektom. Förutvecklingsarbete inombl.a.
kulturrådet mkr.2,2ansvarsområde disponerarkulturrådsStatens

befolkningenikulturvanorutvecklingenKulturrådet följer av
Kulturbarometernprojektetibefolkningsgrupperolikaioch

Sveri-Kulturrådet ochmellansamarbetsprojekttidigare ettvarsom
Samarbe-Programforskning.ochPublik-avdelning förRadiosges

Utgiv-då lades1993 PUBjuliden 1upphördePUBmed ner.tet
förePUBgjordaintervjuerbyggdaningen rapporter, avav

färdig-budgetåret 199394underochfortsätternedläggningen,
Småbar-delsMusik,detalj: TemaiKulturbarometerndelsställdes

på detYtterligaremediebarometer.och rapporterkultur-nens
planeras.materialetinsamladetidigare

projek-fortsättningförnärvarandeKulturrådet förarbetar aven
underorganisatoriska formerandraiKulturbarometern mentet

undersök-kvalitetbibehållenmedochbetingelserlikvärdiga
KulturrådetmedsamarbetetillmöjligheterFörfråganningarna. om

två Kulturbarometrarförkostnadsförslagoch begäran avse-omen
under-några olikatillöverlämnatsharbudgetåret 199495ende

sökningsinstitut.

biografbyråStatens8.3.2

filmerkontrollochgranskningbiografbyrå förStatens avansvarar
Biografbyrånvisning.offentligföravseddavideogramoch ärsom

videogrammarknaden.tillsynsmyndighet förocksåär
rörligaförekomstenminskaMålet verksamhetenför är att av

ungdomvålla ochbamförråande ellerverkakanbilder psy-som
vis-offentligleda tilldelsskallByråns granskningskada. attkisk
ochbarndelsinnehåll förbjuds,förråandefilmer med attning av

skada.vålla psykiskkanfilmerfår tilltillträdeinteungdom som
vi-hindravideogrammarknaden är atttillsynenmed attSyftet över

hyrssäljs ellervåldsskildringmed olaga ut.deogram
bud-förvilkaavgiftermedbekostasBiografbyråns verksamhet

mkr.uppgå till 6,5beräknasgetåret 199495

försvarpsykologisktförStyrelsen8.3.3

beredskapsmyndig-SPFförsvarpsykologiskt ärförStyrelsen en
psykolo-landetsförmedFörsvarsdepartementethet under ansvar

bedrivaingår bl.a.fredstidunderuppgifterna attförsvar. Igiska
område.försvaretspsykologiskainom detforskninginitieraoch

rörlig budgetmedforskningssektiondisponerarSPF somenen
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uppgår till drygt l mkr. SPF bedriver sin forskning inom hu-tre
områden:vudsakliga

opinionsforskning,-
störnings- eller krisforskning hur myndigheter, medier och-
medborgare samhället för oönskadenär utsätts stör-reagerar
ningar och kriser Tjemobylnedfallet Sverige 1986,övert.ex.

påverkans- och propagandaforskning t.ex. hur medierna för--
håller sig till det material finns till handa.som

olikaDe delfälten i SPF:s forskningsprogram integreradeär
med varandra. Medierna och journalisterna har fram-mycketen
trädande roll i den forskningsverksamhet SPF för.som svarar
Forskningsprofilen framgår bl.a. de och meddelandenrapporterav

årligen mediefrågomaSPF publicerar där fram-och intarsom en
trädande plats.

8.3.4 Konsumentverket

Konsumentverket har bl.a. till uppgift följa reklamensatt ut-
veckling hålleroch till företagens marknadsföring sig inomattse
givna lagar. En viktig uppgift för Konsumentverket är attannan
belysa pågåendeden utvecklingen, öka kunskapen och skapaatt
medvetenhet reklamens påverkametoder konsumenterna.attom

låtitKonsumentverket har genomföra undersökning all-en av
inställningmänhetens till TV-reklam och undersökningen av mu-

sikens roll i pågårTV-reklamen. För närvarande projekt inom ver-
kets ungdomars tolkning reklamen och granskningram av av en av
internationell forskning barn och TV-reklam.om

8.4 Stiftelsen Svenska Filminstitutet

för Stif-januari 1993 trädde det finansieringsavtaletDen 1 nya
Avtalet,i kraft 199293:l0.telsen Svenska Filminstitutet prop.

TV-fö-film- och videobranschenträffades mellan samtstaten,som
Nordisk Television AB nuva-Sveriges Television AB ochretagen

svenskFilminstitutets stöd tilldels hurrande TV4 AB, reglerar
finansierafilmproduktion utformas, dels hur skallskall parterna

denna verksamhet.
femårigt,Totalt beräknas det filmavtalet, ärsett gene-nya som

år finansieringen bidrar180 mkr till Filminstitutet. Avrera ca per
med sammanlagt 61,5 Filmbranschen bidrar med denmkr.staten
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på biobiljettpriset vilketbiografavgiften 10s.k. procent motsva-av
utgår avgifter förvideobranschensammanlagt 75 mkr. Förrar

mkr. Därtill kommerhyrvideo vilket totalt 25köp- genererarresp.
mkr och TV4 AB med 5Television bidrar med 15Sveriges ABatt

mkr.
detpå tillförs Filminstitutetmedel dettaDe sätt genom nyasom

ändamål enligt följande:fördelas till fyraavtalet

videoverk-till biograf- ochskall användas för stödFyra procent-
mindre och medelstorasamhet orter.

åenatill samarbete mellanskall användas för stödTre procent-
å ochandra sidan SVTsidan ñlm- videobranschenoch samt

TV4.

interna-för FilminstitutetsStyrelsen skall beloppavsätta ett-
tionella samarbete.

kvarstår angivna kostnaderna kost-sedan deDe medel samtsom-
tillförtäckts skall användas stödnaderna för Filminstitutet

produktionsstöd.filmproduktion s.k.svensk genom

videobranschensFilm- ochsärskild kommitté medEn namnet
film- vi-anslutning till det i ochsamarbetskommitté bildats ihar att

ñlm- ochtill samarbete mellandeoavtalet i stödavsätts procenttre
§. Stödet skallvideobranschen TV-företagen avtalet 18och an-

videogram och filmenför spridning värdefullavändas bl.a. ut-av
filmåtgärder olovlig hanteringforskning,bildning och mot av

för film iallaintresseaktiviteter för öka allmänhetensattsamt
årligen 5,5 mkr.spridningsformer. Kommittén disponerar ca

fråganfilmavtal aktualiseradesmedUnder arbetet nyttett om
årbildades 1963FilminstitutetFilminstitutets juridiska status. ge-

filmbranschen. Vidochavtal mellan närmareett staten ennom
Filminstitutetframkom igranskning inom regeringskansliet att

stiftelseegentlig mening inte betrakta utanatt snararesom envar
sådant rättsligt enkeltkonsortium slag ärsett ettettsom somav

i film-bolag. Med anledning har de avtalsslutandehärav parterna
videobranschen, SVT och TV4avtalet dvs. filmbranschen,staten,

fr.o.m. januari 1993träffat överenskommelse den 1attomen
Stiftelsen Svenska Filminstitutet.bilda

filmprodukiion,värdefull svenskStiftelsens syfte främjaär att
fiÖmervisning värdefull film och bevarandetspridning och avav

verka förkulturhistoriskt intressematerial film- ochoch samt attav
Stiftelsens angelägen-i dessa avseenden.internationellt samarbete

till sju ledamöterstyrelse med femheter handhas Itsessomav en
verkställande direktör.Styrelsen biträdsregeringen. av enav
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Vid Filminstitutet finns 130 anställda, och verksamheten finansi-
de medel inkommer till följd års1993 film-eras genom som av

videoavtal.och Den ñlmkulturella verksamheten finansieras vid si-
dan avtalet direkt Med ñlmkulturell verksamhetstaten.om av avses

arkivverksamhet, publikationer och information,t.ex. verksamhet
riktad till barn och ungdom främjande spridning vis-ochsamt av
ning värdefull film. Sammanlagt utgår 61 mkr för dessa ända-av
mål budgetåretunder 199495.

Avdelningen för teknisk information vid Filminstitutet samarbe-
med NORDICOM-Sverige vid Göteborgs universitet, främst vidtar

sammanställningar statistik. Dessutom förekommer samarbeteav
med Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universi-

Sedan april 1993 avdelningen också administrativ bas förärtet.
MEDIA Desk Sweden och har nationell i EU:srepresentanten
MEDIA 95-program.
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9 Behovet forskningFoD ochav -

dokumentation

Sammanfattning: Utredningen har kartlagt behovet FoDav -
forskning och dokumentation inom massmedieområdet. Det

utifrånhar skett mediebranschens och offentligaden sektorns
utgångspunkter. ändamåletFör har enkät tillställts organi-en
sationer, medieföretag, offentliga och företrädare förorgan
reklam- och annonsmarknaden. 66 tillfrågadedeprocent av
besvarade enkäten

Kartläggningen visar det inom branschen och denatt
offentliga sidan bedrivs massmedieforskning ochen en un-
dersökningsverksamhet betydenhet. Omfattande uppdragav
läggs universitet, fristående institut och marknadsunder-ut
sökningsföretag. De sammanlagda ekonomiska förresurserna
branschens och myndigheternas forskning uppgår till bety-
dande belopp.

Ett entydigt frånresultat kartläggningen majoritetär att en
de svarande det inom massmedieområdet förelig-attav anser

behov forskning och undersökningsverksam-ett stortger av
het. framhållerMan också behovet dokumentation, dvs. in-av
samling statistik och inom medieområdet.data, FoD-verk-av
samheten bedöms uppenbarligen mycket angelägensom av
företrädare för massmediebranschen och den offentliga sek-
torn.

förstaI hand prioriteras FoD-verksamhet rör etenne-som
diema och dagspressen. När det gäller forskningsområden
prioriteras effektundersökningar olika ocksåslagav men
forskning kring innehåll, påverkan, mediekonsumtion, barns

Åt-och ungdomars medievanor mycket angeläget.anses vara
skilliga de svarande efterlyser också ytterligare forskningav
kring den medietekniska utvecklingen och metoder för inter-
mediära studier.
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svarsfrekvensenkät ochUrval,9.1

behovet FoDuppgift kartläggahaft till rö-Utredningen har att av
offentligafrån massmediebranschens och denmassmedierrande

i kapitlen 7 ochanledning härav harutgångspunkter. Medsektorns
massmediebranschen och denredovisats vad8 utgörasom anses

företag ochenskildaintresseorganisationer,dvsoffentliga sektorn,
massmedieanknytning.medoffentliga organ

tillmed hänsyn denunikt landmånga avseendeniSverige är ett
intresseorganisationer. Mass-ochbransch-förekomstenstora av

Sam-inget undantag.sammanhangi dettamediebranschen utgör
företräderolikaorganisationer40-tal sättñnnsmanlagt ett som

intressen.sina medlemmarsoch tillvaratar
FoD-branschens behovbedömningkunnaFör göra avatt aven

sig till bran-vändautredningenförnaturligtdetverksamhet attvar
frågeen-organisationer. Dendessföreträdareschens egnagenom

distribue-kartläggningutredningensförtill grundliggerkät som
intresseorganisa-ochbransch-så samtligadärför tillrades gott som

tillsändesenkätenmedieområdet. tillOrsakeninomtioner att or-
kun-därigenomutredningenbedömningganisationerna attenvar

FoD.behovbild branschensheltäckandefå allsidig ochde avaven
branschensbehandlarfortsättningeniutredningenNär egna or-

be-användsoch storlek,uppgifterolikaderasganisationer, oavsett
då också inklu-harI dennaintresseorganisationer.greppet grupp

organisationerdeorganisationerupphovsrättsligavissaderats samt
massmedieområdet.tillanknytninghararbetsmarknaden som

organisationer ärbranschensfråga sigMan kan repre-egnaom
frågoriuppfattning debranschenssamladeför densentativa som

organisationerbranschensställning till. Atthaftutredningen att ta
tvi-råder ingetdetintressenderasochsina medlemmarföreträder

också för utred-harintresseorganisationemade olikavel Attom.
alltställtFoDbehovetsynpunkter ärrelevanta utomningen av

från in-utgickenbartkartläggningändå kantvivel. Men somen
harotillräcklig. Enkätenblibedömningartresseorganisationernas

medieföretag.enskildagått vissatilldärför även ut
närvarandeförTV-området, där detsvårighet gälldespeciellEn

Sverigesmedsammanhängerintresseorganisationer. Dettasaknas
ochkonkurrerandeochmonopolställningtidigareTelevisions att

visstlandet. Ettföreteelse iTV-företagkommersiella är ar-en ny
intresseorganisa-skapasyftenärvarande medpågår förbete att en

intehardettaTV-bolagen, ännukommersiellaför detion re-men
anledningdennaorganisation bildats. Avnågonisulterat att ny



BehovetSOU 1994:146 F0D -forskning och dokumentation 167av

måste utredningen, för kunna kartlägga TV-områdets behovatt av
F0D, inhämta uppgifter direkt från enskilda företag.

Ett problem sammanhänger med branschens Påstruktur.annat
områdenvissa film-t.ex. videoområdetoch finns flertalett gan-

småska betydelsefulla intresseorganisationer. På områ-andramen
den dagstidningsmarknadent.ex. finns enda intresseorganisa-en
tion Tidningsutgivama där i samtliga dagstidningar ärstort sett
medlemmar och där organisationen har betydande storlek ochen

stark ställning inom branschen. förhållerUtan tvekan sådet sigen
skilda intresseorganisationer har olika tyngd, vilket naturligtvisatt

påverkar kartläggningen.
Beroende på många enskilda företag i sig har mycketatt en

stark ställning valde utredningen i vissa fall sända enkäten tillatt
såväl berört branschorgan någratill företag anslutna tillsom

intresseorganisation. Ett exempel detta dagstidnings-ärsamma
marknaden där, förutom till Tidningsutgivama, ocksåenkäten sän-
des till storstadstidningama.

Förutom till intresseorganisationema alltså,har utredningen av
redovisade skäl, sig direkt till enskilda massmedie-även väntovan

företag. dennaI någrabenämns medierna, inkluderasgrupp, som
bildbyråer, företag inom radio- TV-området,och bokförlag, före-
trädare för den privata lokalradion enskilda tidningsföretag.samt
Utredningen har gjort urval 40-tal enskilda företag blandett ett
medierna. Denna blir därför antalsmässigt lika storgrupp som

intresseorganisationer. Av praktiska och utredningstek-gruppen
niska skäl har det inte varit möjligt frågeformuläretsända tillatt
samtliga massmedieföretag i landet. finnsDet heller ingenting som
tyder population, med exempelvis fler tidningar,störreatt en
skulle givit bild den kan redovisas i kartlägg-änen annan som
ningen. Med det urval medier tillfrågagjorts och attav som genom
i alla berörda intresseorganisationer utredningen dengörstort sett
bedömningen resultaten enkätundersökningen mycket välatt av
kan ligga till förgrund beskrivning massmedie-den samladeen av
branschens uppfattning behovet FOD.om av

områdeEtt mediebranschen näraliggande reklam- ochutgör
annonsmarknaden i fortsättningen enbart benämnd reklambran-

före-schen. Inom denna sektor finns intresseorganisationer som
reklambyråer,träder annonsförmedlare, utställareannonsörer, etc.

mångaReklammarknaden kan i delavseenden sägas avvara en
mediebranschen. pågårInom reklamsektorn intensivt arbeteett
med utveckla för effektivitet.metoder mätning reklamensatt av
Reklammarknadens pågåendeolika involverade iär sättparter
massmedieforskning. Det därför naturligt organisatio-ävenattvar
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tillfälle synpunk-företag inom denna sektoroch att avgener gavs
anledning valde utredningenbehovet FoD. Av denna attter om av

frågeformuläret organisationer och företagdistribuera till tiotalett
inom reklambranschen.

också offentliga behovUtredningen skall beakta den sektorns
framgåroffentligamassmedier. Den sektornFoD är, som avav om

såvälomfattar regering och riksdagkapitel vitt begreppett som
Till denmyndigheter, kommunala och regionala etc.organsom

olika myndig-i sammanhang förts deoffentliga sektorn har detta
andra i fortsättningen används enbartheter och offentliga organ

förmyndigheter visstbenämningen har ett massme-ansvarsom
diefrågor. massmediemyndigheter Pressstöds-gällerDet t.ex. som

också förtsRadio-TV-verket. Till har andranämnden och gruppen
medieområdet.indirekt anknytning tillmyndigheter harsom mer

sådana för psyko-Konkurrensverket och StyrelsenExempel är
ocksåingår Svenska Film-Stiftelsenlogiskt försvar. I denna grupp

tillmyndighet. Enkäten distribueradesinstitutet inte ärsom en
offentligasammanlagt 20-tal myndigheter ochett organ.

har enkäterFörutom de angiva fyra huvudgruppema även sänts
publik- ochtill marknadsinformationsföretag, branschanknutna

någratill företag inom tele-proramundersökningsföretag samt
tillkommunikationsområdet. gickTotalt innebär det enkäten utatt

enskilda företag.123 intresseorganisationer, myndigheter och
huvudfrågor många fasta svarsalter-Enkäten bestod med14av

inte helti bilaganativ. Enkätens utformning redovisas Det är en
uppgift enkät skulle kunna besvarasenkel konstrueraatt avsomen

och denmassmediebranschensde vitt skilda intressenter utgörsom
fråga uppfattadesoffentliga fall därsektorns aktörer. I de somen

möjlighe-därförmindre relevant för den verksamheten gavsegna
fråganlämna obesvarad.ten att

vållat någraGenerellt enkäten intehar besvarandet störresett av
det gälldeproblem. fasta relativt enkla. NärDe svarsalternativen var

frågor sigs.k. de svarandehar betydande del använtöppna en av
kom-denna möjlighet. utförligarehar bilagor ochDessutomav

många vidarebefordrats till utred-med synpunkter i fallmentarer
ningen. bedömasDetta enkätmaterialet kangör sammantaget att

utomordentligt för utredningens kart-värdefullt underlagettsom
läggning och ställningstaganden.

finns utred-Det metodproblem slagmed enkät det somen av
ningen valt sådant kanarbeta med. Ett problem sä-äratt att svaren

frånolikaha tyngd beroende Ett enkätsvargas vem som svarar.
jämförbart medSveriges Television direktnaturligtvis inteärt.ex.

från intresseorganisationmotsvarande enkätsvar litenmycketen
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inom exempelvis videobranschen. Det betyder enkätsvarenatt
egentligen borde olika vikt vilket andra skäl svårtärges göra.attav
De kvantitativa resultat måste därför tolkaspresenteras medsom
viss försiktighet. Det trender och inteär absoluta tal eller indexvär-
den det väsentliga.ärsom

Ett problem deär svarandeannat generellt utifrånatt sett svarar
sina intressen. Enkätsvaren och all övrig informationegna som
kommit utredningen till del givetvisär uttryck för de svarandes
synpunkter. Men syftet med kartläggningen ocksåhar varit in-att
hämta de enskilda företagens, myndigheternas och intresseorgani-
sationemas uppfattningar behovet FoD inom medieområdet.om av
Den enkät utredningen genomfört inteär vetenskapligsom en un-
dersökning systematisktutan sätt insamlaett och jäm-attsnarare
föra olika information.typer av

Av 123 distribuerade enkäter erhölls från 81 vilket motsva-svar
svarsfrekvens på 66 Denna svarsfrekvens statis-rar en procent. är

tiskt tillfredsställande. Av de svarandesett har angivit de inteattsex
berörs enkätens frågeställningar. Dessa borde kanske därförav
från början inte ingått i urvalet. Det gäller framför någraallt intres-
seorganisationer med upphovsrättslig inriktning. Av tabell 9.1
framgår hur Svarsfrekvensen för de olikautser grupperna.

Tabell 9.1 påAntal enkät forskningsbehovsvar om

Grupp Inkomna Antal utsända
enkätersvar svar

Medier 27 l3 40
Inüesseorganisationer 23 21 44
Myndigheter 18 3 21
lgeklambranschen 9 l 10
Ovriga 4 4 8

Totalt 81 42 123

Den högsta Svarsfrekvensen finns inom myndighetergruppen
reklambranschen. Bland intresseorganisationema svarsfre-resp. är

kvensen lägre. Det sammanhänger med det inom dennaatt grupp
finns mångadels små organisationer, dels organisationer barasom
indirekt har anknytning till massmediebranschen. sådantEtt exem-
pel Folkets Husföreningamasär Riksorganisation, i egenskapsom

i
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intres-tillhänförtsårs filmavtal,1993undertecknare gruppenavav
erhållit enkät.därförochseorganisationer en

framhållits, iinte bara mätastidigarekan,Svarsfrekvensen som
utgångspunktfrån utredningensDetinkomnaandelen ärsvar.

redovisasbilaga 2Ivilka intressenterviktigtminst lika svarat.som
myndigheterorganisationer,medier,samtligaförteckning överen

allahandenvidListanenkäten.besvarat attföretagoch gersom
massmediebranschen be-inombetydelsefulla intressenterochstora

liggatvekanresultatenhärtill kanMed hänsynenkäten. utansvarat
offentliga sek-och denbranschensbedömninggrund förtill aven

FoD.behovtorns av

undersökningarochForskning9.2

förOlika former9.2.1 engagemang

forskning ochiengageradomfattningbetydandeiBranschen är
bådegällermedieområdet. Detinomundersökningsverksamhet

också marknadsun-tillhögskoloruniversitet ochtilluppdrag men
Även deninomfristående institut.ochdersökningsföretag egna

verk-omfattandeförekommerföretagetellerorganisationen en
slag.dettasamhet av

ochföreträdarebranschenstillriktadesfrågeenkätI den som
samtligaficksektornoffentligaför denföreträdarna manomange

undersöknings-ochellerforskningnågon formengagerad iär av
figur 9.1.iredovisasResultatetåret.deunderverksamhet senaste
engageradenågotde sätt är70Sammanlagt attprocent anger

medieområ-inomundersökningsverksamhetochellerforskningi
de olikamellandockföreliggerskillnaderVäsentligadet. grupper-

så-bedriverde2722 avmedieföretagenskilda attAv svararna.
8 avreklambranschenför ärsiffraMotsvarandeverksamhet.dan

påvärden beroruppvisar högareklamföretagmedier och9. Att
läsare,hurinformationochkunskapbehovide är omstortatt av

tillhan-företagetproduktdenlyssnaretittare och somreagerar
dahåller.

omfatt-iallsintemedverkarIntresseorganisationerna samma
berorDettaundersökningsverksamheten.ochforsknings-ining

detbranschintressetorganisationermånga ärförsannolikt att
intresseorganisa-företrädesvis deockså störreDetdominerande. är

insatsermöjligheter,ekonomiskahartionerna egnagenomsom
forsk-bedrivaorganisationen,utanför den atteller uppdrag egna

utvecklingsarbete.ochnings-
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Figur 9.1 Har Ni under åretdet varit nå-senaste engagerad i
form forskning eller undersökningsverksamhetgon inomav

medieområdet antal för nejsvar resp.

25 I Ja

N .20 .

15 .

10 -

5 -

0 1 nu u
Intresse- Myndigheter Reklam-

organisationer branschen

Inom den offentliga sektorn medverkar 12 av 18 myndigheter
i forskning eller undersökningar något slag. Man skall då beak-av

de myndigheter tillfrågatsta normaltatt inte har tillsettsom upp-
gift utföra forskning, så falletatt med universitetär ocht.ex.som
högskolor. Att 23 de tillfrågade myndigheterna ändå medver-av

ikar dessa aktiviteter betyder inom den offentliga sektornatt man
bedömt forsknings- och utredningsarbetet inom massmedieområ-
det mycket angeläget för sin verksamhet.som

Man kan fråga sig vilket sätt I dia-ägerengagemanget rum.
9.2 redovisas hur samtliga tillfrågade besvarat enkätfrågagram en

detta.om
Enkäten visar forskning och undersökningsverksamhet oftaatt

sker inom den organisationenföretaget eller uppdragegna genom
till dotterbolag vilket fallet för 35är tillfrå-samtligaprocent av
gade. Uppdrag till universitet och högskolor 18 forsk-procent,
ningsinstitut 5 procent eller marknadsundersökningsföretag 25

deprocent dominerandeär för branschensätten och den offent-
liga fåsektorn forskning och undersökningar utfördaatt Iexternt.

hälftenän alla fall anlitas således utomstående forsknings-mer av
institutioner. Utländska uppdrag förekommer endast i begränsad
omfattning 5 procent.
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forskning ochiPå har Ertsätt9.2 vilketFigur engagemang
medieområdet rumägtundersökningsverksamhet inomannan

Utomlands 5%12%Annat sätt

Undersöknings-
25 %företag

organisa-Egna
tionen 29%

Forskningsinstitut 5%

Universitethögskola 18%
6%Dotterbolag

derasocholikamellanskillnaderintressantafinnsDet grupper
Förundersökningsverksamhet.forskning ochtillförhållningssätt

dominerandeheltdenmarknadsundersökningsföretagmedierna är
studierdebl.a.undersökningarsådana ärExempel avgruppen.

isiganvändertidningsföretagmångatidningsläsareantalet avsom
upplagastatistiktillgängligsidanmarknadsföring vidsin omav

hushållstäckning.och
bild.något annorlundauppvisar häroffentliga sektornDen en

inom denundersökningartillfrågade myndigheterna ärFör de
dehögskoloruniversitet ochtilluppdragorganisationen resp.egna

utförd. Intresse-massmedieforskningfåvanligaste sätten att
Imyndighetssidan.liknarprofilharorganisationema som meren
iolikadeutförligareredovisas9.2tabell engagemanggruppemas

på vilketdetundersökningsverksamhet och sättochforskning
forskningen ägt rum.
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Tabell 9.2 Olika i forskning och under-gruppers engagemang
sökningsverksamhet procent

Grupp Medier Intresse- Myndig- Reklam-
organisa- heter bran-

tioner schen

Inom den organisationen 27,1 21,7 28,6 29,4egna
Dotterbolag 12,5 4,3 - -Universitethögskolor 12,5 21,7 28,6 17,6
Forskningsinstitut 2,1 8,7 9,5 5,9
Marknadsundersökningsföretag 37,5 8,7 14,3 23,5
Utomlands 6,3 8,7 4,8 -Annat sätt 2.0 26,2 14,2 23.6

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0
N 48 23 21 [7

Allmänt kan konstateras det inomsett mediebranschen ochatt
den offentliga sektorn bedrivs massmedieforskning ochen en un-
dersökningsverksamhet betydande omfattning. Uppdragen skerav
i första hand till den organisationen eller till dotterbolag. Avegna

omfattning också destor är uppdrag läggs olika mark-utsom
nadsundersökningsföretag universitet och högskolor.resp.

9.2.2 Finansiering

Ett mått massmedieforskningens omfattningannat de eko-är
nomiska under det året för forskninganväntssenasteresurser som
och undersökningar inom medieområdet. Utredningen har i enkä-

ställt fråga denna verksamhetsten finansiering Ungefären om
hälften de svarande 42 har lämnat uppgifter till utredningen.av
Några har valt inte besvara frågan, del har angivitatt uppgif-atten

konfidentiella.är Dessutom finnsterna 24 st inteen grupp som
engagerade i forskningär och undersökningsverksamhet och som

därför inte heller bidrar ekonomiskt med medel till forskningen.
Hos den 42 svarande lämnat uppgifter till utred-grupp som

ningen redovisas sammanlagt drygt 120 mkr avseddasom resurser
för forskning och undersökningsverksamhet. 35 dettaprocent av
belopp går hänföra till medier ochatt 22gruppen procent avser
reklambranschen.
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finansie-rörandeuppgifternamedproblemflerafinnsDet
tillfrågade inte besvaratsamtligakomplikationEn ärringen. att

tillfrågade valdede15Sammanlagt attställts.fråga an-den avsom
ifrågavarandeellerobesvaradfrågan att upp-lämnatingen angav

konfidentiella.gifter är
organi-olikasiffennaterialet ärsvårighet med attYtterligare en

undersökningsvers-begreppettolkathakanföretagochsationer
fall inklude-deliriskfinnsDetskilda attsamhet sätt. enmanen

forsk-föravseddaiutvecklingsarbeteförsatsningar resurserrat
det sättet.kostnadernaredovisatintefall hari andraning, man

redovisa detintehärvaltutredningenharanledning attdennaAv
ilämnaorganisationernaochföretagenolikadesiffermaterial som

enkätsvar.sina
används förekonomiskavilkaUppgifterna somresurserom

ställasdockundersökningsverksamhet kan mot en-ochforskning
beräkningsådanEnutförs.forskningenvilket sättkätsvaren om

9.3.figurigörs

undersök-ochforskningförEkonomiska9.3Figur resurser
aktivitet pro-på olikafördelade typerningsverksamhet av

cent

1%Utomlands
7%Annat Sätt

20%Undersökningsföretag

l7øForskningsinstitute

8%Universitethögskola

organisa-Egna
7%Dotterbolag56%tionen

framstårekonomiskauppgivnafrånutgångspunkt resurserMed
organisationendeninomundersökningar smochforskning egna

alla55Caaktiviteten.betydelsefulla procent avi särklassden mest
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tillgängliga denna aktivitet.satsas Därefter iresurser typ be-av
tydelse kommer undersökningsföretag olika slag förav som svarar

20 Ävende uppgivna kostnaderna.procentca dessa siffrorav
måste naturligtvis tolkas med försiktighet. Det intestor deär en-
skilda beloppen eller procenttalen i sig intressanta.är Det vik-som
tiga är tendensen pekar forskningsnarast inom denattsom

organisationens alternativt i formegna uppdrag till under-ram, av
sökningsinstitut, den vanligastär förekommande aktivitettypen av

det gäller forskningnär och undersökningar medieområdet.
Tidigare har konstaterats den massmedieforskningatt bran-som

schen och den offentliga sektorn utför betydenhet.är Dettaav
styrks underlaget beträffande de ekonomiskaav resurserna.

9.3 Angelägenhetsgrad
Det naturligt för utredningen också försöka fåvar uppfatt-att en
ning hur angeläget de olika intressentema ansåg behovetav vara av
FoD-verksamhet inom medieområdet. I begreppet forskning ingår
i detta sammanhang också undersökningar olika slag. Med do-av
kumentation kontinuerlig insamling och sammanställningavses av
mediestatistik och andra uppgifter medierna. Varje organisa-om
tion och företag har besvarat denna fråga utgångspunktmed från
sin verksamhet och angivit angelägenhetsgrad frånskalaen en
mycket angeläget värde 4 till inte alls angeläget värde 1.

I figur 9.4 redovisas branschens och den offentliga sektorns be-
dömning behovet FoD inom medieområdet. Resultatetav av pre-

i form indextal frånsenteras värdet l till värdetav
Det framgår figuren såväl forskning kontinuerligatt in-av som

samling och sammanställning data och mediestatistik alla in-av av
bedömstressenter mycket angeläget eller ganskaänsom mer

angeläget. Totalvärdet för forskning och undersökningsverksamhet
uppgår till 3,63. Motsvarande värde det gällernär dokumentation
uppgår till 3,53.

Generellt föreligger alltså härsett mycket höga värden för samt-
liga Man uppenbarligen från olika håll inomgrupper. anser me-
diebranschen såväl forskningundersökningaratt dokumenta-som
tion mycketär betydelsefulla uppgifter.
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medieområdet 3indexFOD inomBehovet9.4Figur av
angelägetmycket4angeläget,ganska

Medier

Intresseorganisationer

Myndigheter

Reklambranschen

Övriga

Totalt

IIINIIUIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIUIUIIIIII
43.532,521,50,5 lO

ForskningundersökningarstatistikdataInsamling av

konstateraskansiffrorna attanalysnärmareVill göra avenman
sammanfaller,heltFoDbedömning nästanolikade avgruppernas

dokumentationförangelägenhetsgradenskillnadendenmed att
in-förskillnaddennaStörstvärde. ärnågot lägre gruppenhar ett

uppgår tilldokumentationförindexvärdetdärtresseorganisationer
till 3,57.forskningföroch3,30

kanManintresse.visst9.4i figurfinns ärskillnaderDe avsom
möj-högstaalltså deärsiffrorreklambranschens somnoterat.ex.
kun-behovbranschsdennavisar storaDet4,0. avvärdetliga

branschensocksåbekräftasBilden engage-forskning.ochskap av
5.5.Mediakommitté seSvenski t.ex.mang

myndig-exempelvisförhållande tillÄven iuppvisar,medierna
forskningsbehovdetbildenbekräftarDetvärden.högaheterna, av

ocksåMedierna ärvittnatmedieföretagenskildamånga om.som
lä-ochlyssnarnatittarna,hurinformationberoendemycket omav

bekräf-FoDförintresseMediemasprodukter.derasemottarsarna
denförsigenkätenidennaockså svarauppgeratt grupptas av

forskningföranvändsekonomiskadedelen somresurserstörsta av
utredningsverksamhet.och
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Eftersom samtliga i ingåendeenkäten företagnästan och orga-
nisationer behovet FoD mycket eller ganska angelä-anser av vara

kan det intresse analysera motiven för dessanärmareget attvara av
ställningstaganden. Det finns skäl för varförrad forskning inomen
medieområdet betydelsefullt. Uppgifter detta haranses vara om re-
dovisats påi enkätformulärets frågor.öppnasvaren

Ökat kunskapsbehov

Det behövs kunskaper och kunskaper. Dettamer nya anses av
många särskilt såangeläget utvecklingshastigheten högnär ärsom

för områdennärvarande vissaInom fackpressen saknast.ex.som
också delområden.kunskaper för rad Kunskaper mediernasen om
betydelse och effekter otillräckliga.anses vara

framhållerKonsumentverket för sin del kunskaper huratt om
kommersiella intressenter utnyttjar media och vilka metoder som

dåliga frånanvänds konsumentperspektiv. Flera andraär ett myn-
digheter NUTEK fört.ex. och Arkivet ljud och bild sig be-anser
höva nödvändig kunskapsbas för sin verksamhet och för be-en
dömning vilka insatser måste vidtas i olika sammanhang.av som

kulturråd framhållerStatens i sitt människans kontakterattsvar
förmedlasmed kultur medier. konstnärliga uttrycks-Nyagenom

Ökadeformer också utifrånskapas mediernas förutsättningar. kun-
skaper områdeinom detta därför angeläget.anses

Ny mediesituation och snabb teknisk utveckling

Den mediesituationen och den mycket snabba utvecklingennya
motiverar mångaenligt forskning och undersökningar olikaav
slag. En korrekt bild mediebranschen viktigtettav anses vara un-

Mångaderlag vid den snabba omvärldsförändring befinner oss
också föränd-forskning i relation till depekar behovet storaav
i medieutbud och medievanor sker ochringar anger som ex-som
härpå kommersialiseringen i och radio.med reklam TVempel

påpekar skälen tilli sittTidningsutgivama attatt ett avsvar
snabbt för-det faktummassmedieforskning angelägen ärär att en

marknadsvillkor.änderlig mediestruktur skapar förändrade
Från håll utvecklingen framtekniskaflera lyfts den argu-som

påpe-Filminstitutetför forskning. Svenskaökad satsningment
strukturellstår genomgripandekar massmedieindustrin införatt en

be-åren. förändringförändring under de Detnärmaste är somen
tingas med-den digitala teknikens kommergenombrott. Det attav
föra massmediebran-konsekvenser för inomalla aktörerstora

tidningsfö-schen; telekommunikationsföretag, dataföretag, förlag,
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i be-InnebördenTV-företagvideoföretag,film- och etc.retag,
multimedia och digitalainformationssamhälle, motor-somgrepp

mediebran-inomspelreglernaändraradikaltkommervägar att
institutioner.marknadensochmarknadsaktöremaförschen,

verksamhetenutvecklingochplaneringUnderlag för av

ledandeföretagetframhåller sittiRadio ABSveriges att somsvar
mycketundersökningarochforskninginom branschen varaanser
i verk-kvalitetenutvecklaskall kunnabetydelsefullt för att man

Även ochforskningTelevision ABSverigessamheten. attanger
Andrautveckling.verksamhetensförangelägnaundersökningar är

denbehov utgörforskningen fyllerföretag attettatt genomanger
angelägendenochinför framtiden ärplaneringförgrund atten

verksamheten.organisationensdenutvecklaför kunnaatt egna

opinions-betydelse förochdemokratiska rollMassmediernas
åsiktsutbytebildning och

tillmed hänsynangelägetpå FoDMånga pekarintressenter äratt
viktigMedierna harsamhälle.demokratisktroll imediernas ett en

attitydförändring. Detochopinionsbildningdet gällerfunktion när
följsmänniskorinverkanmedievärldensangeläget attanses

upp Expressen.
mediernasdelför sinArbetsgivareföreningenSvenska attanser

samhällsklimatpopulistisktpluralistiskt ochalltbetydelse i ett mer
verksamhet.derasgranskningfortlöpandenödvändiggör aven

ochbranschervissainominformationsföreningSveriges attanser
därförvikt ochopinionsbildningområden massmedias störstaär av

betydelsefull.särskiltstatistikkontinuerligbehovetär av
demokratiskai detcentrala rollmassmediastvekanUtan är sam-

FoD-verk-många behovetbetonartillviktig orsakhället att aven
samhet.

Kommersiella skäl

FoD-verksam-tillskälockså kommersiellaDet finns att man anser
viktigtkommersiellthet betydelse. Det attär t.ex.storvara av

olika reklam-mediekonsumtion ochkunna följa utvecklingen av
också kommersielltreklammarknaden. Detmediers ärandel av

medieval. Inomförfå underlagbraviktigt för annonsörerna ettatt
beslutsunderlagbättrebehövareklambranschen sig ettmananser

intermediärabetoningsärskilt medför kvalificerat medieval,
förförutsättningframhållerMångajämförelser. företag att en
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verksamheten kan sälja mediet.är Det gälleratt man t.ex. re-
klamfinansierad radio TV.och

mångaI framhållerenkätsvar också de olika faktorernaattman
samvarierar. Grafiska Företagen och Förlags- och Medieförbundet
skriver i sitt medieforskning måstet.ex. attgemensamma svar vara
tvärvetenskaplig och teknikutveckling, attitydförändringar ochatt
marknadsförutsättningar måste Man det försammanvägas. attanser
närvarande inte finns någon reell forskning områdedetta och
hänvisar bl.a. till sin skrivelse till Utbildningsdepartementet se
1.4.1 högre utbildningöversyn och forskning relaterad tillom av
informationsindustrin och massmedia.

I detta sammanhang har utredningen inte skilt mellan de svar
erhållits forskningrörande och undersökningar kontinu-som resp.

erlig insamling och sammanställning mediestatistik och andraav
uppgifter medierna. Det beror i erhållnadeattom svaren av-
vänds ofta för såväl forskningargument attsamma man anser som
dokumentation framgårmycket angeläget. Det också devara av
marginella skillnader föreligger i de indextal redovisats isom som
figur 9.4.

detNär gäller för behovet dokumentation har dockargument av
framhållitssärskilt det intresse finns vederhäftig ochstora som av

korrekt statistik Sveriges Radio AB och finnsdet kontinu-att en
erlig statistik tid. Man efterfråganöver hand-äratt storanser
fasta fakta, läsarundersökningar, mediestatistik Mångam.m. sva-

framhåller ocksårande betydelsen den branschstatistikav som man
tillhandahållersjälv Svenskat.ex. Bokförläggareföreningen. LO

Landsorganisationen i sitt det angeläget doku-äratt attanser svar
åsiktsredovisningbredd i och nyhetsbedömning, dvs. all-mentera

sidighet mångfald.och
När det gäller massmedieforskarnas uppfattning behovetom av

dokumentation uppgifter rörande mediekonsumtion har skri-av en
velse inkommit till Kulturdepartementet från sju professorer med
begäran utredningen beaktar forskningens behov konti-attom av
nuerliga data rörande etermediernas publik 1.4.3. Orsaken tillse
skrivelsen efter PUB:s nedläggning praktisktär sak-att tagetman

offentliga uppgifter etermediernas publik. Genom sinnar om
framställning har de sju forskarna visat det behov forsk-som
ningen har inomdata denna massmedieområdet.del Utred-av av
ningen delar forskarnas och konstaterar samtidigt företrä-attoro
dare för branschen och den offentliga ocksåsektorn behovetanser

dokumentation mycket föreslås åt-angeläget. I kapitel 10av vara
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forskningens behovsäkerställaförbättra ochsiktförgärder att
medieområdet.inomstatistikdata ochav

forskningsobjektMedierna9.4 som

undersökningsverksamhetForskning och9.4.1

behovetsamstämmigföreliggerAllmänt massme-sett avsynen
utgångspunkter centralfrån raddieforskning. Den vara avanses en

föremålblidå hand böri förstadetmedierVilkabetydelse. är som
fråga varierardennaundersökningar Svaretochforskningför

dagstidningsbranschenfrågar. Inomnaturligtvis ansesmanvem
bokför-viktigt, medantidningarforskninggivetvis är t.ex.att om

litteratur.böcker ochundersökningarprioriterarlagen om
mediebranschensgjortssammanvägningharfigur 9.5I aven

forsknings-angelägenhetsgraderingoffentliga sektornsoch den av
medier.för olikabehovet

indexmedierolikaforskning9.5 BehovetFigur omav

TV
Dagstidningar

kabel-TVSatellit- och
Reklarnmedier

Radio

Telekomsystem
och litteraturBöcker
Populärpress

Andra medier
Videogram

bioFilm och
Tidskrifter
Fonogram

indexvärdeframräknatsmediumför varjefiguren harI ett
rörandeenkätsvarenbyggeroch Detmellan 0 l.varierande
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vilka medier i första föremålhand bör bli för forskningman anser
och undersökningar. Varje svarande har rangordnat högst al-tre
ternativ och rangordningen har sedan tilllegat grund för index-en
ering. Som exempel kan för indexvärdet 1,0 dvs. detattanges
högsta tänkbara värdet krävs samtliga svarande i alla place-att svar

just det alternativet första plats.rat
fårindexvärdetDet högsta TV måstemed 0,43 vilket anses vara

mycket får såhögt. TV klar dominans påAtt beror inte enbarten
antal enskilda ingårTV-företag bland de besvarat enkä-att ett som

Även andra medier, organisationer företagoch har i dettaten.
sammanhang rangordnat TV mycket högt.

viktigt ocksåDet dagspressen intar framskju-är att notera att en
Ävenposition indexvärdetmed 0,32. här kan förklaraten man

dagspressens i detta sammanhang framskjutna ställning dengenom
betydelse har i opinionsbildningsprocessen.pressen

fårSatellit- och kabel-TV också hög placering med värdeten
0,28. Orsaken härtill kan det ökade utbudet satellit-vara av nya
sända också området svåröver-TV-kanaler det faktum ärsamt att
skådligt det gäller FoD.när

Radio, reklammedier och telekommunikationssystem ocksåär
områden där branschen och den offentliga sektorn detanser ange-
läget forskningmed och undersökningar. Till andragruppen me-
dier med index 0,09 flerahar svarande bl.a. fört multimedia.

Det finns i detta avseende klara skillnader mellan olikade grup-
ingår i kartläggningen. I tabell 9.3 redovisas hurperna som me-

dier, intresseorganisationer, myndigheter och reklammarknaden
värderat forskningsbehovet för de viktigaste mediegruppema.

Tabell 9.3 Värdering forskningsbehov olikarörande medierav
index

Grupp Medier Intresse- Myndi Reklam-
organisa- heter bran-

tioner schen

TV 0,47 0,29 0,42 0,44
Dagstidningar 0,28 0,33 0,45 0,33
Reklammedier 0,18 10 0,24 0,44
Satellit- och kabel-TV 0,43 0,26 0,15 0,11
Radio 15 0,14 0,33 0,1 1
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värderar forskningsbeho-olika intressenter9.3 hurTabell anger
myndighe-intresse i sammanhangetskilda medier.för Av är attvet

förstfrämst kommerdagstidningama och TVplacerarterna an-
intresseorganisationema. Detbedömningplats. Sammadra görs av

mellan myndighe-skillnaden i indexvärdendock värtär att notera
väsentligt be-intresseorganisationer pekaroch störreettter som

bland branschensoffentliga sektorninom denhov FoD än egnaav
satellit- kabel-TVTV ochMedierna självaorganisationer. samtger

framstår TV ochreklambranschenplacering.framträdande Fören
avseende.likvärdiga i dettareklammedier som

enkät med 81indextalen byggerRedovisningen svar.enav
så till-varje enkätsvarkonstrueradeindexvärdenaDessutom är att

ingår såvälde svarandeblanddetvärdemäts trots attsamma
små branschorgan.företagorganisationer ochmycket stora som

viktigaförsiktighet. Detolkas medskallresultateninnebärDet att
enskilda indexvärdendärför intekartläggningeniuppgifterna är

prioritering finnstilltendensallmännaden trotsutan snarast som
tolkning resultaten.måste vidiakttasrestriktionerde avsom

offentligabranschens och densammanfattande analysEn av
for-i olikamassmedieforskning visar TVbehovsektorns attav

särskiltreklammedierradio ochdagstidningar, an-anses varamer,
forskningsobjekt.gelägna

statistik och datainsamlingKontinuerlig9.4.2 av

figur 9.6 deföregående avsnitt iiPå motsvarande sätt angessom
statis-data- ochdokumentation, dvs.behovetsvarandes avsyn

medier.till olikai relationtikinsamling
mediernaolikarangordnat dehar härSamtliga svarande även

Indexvärdeni avsnitt 9.4.1.redovisatsprinciperenligt somsamma
paral-9.6Diagramhöga.överstiger 0,3 bedöms utgör envarasom

försiktig-tolkas medoch resultaten bördiagram 9.5lell till samma
tidigare angivits.restriktionerochhet somsamma

utsträckningidiagram 9.6Resultaten i överensstämmer stor
undersökningar.angående ochforskningredovisatsmed vad som

mediestatistik rörandedata ochkontinuerligt samlaAtt eterme-
Även tillgångangeläget.mycketTV,och särskiltdiema, somanses

Reklammediernaprioritet.högdagstidningaruppgiftertill gesom
fram-ocksåfår sammanhangi dettakabel-TVsatellit- ochoch en

position.skjuten
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insamling statistik ochFigur 9.6 Behovet kontinuerlig avav
mediedata index

TV

Dagstidningar

Reklammedier

Satellit- och kabel-TV

Radio

litteraturBöcker och

Andra medier

Telekom.system

Populärpress

Videogram

Tidskrifter

Fonogram
videoFilm och

0,40,2 0,30 1

också skillnader mellandejämförelsens skull redovisas härFör
fö-reklambranschenmyndigheter ochorganisationer,medier, som

angelägenhetsgraden dokumenterabeträffandereligger att me-av
i tabell 9.4.dierna. Det görs

samla inkontinuerligtbehovetVärderingTabell 9.4 attav
rörandeuppgifterandramediestatistik ochsammanställaoch

0-1medier indexolika

Reklam-MyndiMedier Intresse-Grupp g-
mark-heterorganisa-
nadentioner

0,330,390.430,39TV
0,440,420,430,23Dagstidningar
0,560,240,070,28Reklammedier
0,1 10,120,120,44kabel-TVSatellit- och
0,000,330,210,14Radio
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Även finns intressanta skillnaderi detta sammanhang mellan
uppgiftervid jämförelse med motsvarande rörandegrupperna en

forskning och undersökningar. Exempelvis uppvisar intresseorga-
nisationema betydligt högre indexvärden. Det tyderhär att man
inom del mediebranschen behovet mediedata ochdenna avav ser

forskning undersök-mediestatistik behovet ochstörre änsom av
genomgående mycket höganingar. Dessutom kan denoteraman

ocksåsärskilt beträf-för dokumentation avseende TVvärdena men
också mediernafande Det intressantdagspressen. är att notera att

satellit-TV mycket höga indexvärden.kabel- ochger
inom mediebran-kan drasallmän slutsatsEn är attsom man

mycket likartad bedöm-offentliga sektornschen och den gör en
skiljer helt enkelt inteforskning dokumentation. Manning av resp.

båda områden åt. det angelägetFör de medier därdessa man anser
ocksåbedrivs, detforskning och undersökningaratt varaanses

medieuppgifter. Ochsammanställa olika deviktigt samla in ochatt
betydelsefullt främstsärskiltmedier för vilket detta är eter-anses

reklammedier.speciellt dagstidningar ochmediema, TV, samt

forskningsområden9.5 Angelägna

be-offentliga sektornskartläggningen branschens och denI av
genomgångmassmedierna harFoDdömning behovet enav omav

forskningsområden också varjegjorts. I enkäten harolika sva-av
forskning och under-fått behovetrande angelägenhetsgradera av

områden inriktningar. Gra-specificerade ochsökningar för olika
intefrån angeläget 4 tillskala mycketderingen har skett efter en

ellermellan gradskillnadenalls angeläget 1. Det betyder att en
funnitsmöjlighetförhållandevis Dessutom harenhet är attstor.en

frågan kryssa för alternativetinte i enkätenbesvara attgenom
tillfrågade redovisasför samtligaingen uppfattning. Resultaten

i tabell 9.5.
från forskningsområdenPå erhåller berörskala till 41 somen

Forskning kringmassmedia i allmänhet mycket höga värden. an-
imediernas effekter och mediernas rollmassmedier,vändning av

gällermycket angelägna. Detsammasamhället bedöms me-som
alltså undersökningar kringinnehåll. forskning ochDetdiernas är

innehåll prioriteras.konsumtion ocheffekter, som
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Tabell 9.5 Angelägenhetsgradering forskningav om massme-
dier index 1-4

Forskningsområde Index N antal svar

Massmedia allmänheti
Användning massmedia 3,6 71av
Massmediemas effekter 3,5 73
Massmediemas roll i samhället 3,4 76
Mediemas innehåll 3,3 71
Mediemas internationalisering 3,1 72
Opinionsbildning 3,1 69
Massmediemas ekonomi 2,8 70
Massmedieleori 2,8 58

Press och journalistik
Tidningsläsning l 59
Dagstidningsmarknaden l 56
Dagstidningsutvecklingen l 58
Nyhetsvärdering l 59
Journalister journalistikoch 2,9 57
Dagstidningsägande 2,7 58
Den politiska utveckling 2,6 56pressens
Tidningsekonomi 2,5 55

Radio och TV
Effektundersökningar 3,5 68
Publikens användning radioPV 3,4 68av
Etermediemas utveckling 3,3 69
TV, barn och ungdom 3,3 66
Metoder publikenmäta 3,3 67att
Etermediemas innehåll 3,2 68
Etermediemas organisation 2,6 65

Reklammedier
Reklamens effekter 3,5 65
Användning reklam 3,4 68av

innehållReklamens 3,0 65

4,0 mycket angeläget, 3,0 ganska angeläget, 2,0 inte särskilt angeläget

Tendensen också här mycket tydlig.är Effektundersökningar
rörande radio och TV och reklam användning radio ochsamt av
TV mycket områden.angelägna lndexvärdena föranses vara
forskning kring journalistikoch genomgående något lägreärpress

för etermedia och reklam.än Forskning kring tidningsläsningt.ex.
och nyhetsvärdering liksom undersökningar dagstidnings-om
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områdendockdagstidningsutvecklingen ärochmarknaden som
prioritera.villman

bedömningenfinns iskillnaderbelysa deFör närmare somatt
9.6 hurtabellåterges imedierochmyndigheterorganisationer,hos

forskningsområden. tabellenIskildaprioriteratolikade grupperna
in-erhållit högstadetforskningsområdendeåterges endast som

i andravärdenmotsvarandenågondexvärdet inom samtgrupp
grupper.

forsknings-vissaprioriteringOlika9.6Tabell avgruppers
områden 1-4index

Reklam-Myndig-Medier Intresse-Grupp
bran-heterorganisa-
schentioner

allmänhetMassmedia i
3,73,43,53,6massmediaAnvändning av
3,83,23,43,5effekterMassmediemas
3,13,43,63,5samhälletroll iMassmediemas
3,33,33,63,3innehållMediemas

journalistikochPress
3,03,03,53,0Tidningsläsning
2,73,22,93,2Dagstidningsmarknaden
2,43,33,33,1Nyhetsvärdering

Radio och TV
4,03,23,53,5Effektundersökningar
3,82,63,13,5publikMetoder mätaatt
3,83,33,43,5radioTVanvändningPublikens av
2,93,43,43,2innehållEtennediemas

Reklammedia
4,02,83,43,6effekterReklamens
4,03,03,23,4reklamAnvändning av

forskningsområdenbedömningochprioriteringiLikheten av
finnsskillnader ärDeolikapåfallande för de somär grupperna.

Reklambranschenintresse.ändå visstsmåförhållandevis avmen
ef-mediernasberörundersökningargenomgåendeprioriterar som

reklamochetermediereffektundersökningargällerfekter. Det av
också ef-självaMediernatidningsläsning.också studier geravmen
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fektundersökningar hög prioritet också forskning kring pub-men
likmätningsmetoder får höga värden.

Intresseorganisationema lägger vikt vid massmediemasstor t.ex.
roll i samhället också forskningsuppgifter kring ef-attmen anser
fektstudier och tidningsläsning viktiga.är

Myndighetsgruppen den skiljerär sig från öv-mestgrupp som
riga. Här prioriterar förutom studier massmedias roll iman av
samhället och forskning kring användning massmedier ävenav
forskningsområden berör nyhetsvärdering inom ochsom press
journalistik mediernas innehåll i allmänhet, särskiltsamt eterme-
diemas innehåll.

Att massmedieforskning från såväl branschens från det of-som
fentligas sida mycket angeläget helt uppenbart. Manär kananses
då fråga sig detta uttryck för frånär branschens sidaett attom man

missnöjd med den forskningär för närvarande utförs. Detsom
finns inget underlag i enkätmaterialet tyder så fallet.ärattsom
De betydande belopp årligen forskning utanför densatsassom

organisationen bevis för någotär missnöje medsnarast ettegna att
inriktningen och omfattningen den nuvarande massmedieforsk-
ningen inte tycks föreligga.

finnsDäremot bland medier, organisationer och myndigheter
klart uttalade uppfattningar vad borde i måndensatsaom man
det skulle forskning,göras undersöknings- och utvecklings-mer
verksamhet inom medieområdet. I kartläggningsarbetet har bl.a.
följande områden angivits särskilt viktiga forskningsområden.som

Den informationsteknikennya

Undersökningar kring teknik och framtida medieteknik därny te-
lekommunikation. sändningsteknik, multimedia, utvecklingen av

spridningsformer, digitaliseringen böcker,av skivor, TVnya t.ex.
ingår.m.m.

intermediära undersökningar

Behovet intermediära undersökningar hur mediernaav om sam-
verkar och där uppgifter räckvidder för olika medier kant.ex.om
jämföras med varandra.

Innehåll och kvalitet

Utveckling kvalitetsbegreppet från publiksynpunkt frånoch in-av
nehållsliga kriterier och metodutveckling det gäller beskriv-när
ningar utbudets kvalitet. ocksåDet viktigt följaav attanses pro-
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TV-företagradio- ocholikautveckling hosgramutbudets typer av
kvalitet i olika bemär-mångsidighet ochmångfald,för belysaatt

ochfråga dagspressenstid iFörändringarkelser. eterme-över om
också undersökas.informationsinnehåll bördiemas

mediertrycktatillAttityder

bakgrundundersökasmedier börtrycktatill ut-Attityder mot av
teknikensdigitaladenmedier ochelektroniskavecklingen ut-av

mediertrycktakonsumtionminskadeffektenbyggnad samt avav
medier.elektroniskakonsumtionökadoch av

medievanorUngdomars

bakgrundmedieanvändningochmedievanorUngdomars mot av
tekniskatill denmed hänsynmedieutbudet och ut-det nyanya

påver-kommersielleffekternaliksomstuderasvecklingen bör av
in-Fleraungdomar.ochbarnsärskiltkonsumenterna,kan

gäl-detanalysfördjupad närbehovetjustpekartressenter av en
skönja.kantrenderdei ochmedievanor dagungdomarsler man

påverkansmöjligheterMediernas

påverkan ochavseendepublik,ochstudier läsareflerbehövsDet av
opi-gällerdetpåverkansmöjligheterMediernas när t.ex.attityder.

sambandetliksomstuderasattitydbildning börochnions-, norm-
åsiktspåverkan.medieinnehåll ochmellan

medievanorKartläggning av

Medie-imedievanorkartläggningochUndersökningar t.ex.av
tidigarePUB:sangelägetmåste Detfortsätta. attbarometem anses

fler studierbehövsvidare. Detnågot föraskanverksamhet sätt
etermediernasochdagstidningarnasochtittarvanorochläs-av

särskilt ikartläggas,bördemokratiskafunktion i den processen
ökat antaletennedia medinomutvecklingenförhållande till ett re-

kanaler.klamfmansierade

från synpunktkommersiellMedierna

undersök-reklammarknaden börför aktörernaunderlagSom
Effekternakommersiell synpunkt.frånmediernaningar göras av

med hänsynannonsmarknadenochreklam-rörandestuderasbör
Även medieeffek-begreppmedieutbudet.förändradetill det som
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tivitet och tillförlitliga för mätning medieinvesteringarsystem av
bör utvecklas.

Ägarkoncentrationen

Effekterna ägarkoncentrationen inom medieområdet bör under-av
sökas.

Journalistisk arbetsmiljö

Forskning kring arbetsorganisation och arbetsledning förut-som
sättning för skapa kreativ arbetsmiljö bör prioriteras.att en

Kartläggningen forskningsbehovet ocksåhar fråganomfattatav
hur angeläget uppgifter internationella för-om man anser vara om

hållanden med anknytning till medieområdet. Det visar sig föratt
antal specificerade områden samtliga tillfrågadeett anger grupper
information telekommunikationssystemens förändringaratt ärom
mycket vikt index 3,4. Dessutom internationellaärstorav upp-

gifter etermediemas utveckling index 3,3, de tryckta medier-om
utveckling index 3,0 och reklammarknadens utveckling in-nas

dex 3,0 intresse.stortav
Den kartläggning olika forskningsområden utredningenav som

gjort visar det finns mycket behov massmedieforsk-att ett stort av
ning och bedömer flertalet områden ganska elleratt man som
mycket angelägna för forskning och undersökningar. I första hand
prioriteras effektundersökningar olika slag. på-Men samtidigtav

mångapekar svarande det behövs forskning innehåll,kringatt mer
påverkan, mediekonsumtion och särskilt barns- och ungdomars
medievanor forskning kring den tekniken och det för-samt nya
ändrade medielandskap under utveckling.ärsom

Utredningens kartläggning visar alla involveradeatt parter -
medier, intresseorganisationer, myndigheter företrädareoch för
reklammarknaden det föreligger dels behovatt ett stortanser av-
forskning och undersökningar på medieområdet, dels be-ett stort
hov kontinuerlig insamling och sammanställning mediestatis-av av
tik och andra uppgifter medierna. Det borde därför enligt ut-om
redningens bedömning finnas goda förutsättningar för alla be-att
rörda tillsammans skulle kunna utveckla organisatoriskaparter och
finansiella former innebär ökad satsning massmedieforsk-som
ningen till för såväl massmediebranschen den offentligagagn som
sektorn.
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10 Utredningens förslag

Sammanfattning: Utredningen har såvälhos massmedie-
branschen den offentliga sektorn registrerat in-som ett stort

för FoD-verksamhet forskningtresse och dokumentation
inom massmedieområdet. Utredningen föreslår därför att ett
särskilt Programråd för Massmedieforskning, förgemensamt
branschen och inrättas och organiseras enligt denstaten,
modell gäller inom industriforskningsområdet.som

Programrådet skall självständigt initiera och stimulera
forskning ekonomiskt stödja sådan verksamhetsamt ärsom
angelägen både branschens och det offentligassett ur syn-
vinkel. Programrådet skall också följa den nationella och
internationella utvecklingen inom mediebranschen med sär-
skild hänsyn till den medieteknologiska utvecklingen.

Verksamheten organiseras i åtaganden,dels fasta dels
projektverksamhet. fasta åtagandenMed sådan verk-avses
samhet består under hela avtalstiden. Det skallsom vara
verksamhet hög kvalitet där arbetar med dataav man som

långa tidsserier. Programrådet ocksåskall kunna initi-avser
forskning projektverksamhet läggsera genom utsom

olika uppdragstagare förmedla uppdrag mellan bestäl-samt
lare och forskare.

Programrådet skall ledas styrelse med företrädareav en
för branschen och där branschens företrädare istaten är ma-
joritet. Regeringen styrelsens ordförande. Rådets juri-utser
diska i sambandavgörs med bildandet. Verksamhetenstatus
regleras avtal mellan de bidrar till fi-ettgenom parter som
nansieringen. Avtalet skall femårigt.vara

Programrådet finansieras och massmediebran-statenav
schen tillsammans. årligaDen kostnaden beräknas till 20
mkr år. Verksamheten kan sedan erforderliga för-startaper
handlingar mellanägt och de företag och organi-statenrum
sationer kärnan iutgör massmediebranschen. Prog-som
ramrådet bör kunna påbörja sitt arbete årunder 1995.
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uppfattningMassmediebranschens10.1 om

forskningbehovet av

kontakterdeochlåtit genomförautredningenenkätdenAv avsom
detframgår klartbranschenhaft med attutredningenövrigti som

under-forskning ochförintressestarktfinnsbranscheninom ett
sökningsverksamhet.

medieområdet elek-deutvecklingentekniskasnabbaDen
interaktivitet ochdigitalisering,multimedia,troniska motorvägama,

föråberopat motivoftaövrigtitekniken ärutvecklingen ett enav
massmedieområdet. gällerDetforskningutveckladutbyggd och

frågafå iutvecklingen kantekniskadenkonsekvenser omde som
konsument-formieffekter t.ex.massmediernas mottagarna av

barnexempelvisspeciellaEffekternapåverkan. somgrupper
olikaeffektervidaregällersärskilt. Detungdomaroch nämns av

använd-gällerdetochkonsumenternamediekombinationer
ocksåefterlysessammanhangetIutbud.massmediemasningen av

undersökningar.ochjämförelserintermediära
förintressehåll starktmångauttalasföljd härav ettSom en

tittare.lyssnare,läsare,publikenmetoderkring mätaforskning att
undersök-PUB:ssaknadhållflerauttalassammanhangetI aven

önskarMediebarometem,uppskattningochningar mansomaven
Uppskattningenutvecklas.också skallönskarochha kvar mansom

ochsystematiskauppfattningenfrånutgår attMediebarometemav
utomordentligtmediekonsumtionen ärkontinuerliga data avom

ocksåefterlyser än-branscheniintressenterFlerabetydelse. enstor
rörandestatistikkategoriuppdeladochspecificerad me-meranu

kunskaps-utbildningsnivå, social-inriktaddiekonsumtion, t.ex.
bakgrundpolitiskyrke, osv.grupp,

bran-mellansamarbeteökattillpositivasvarandeFlertalet är ett
ocksåefterlysesfallvissaI ettsektom.offentligadenochschen

finansiellt.framför alltstatligtökat engagemang,
forsknings-branschgemensamtnågon formOckså tanken av

några fall uttalarIpositivhuvudsaki manmöter respons.enorgan
massmedieforskningsin-finansieratstatligtinrättandeförsig ettav

stitut.
denfinns deentydig. Dethelt attintedockBilden är som menar

klaraharforskningsorganolikamedorganisationennuvarande
forskning. Manmening styrnågonimedjämförtfördelar en

iforskningsjälvständigochoberoendeockså värdetmarkerar av
befint-medsamverkanifallspeciellaregi iuniversitetensfrämst

speciellterinrasmyndighetssidanPåforskningsinstitut.liga om
diskussionsun-ochgransknings-besluts-,opartisktbehovet ettav
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derlag massmedieområdet. ocksåDet uppenbart, olikaär att
efterfrågarintressenter olika forskningsinriktningar, främst relate-

rade till den verksamheten.egna
Flertalet kommer dock tillbaka till den snabba tekniska utveck-

lingen och de därmed givna förändrade förutsättningarna bådeför
påproduktion och konsumtion medieområdet motiv förettsom

forskningsinsatser.ökade Den teknikens inverkan medieut-nya
vecklingen speciellt inom etermediema motiverar forskningen- -

orienterar sig områdentill delvis andra vad gäller föränsom som
närvarande. Slutsatsen flertalethos de svarande blir detta krä-attav

någon ocksåsamlat initiativ, där offentligaden sektorntypver av
måste medverka i samarbete med branschen.

såledesDet uppenbart det inom massmediebranschenär att -
påminnelse svårighetermed finns begrep-de avgränsaattsomom

både intresse för forskningmassmediebransch finns uttalatpet ett-
sådanpå området genomföra forskning.och för att enresurser

inriktas användning effekterDetta intresse och mass-mera
innehålletmedieområdet frågor itekniska ochoch än or-
fråga mätningganisationen massmedia. särskilt aktuell gällerEnav

lyssnarfrekvenser inom radio och TV, hartittar- och ettsomav
TV-företagomedelbart intresse för de kommersiella radio- och

frångrundar sin verksamhet intäkter reklam.som
frågan någonUtredningens slutsats inrättandeär att typom av

programråd massmedieområdet ibör direkt samarbeteprövasav
frånintresse sida finnsmed branschen. Det branschens doku-som

i enkätsvaren motiverar modell bör skapas förmenterat att en sam-
verkan mellan branschen och den offentliga sektorn vad gäller

massmedieområdet.främjande forskning I detav samman-
måste såväl finansiering organisatoriska formerhanget klar-som

läggas.
råd inteeller det slag härEtt nämnsorgan av som avses genom-

i förstaforskning uppgift skall i ställetföra hand. Dessegen
samråd liksom universitets- ochi med branschen medhand attvara

initiera forskning och inom bestämdahögskoleföreträdare ramar
insamlings-undersöknings- ochför forsknings-,förmedla resurser

verksamhet.

för10.2 ochBranschens statens engagemang
massmedieforskning

fas-Svensk massmedieforskning finansieras flera olika Densätt.
forskningsorganisationen finansie-garanterad statligtärta genom
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massmedier vidbedrivs forskningSammanlagttjänster. ettrade om
ibetydelsefulla dettaSärskiltinstitutioner.40-tal olika samman-

Umeå. DetLund ochGöteborg,Stockholm,universiteten ihang är
anknytning tillmedprofessurer15-talnärvarandeförfinns ett

högsko-universitet ochtillanslagGenommassmedieforskningen.
för be-forskningsrådenmedel via ettlor och statensvarargenom

massmedieforskningen.itydande engagemang
fastbyggamålsättningen varitharFrån sida att upp enstatens

journalistik.ochområdet massmedierkringforskningsorganisation
propositionforskningspolitiskaårsi 1990framgår motivenDet av
betydelse iväxandeochmedierna harframhöllsdär det storatt en

tillräckligt väl kändaeffekter intemediernas ärsamhället och att
delperspektiv. Enhistorisktsamtida ellersig i stor avettvare

finansieradgmndforskningskaraktär,fältetforskningen inom är av
forskningsrådet Riks-ochHumanistiskt-samhällsvetenskapligaav

inom desker inte baraSådan forskningJubileumsfond.bankens
akademiskainom andraämnesinstitutionema ävensärskilda utan

institutioner.
univer-bedrivs inommassmedieforskningomfattandeDen som
meningutredningensenligtbörhögskoleorganisationenochsitets-

massmedier börForskningstöd.fortsattochuppmuntras omges
forskningsområde.prioriteratsärskiltframtideni utgöraäven ett

funnits rela-också traditionharmassmedieforskningenInom av
branschen. Bran-ochforskarnamellankontakteromfattandetivt

och bidrags-initiativtagarerollrelativtspelatharschen stor somen
företrädesvisharmassmedieforskning. Dettaakademiskgivare till

grundläg-också studierforskningtillämpads.k.gällt av meramen
etermediemas histo-forskningsprojektetkaraktär,gande t.ex. om

före-Också organisationer ochbranschmedel.medfinansierasria,
massmedieom-utvecklingenberoendeverksamhet ärtag avvars

Tidningsut-Exempelvissådan forskning.initieratrådet har satsar
universitets-inomforskningbetydandeårligengivama resurser

högskoleorganisationen.och
branscheninombedömningutredningensDet attär anserman

eftersträvar.forskningfå huvudsak denisig ut man
i behovintressenterområde branschens är stortEtt avannat som

insamlandeexempelvisgällerslag. Detolikaundersökningarär av
marknadsundersök-sammanställningar,statistiskaolikaochdataav
tittarstudier, läsar-opinionsundersökningar,olikaningar, typer av

utförs i dagarbetsuppgifterMånga dessaundersökningar etc. av
fallandraorganisationer. Iochföretagbranschensinom an-egna

marknadsinforrnationsföretagdesigbranschenvänder spe-somav
arbetsuppgifter.sig dennacialiserat typ av
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Det dock uppenbartär det inom branschen finnsatt ytterligare
behov forskning och dokumentation. Inte minst inom detav me-
dieteknologiska fältet bildenär oklar. Det förekommer delen an-

branschens dokumenteradesatser, intresse för området har in-men
haft genomslag inomte forskningen. En förklaring tillsamma

detta sannoliktär det häratt områdensätt än andraett annat
krävs branschgemensam Förutsättningarna för sådanen ansats. en
har inte funnits, eftersom branschanknutet forskningsorganett sak-

inom medieforskningsområdet. Detnats dessutom härvidlagär i
särskilt hög frågagrad tvärvetenskaplig forskning.om

Det denna bakgrundär utredningsuppdragetmot skall betrak-
Uppdraget frågan sektorsforskningtas. rörandeavser om massme-

dier. Medan den forskning bedrivs i universitetens regi ochsom
initieras olika branschorgan eller enskilda medieföretagsom av

fungerar bra, finns det områden där behov ytterligare forsk-av
ningsinsatser särskilt tydligt framträder. sådantEtt område gäller
den medieteknologiska utvecklingen. Ett område behovetärannat

effektundersökningar olika slag.av av
Av den enkät låtitutredningen genomföra framgår ocksåsom

klart såväldet inom branschen den offentligaatt sidansom
finns klart uttalat intresse för F0D-verksamhet inomett flera olika
delar massmedieområdet.av

10.3 ProgramrådEtt för Massmedieforskning

10.3.l Samverkansförsök

Tanken på särskilt för massmedieforskningett inte heltärorgan
Som framgår kapitel 3 föreslog Massmedieforskningsutred-ny. av

ningen årredan 1977 särskild massmedieforskningsdelega-att en
tion skulle inrättas. Huvuduppgiften för detta skulle attorgan vara
fördela forskningsanslag och ha för övergripandeett ansvar mer
projekt kring mediernas funktioner. Delegationen skulle i detta av-
seende komplettera andra anslagsbeviljande exempelvisorgan som
forskningsråden och Riksbankens Jubileumsfond. Massmedie-
forskningsdelegationen skulle enligt utredningens förslag finansie-

helt statliga medel.ras genom
försökEtt bilda branschgemensamtatt gjordes årett organ

1985 förslaget etablera det s.k. MedieRådet MR.att Kringgenom
årsskiftet 198485 fördes informella diskussioner och särskilden
arbetsgrupp bildades, i oktober 1985 presenterade förslagsom ett

inrätta MedieRådet.att
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interna-nationellt ochhuvudsyftetillMedieRådet skulle ha att
marknadsekonomis-mediepolitiska ochtekniska,följa dentionellt

MedieRå-dataområdena. Iochtele-medie-,inomutvecklingenka
ingåbl.a.arbetsuppgifter skulledets

faktasammanställ-utredningsuppdrag ochutföra konkretaatt-
organisationer,ochoffentliga sektorndennäringslivet,ningar

remissinstans,fungeraatt som-
faktaunderlag,pålitligtbistå medmediernaatt-

medieom-utvecklingochforskningstimuleraochstödjaatt-
rådet.

småningomsåstod detförslagetföljdediskussionerdeI som
dennavidDettillräckligt stöd.fåkundeinteprojektetklart varatt

Från olikasamförståndslösningar.institutionellasvårt hittatid att
visadeSamtidigtväckt.tidigtockså föransågs förslagethåll vara

behovfannsuppenbarligenMedieRåd det ett avplanerna attett
förochbranschenmellan gemensamtbilda staten organ ge-ettatt

sigdå sträckteplanernaverksamhetsområden även ommensamma
datainsamlingochforskningstimuleratillbetydligt längre än att

medieområdet.inom

samverkanbehovskapartekniken10.3.2 Den avnya

förförutsättningarnahartioårsperiodenUnder den sam-ensenaste
Or-förändrats.medieområdetbransch ochmellanverkan stat

området. Imedieteknologiskadetutvecklingenfrämstsaken är
framhöllregeringentillbranschen sänt1.4.1skrivelse seden som

iinformationsindustrinkartläggning hurbehovet avenavman
forskningutbildning,med högretillgodosesskall kunnaframtiden

ställs.de kravförutveckling mötaoch att som
vadochutvecklingenmedieteknologiskadå deninnebärVad

kallari dagtekniken Detdenhändakommer att nyagenom
innehåll till-metodertekniska göramassmedier bygger ettatt

förut-förändratharlandvinningarpublik. Nyaförgängligt storen
Någrabanor.delvisiutvecklingenlettochsättningarna nya

följande:exempel detta är
ochtrycksakerkapacitetmed hög görLätthanterliga datorer att-

pris.billigtoch tillframställas enkelttidskrifter kan ett

höghastighetskablar görochdatakomprimeringDigitalisering,-
alltöverföraskaninformationsmängder överallt störreatt

TV-kanalerantalmedförDetsträckor. ett stortlängre attt.ex.
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överföras samtidigt eller information kan överföraskan att
snabbare i realtid.än

hanteringLagringsmedier med hög kapacitet underlättar och-
information. Information olika slag kan blandas isökning avav

lagringsmedium multimedia.ochett samma

påverkaInteraktivitet, dvs. den mottagande kan urval blandatt-
innehållet, blir vanligare och utvecklat.utformningoch merav

innebär bilderför ljud- och bildhanteringDigitala metoder att-
verklighetstrogna bilder kanmanipuleras och alltmerkan att

reality.konstgjord virtualskapas väg

haft betydelseinnovationema hartekniskaDe flesta de somav
förfrån avsedda justbörjan varitmassmedierna har inteför mass-

för militärt brukteknologi utveckladesmediebruk. Mycket av ny
för civil användning.så småningom tillgängligtförstoch blev

inomverksamhetsforrnerochteknik ändras arbetssättMed ny
produktions-tagitharmassmediebranschen. Datorema övert.ex.

redigeringsteknik föränd-Digitaldagstidningama.inomprocessen
tekni-radio och TV. Denproduktion inomsätt nyasammarar

förändras, vissaockså arbetsorganisationentillken leder attatt yr-
blir heltarbetsuppgifter och andrafår ändradekesgrupper att

överflödiga.
också före-det lättaretekniken kanDen göra att starta nyanya

publishingför desktopbra dator ochMedtag. programvaraen
från tryckfärdigttidskrift idé tilloch hanterakan egenen envar

musikin-ellerPå radio- och TV-programkanoriginal. sättsamma
personal.utrustning ochinvesteringar ispelningar göras utan stora

skyd-därför mindrefinns marknadenredanDe företag ärsom
beroendeproduktionenfördade konkurrens närän storav envar

organisation.kompliceradoch
tekniskt möjliga med be-förstår detlänkaDen att sammansom

skapatillfredsställa gamla behov, kanellerhov sätt att pro-nyanya
biografer-televisionenhistoriskt exempeldukter. Ett är när ersatte

för rörliga bilder. Denförmedlingskanalenfrämstadenna som
samtidigtfemtedelbiografpubliken minskat tillharsvenska somen

mångdubblats.rörliga bilder harkonsumtionen av
inträffat fax- eller dator-inte harEn händelse ärännu attsom

dagstidningama.traditionelladistribuerade nyheter deersätter
mångatillräckligt hus-finns fattasTekniken redan, vad är attsom

med modem.håll skaffat faxmaskiner eller persondatorerhar
och ef-naturligtvis uppskattarkrävs konsumenternaDessutom att

terfrågar den produkten.nya
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Eftersom de tekniska förändringarna på kort tid helt kan ändra
förutsättningarna för företags måsteexistens företag villett ett som
leva vidare ha strategi för hur förhålladet skall sig till denen nya
teknikens möjligheter. Skall företaget använda den teknikennya
för förändra produktionsprocessen för de befintliga produk-att
terna Eller skall helt produkter blir möjligasatsaman nya som

den tekniken Strategiska analyser detta slag kom-genom nya av
bli nödvändiga inom massmediebranschen.attmer

Samtidigt krävs det betydande överblick, kreativitet fan-ochen
tasi för bilda sig uppfattning vilka de tekniska möjlighe-att en om

faktiskt Facktidskriftema överflödar entusiastiska be-är.terna av
skrivningar den tekniken efter den andra. Mässorna ochav ena nya
fackseminariema blir fler fler.och Det lätt drunkna i infor-är att

hållamation. Kostnaden för sig informerad såtenderar bliatt att
hög endast de företagen och organisationerna harstörstaatt resur-

arbeta helt hand.attser egen
Ett alternativ till varje företag självständigtarbetar helt kanatt

därför olika intresserade gårföretag och branschorganattvara
för bedriva tillämpad forskning, informationsinsamlingattsamman

dokumentation forskningsresultatoch och tekniska nyheter.av
påverka bådetekniken kommerDen produktionsinrikt-attnya

ning och branschstruktur. Nya massmedier kommer tillkommaatt
relationernaoch mellan befintliga medier kommer förändras.att

behov i tillgodoses,De dag dagspressen och televisio-t.ex.som av
kommer fyllas i framtiden. rådandeDensättatt annatnen,

någotbranschstrukturen har givetvis inte egenvärde. Om företagett
slås därför förstårdet inte sig till för-omvärldensut att att anpassa
ändringar bör nonnalt inte ingripa för hejdastaten att processen.

Inom dagspress och etermedier finns dock, tidigare redovi-som
åtgärderstatliga syftar till bevara viss företagsstruk-sats, attsom en

Det generella indirekta presstödet dagspressen i jäm-tur. gynnar
förelse med branscher.andra Det direkta selektiva presstödet
syftar till stödja dagstidningsföretag i konkurrensmässigtatt un-
derläge. åtgärdernaBakom de olika ligger uppfattningen dags-att

fyller särskilda funktioner vårtnödvändiga i demo-ärpressen som
kratiska samhälle.

TV-områdetInom radio- och gäller Sveriges Radio, Sverigesatt
Television och Sveriges Utbildningsradio har särställningen som
programföretag i allmänhetens tjänst. särskildaDen ställningen in-
nebär verksamheten finansieras riksdagenmed beslutadatt aven
TV-avgift och företagen har särskilda programpolitiska förplik-att
telser. Konstruktionen motiverades ursprungligen bl.a. med de tek-
niska begränsningarna för etermediema och med kommer-att en
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uppfylla rimligasiellt finansierad inte skulleprogramverksamhet
mångfald och kvalitet.krav

antal alternativtekniska förändringarna har skapatDe ett stort
radions och televisio-nyhetsförmedlare.till dagspressen Inomsom

sinområde begränsningarna mist myckethar de tidigare avnens
både etermedier kan räkna meddagspressbetydelse. För och man

utvecklingen kommer fortsätta.attatt
nyföreta-förbarriärernatekniken innebär inte baraDen attnya

befintliga företa-också medföra deblir lägre, den kangande att
Även påverkas.journalistiska arbetsmetodemamakt ökar. degens

materialjournalistisktkonstnärligt ellerteknik kanMed ett an-ny
tillrättigheterockså värdetökarvilketvändas sätt,ett nytt av

sådant material.
samgåenden företagmellanantaltid harUnder ett somsenare

distributionskedjanproduktions- ocholika led i ägtrepresenterar
viktigasteintegration detvertikal därskapaAvsikten är att enrum.

för domine-riskfinnsgränssnittet till kunden. Detledet attär en
tilltillträdetsin ställning för begränsaanvänderrande företag att

valfrihet. kommerDettadärmedmarknaden och konsumenternas
Ävenframtiden.fråga bevaka iförviktig staten attatt envara

risker förnivå medföri kedjanföretagskoncentrationer samma
valfrihet.konsumenternas

framlyftsbehovförändringar och dedessaFör mötaatt avsom
medie-myndigheter inomorganisationer ochbranschen samt av

utvecklingen, dettekniskagäller denområdet, inte minst det ärnär
in-massmedieforskningen medförskapasrimligt det ettatt organ

medieområdetolika intressenterriktning de behov ut-som
utgå från föränd-börforskningsansvarhuvudsakligaDesstrycker.

medie-för delsmedieteknologin och dess konsekvenserringar av
levnads-människorsbetydelse förmassmediernasdelsstrukturen,

funktionssätt.samhälletsdemokratiskaför detochvanor

modellIndustriforskningen10.3.3 som

organisatoriskai vilkadå ochvilketFrågan uppkommer sätt
etablerasskall kunnamassmedieforskningsektoriellformer ensom

massmediebran-ochmellaninstitutionellt samarbete statengenom
naturligtkan det närmaresammanhangschen. I detta att gran-vara

inomalltframförfinnsredanför forskningska modell somen
industri-de s.k.ansvarsområde. gällerDetNäringsdepartementets

programstyrelsernasärskildaforskningsinstituten och de som se-
radinombranschochfunnits etablerade mellandan länge stat en

näringslivet.områden svenskamed anknytning till det
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långsiktigtindustriforskningen byggaSyftet med är ettatt upp
institutioner och organisationer. Enföretag,samarbete mellan

mål,företag formulerarellerbransch gemensammaaven grupp
utvecklingsarbete.för forsknings- ochstrategier och program

intresse mel-finnsbygger detVerksamheten ett gemensamtatt
ingåruppgifterna bl.a.företrädare och Ibranschenslan staten.

intresseforskningkonkurrensneutralbedriva gemensamtatt av-
företag,för bransch eller grupp aven

inom sittutvecklingeninternationellafölja den svenska ochatt-
område,

hålladiskussionen ochtekniskaaktuellaforum för denatt vara-
informerade,berörda företagende

kvalificerade tekni-ochutbildning forskaremedverka tillatt av-
område.inomker resp.

institutionsform ellerigenomförs i dagIndustriforskning ge-
består instituteniSkillnadensärskilda programstyrelser. attnom

forskningspro-genomför det avtaladefinns personal anställd som
programstyrelseansvarigfinnsfall där detmedan i detgrammet en

universitet och högskolor. Delämpligaforskningenläggs ut
utgångs-år hade sinsedan ochför 40första instituten tillkom ca

de tek-Många lokaliseradespecifika branscher. närapunkt i är
såföroch Göteborgi Stockholm sättniska högskolorna att vara

industrin och högskolan.länk mellanen
enligt s.k. 40-huvudsak denfinansieras iIndustriforskningen
års forskningspoli-etablerad i 1984princip,60-principen. Denna

delenför denindustrintiska proposition, innebär störreatt svarar
överstigerfmansieringsandel inteochverksamheten att statensav

från sidaeventuelltAvgörande för40 statensprocent. engagemang
fn-industrins intresseverksamhetenbedömd attär samtnytta avav

nansiellt medverka.
fram intres-vuxitPå år programstyrelsemahar som ensenare

iflexibilitetenSyftet ökaindustriforskning.form för attsant var
forskningsupp-organisationsform därfåsamtidigtochsystemet en

exempelvis universi-tillgifterna uppdragutfördes andra, genomav
utredningregeringentillsattejuni 1994och högskolor. Itet en

industriforskningssys-förnyelsemed uppgift genomföraatt aven
genomgångfått i uppdragbl.a.Utredningen har göraatttemet. en

genomföra för-ochforskningnäringslivsinriktadbehovetav av
industriforskningsinstituten.handlingar bolagisering avom en

området.tekniskaetablerad inom detvälIndustriforskningen är
stimuleraför bl.a.Man har koncept är attanpassatett expor-som
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och den branschens utveckling.ten Detta koncept kangynna egna
inte i alla delar tillämpas inom massmediebranschen. Samtidigt
skulle det betydande intresse också inomprövaattvara av systemet
det samhällsvetenskapliga området. Industriforskningen skulle
mycket väl kunna modell förutgöra massmedieforskningäven en
där och branschen intressenter.ärstaten gemensamma

Det behov sektorsinriktad massmedieforskning finns iav som
dag enligt utredningensär, bedömning, sådan omfattning ochav

sådanhar inriktning, särskilt vad gäller den tekniska utveckling-en
betydelse, industriforskningskaraktär inomatt ett nyttens organ av

det samhällsvetenskapliga området bör skapas med i första hand
programstyrelsens arbetsform modell.som

Ökat10.3.4 samarbete mellan bransch och stat

I utredningens enkät till företrädare för massmediebranschen och
den offentliga sektorn fråganställdes bl.a. utökat samarbeteettom
rörande massmedieforskningen. Den helt övervägande delen deav

ansågsvarande förelågbehov ökat samarbete mellanatt ett av
branschen och ocksådet fanns negativaävenstaten, röster.om

Många branschföreträdare ansåg utökat samarbete mellanatt ett
medieindustrin och den offentliga sektorn angeläget. Som skälvar

basstatistikanfördes främst behovet tillgång till utvecklad vadav
gäller mediernas struktur, ekonomi och konsumtion. Man pekade
också ökat samarbete kan leda till högre effektivitet.att ett

Andra skäl gällde, den snabba tekniskanämnts, utveck-som
lingen. ansågMan teknologiska förändringar betydelse föratt av
medier och kommunikation i samhället krävde närmareett samar-
bete mellan och bransch. Som hänvisadesexempel till digitali-stat
sering radio och TV, väsentligt kommer förändraattav som om-
fattningen etennediemas utbud, införandetoch interaktiv TV,av av
där tittaren själv väljer vad han vill Ytterligare ett argumentse. var

samarbetet mellan bransch offentligoch verksamhet särskilt be-att
hövs i internationellt perspektiv.sett ett

Också från reklambranschens påpekadessida utökatatt ett sam-
arbete mellan reklambranschen och den offentliga sektorn var
angeläget. Viss forskning kanske inte kortsiktigtär produk-typ av
tiv för mediebranschen har betydelse för hela denna branschmen
på längre ansågsikt och därför samverkan och vissattman sam-
ordning viktig mellan insatserär och branschens olikastatens un-
dersökningar.

Ytterligare synpunkter gällde behovet särskilt oberoendeettav
för kultur- och medieforskning. Tvärvetenskaplig forskningorgan
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ansågsvarandeFlerautvecklas.behövermedierochkulturrörande
ochkunde tillvaratasarbetetidigarePUB:sockså angelägetdet att

utvecklas.
TCO:s statenuppfattningmångasför ärKarakteristiskt attsyn

område,inom dettagrundforskningenförmåste hela ansvaretta
till-börområden. Därutöverandrainom statendenliksom gör

ansvar.ocksåbranschenmed gemensamtetttasammans
tillskrivelseimassmediebranschen harförFöreträdare rege-en

forskningochutbildninghögreföreslagitringen översyn aven
skri-Imassmedier 1.4.1.seinformationsindustri ochtillrelaterad

forsk-förhurutredningefterlyses görsvelsen att resursernaaven
Månganivåfördelas.ochstrukturerasskallutvecklingochning

skrivelsetill dennasinaihänvisar ettbranschföreträdare somsvar
samarbete ochbehovsidafrån branschensuttryck gemen-avom

lösningar.samma
med bran-kontakterochöverläggningarenkätmaterialet,Av av

agerande, bl.a.till branschensmed hänsynövrigtischen egnasamt
den be-utredningendrarregeringen,tillskrivelsennämndaden

sektorsforskningrörandeslutsatsenstämda gemensamtettatt organ
föreslår därförUtredningeninrättas. attmassmedier börnuom

Programråd förinrättartillsammansbranschenoch ettstaten
arbets-vilkapreciserasföljande närmareI detMassmedieforskning.

ochorganiserasdet börhurProgramrådet haböruppgifter samt
finansieras.

Prograrnrådets uppgifter10.4

massmedie-frånintresseuttalatstarktsåledesfinnsDet ett
medieområdet.forskningökadtillmedverkasidabranschens att

dra-utvecklingen. Detekniskagrad densärskilt höggäller iDetta
informationsteknologin ärinomskerförändringarmatiska avsom

omöjligtintesvårt förblir sägadetkaraktärså övergripande attatt
Redanutvecklingen.tekniskafölja denenskilt företagvarjeför att

motiverat. Denbranschgemensamtskäl kandetta varaett organav
för vissbetydelseocksåutvecklingen harmedieteknologiska stor

därförmyndigheter. Detstatligavissaochverksamhetstatlig synes
område tillgo-dettaintresseochbranschensnaturligt statensatt

idoses gemensamtett organ.
andrarad9 finnskapiteliredovisningenframgårSom enav
bådeefterfrågasdokumentationochforskningområden där av

forsk-exempelvisgällerDetsektorn.offentligaoch denbranschen
inne-påverkan, mediernaseffekter,dokumentationning och om
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håll, mediekonsumtion barn och ungdomars medievanor.samt
Även med hänsyn till dessa önskemål det motiveratsynes attvara
inrätta särskilt med för sektorielltett inriktadorgan ansvar massme-
dieforskning.

Det denna bakgrundär utredningen föreslårmot Pro-att ett
gramråd för Massmedieforskning inrättas. Programrådet skall ha
till uppgift främja utförandet forskning efterfrågasatt frånav som
mediebranschen medverka till nationella internatio-ochsamt att
nella forskningsresultat förs vidare till mediebranschen. Kunskap,
kompetens och teknik de strategiskt viktigasteär faktorerna för ut-
vecklingen massmediebranschen. Ett väsentligt utökat samarbeteav
mellan universitet, högskolor, forskningsinstitutioner och olika
massmedieföretag nödvändigt förär bidra till denna utveckling.att
På sikt kan då Programrådet forskning och teknik-,genom genom
kunskaps- och kompetensöverföring bidra till stärkaatt massme-
diebranschens konkurrenskraft.

Programrådet skall stimulera forskning och ekonomiskt stödja
sådan verksamhet angelägen bådeär branschens ochsettsom ur
det offentligas synvinkel. Till uppgifterna bör också höra själv-att
ständigt åsikteruttryck forskningsinriktning och forsk-ge om
ningsverksamhet och initiera undersökningar och forsknings-att
projekt i anslutning härtill. I vissa avseende kan här Svensk Me-
diakommitté 5.5 tjänase modell. Svensk Mediakommitté harsom
till huvuduppgift arbeta för medieundersökningar utvecklasatt att
och utförs objektivt och metodologiskt riktigtett sätt.

Programrådets uppgifter kan sammanfattas i följande punkter.
Programrådet skall:

forum för massmediebranschen ochett den of-gemensamtvara-
fentliga sektorn,

självständigt initiera, stimulera och ekonomiskt stödja FoD-verk--
samhet inom massmedieområdet,

åsikteruttryck forskningsinriktning och forsknings-ge om-
verksamhet,

indirekt uppdrag till olika forskningsinstitutioner utföragenom-
massmediebranschen och den offentliga sektorn efterfrågadav

forskning,

följa den nationella och internationella utvecklingen inom me--
diebranschen,

utarbeta programplaner för verksamheten.-
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till FoD-möjlighetstrukturProgramrådet habör engersomen
Program-karaktär.tillfälliglångsiktig ochbådeverksamhet av

åtagandensåväl fastaomfattadärförbörrådets verksamhet som
Med fastaprojektkaraktär.tillfälliga insatserrörliga eller avmer

under helafastliggersådan verksamhetåtaganden av-somavses
Programrådetsföreslår avsnitt 10.5iutredningentalsperioden att

då verksam-falleller i defemårigt avtalireglerasverksamhet ett
avtalsperio-löpandedendelresterandeunderheten nystartats, av

föremålblirProgramrådets fastainnebärDetden. att engagemang
i sin helhetverksamhetensamband mediomprövning förstför att

förlängningeventuelltillställningochutvärderasskall tas aven
Utredningensorganisationen.förändringelleravtalsperioden av

lång sikt.planeramöjligheterdärmedförslag större attger
verksamhet höginriktasåtaganden börProgramrådets fasta av

långa tidsse-medarbetarsådana projektomfattakvalitet och som
åtagandenfastamed ärtillHuvudmotivet attrier. garan-ett system

långsiktighet.ochstabilitettera
bedrivaskanProgramrådets verksamhetdelenandraDen ge-av

rörligahärprojektverksamhetMedprojektverksamhet. avsesnom
programplanerdeutflödeFoD-verksamhetförmedel ett avsom

projektverksamhetområdet förTillProgramrådet utarbetar.som
ansökan.efterfinansieringforskningockså tillstödhör genom

medelsför-kommerverksamhetenandel attHur avsesomstor av
det förstaFöromständigheter.fleraansökan berorefterdelning
det andraFörklara.ekonomiskaProgramrådetsmåste vararamar

Programrådetåtagandenfastavilkadelsfattasmåste beslut somom
vilkafemårsperioden, delskommandeunder denstödjaattavser

efter.arbetaProgramrådetprogramplaner attavser
endastmedutredningenutgångspunkt räknar attdettaMed som

efterfördelaskanProgramrådets budget ettdelmindre aven
forsknings-sökamöjligheterfinnsdagansökningsförfarande. I att

viaJubileumsfondRiksbankensforskningsråd och samtviaanslag
forskningsstiftelser. Dessamassmediebranschensmånga egnaav

finansieringenförfortsättningenikommer attäven avsvaraorgan
efterfinansieras ansö-massmedieforskningden sommerparten av

under-sammanhangblir i dettaProgramrådets tillkomstkan. av
fungeraProgramrådet skallinteAvsiktenbetydelse. ärordnad att

från visarNorgeforskningsråd. Erfarenheternanågon form avsom
ansvarsför-situationuppstå oklarsådana fall kanidet omenatt

forskningsråd.befintligatill redanrelationidelningen
projektverksamhet sättoch äråtaganden etti fastaIndelningen

sedangällerDetProgramrådets arbetsformer. att tastruktureraatt
då anledningfinnsDetverksamheten.i attinnehållettillställning
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återknyta till redovisningen i kapitel 9 detnärmare bran-om av
schen och redovisade behovet FoD-verksamhet inomstaten av
medieområdet.

tidigare framhållits stårSom mediebranschen inför rad tek-en
förändringarniska med all sannolikhet innebär väsentligt än-som
förutsättningar fördrade massmedieföretagen i framtiden. Detta är

viktigastede skälen för branschen och tillsammansett att statenav
Programråd.skall inrätta De olika industriforskningsinstitutenett

långsiktigthar tillkommit för bygga samarbete mellanatt ettupp
området.företag ofta med anknytning till tekniska förslagdet När

Programråd ocksåläggs inom det samhällsvetenskapligaettnu om
området därför utgångspunktenbör medieteknologisk ka-vara av

viktigaste för Programrådet,raktär. En de uppgifterna in-rentav
nehållsligt, bör därför forskning och dokumentation kringvara
den tekniska utvecklingen. Det gäller utvecklingen avseendet.ex.
digitalisering, signalkompression interaktiv Genomoch TV. att

Programrådets fasta åtagandendelar för och projekt-av resurser
inriktas tekniska utvecklingenverksamhet den kan branschen

tillsammans förbereda sig inför det medielandskapoch staten nya
massmediebilden Sverige efterkommer dominera i sekel-attsom

skiftet.
från sida,Generellt särskilt branschens effekt-attsett anser man,

ocksåundersökningar Forskningolika slag betydelse.är storavav
kring massmediemas effekter, effektundersökningar rörande radio

reklamens effekter och användningen massmediernaoch TV, av
områden fått itillhör de de allra högsta indexvärdena utred-som

medieeffekterningens enkätundersökning. FoD-verksamhet kring
område Programrådetdärför där kan insats.bör göraettvara en

SverigeGenom tillkomsten kommersiell radio och TV i harav
för etermedierna radikalt förändrats. Deförutsättningarna särskilt

informationkommersiella företagen starkt beroende ochär av
ocksåuppgifter kring reklam reklamens effekter. Det gäller deoch

annonsförmedling. Användningenföretag sysslar med av re-som
forskningsområde prioriteras mediernaklam särskiltär ett avsom

Programrådetsjälva och reklammarknaden. dessa skäl börAvav
också frågorinnehållsligt arbeta med reklamen ochrörsom re-

effekter.klamens
tvåNedläggningen medförde företag bildadesPUB att nyaav

för tittar- lyssnarundersökningar, Mediamätning i Skandina-och
RadioUndersökningar företag bedriver ivien AB och AB. Dessa

delvis förändradeomfattande verksamhet med ochdag en nya un-
dersökningsmetoder. tittar- och IyssnarfrekvenserData harom av-

betydelse för de kommersiella bolagens arbeta.görande sätt att
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Frågan bådeundersökningamas tillförlitlighet högintressantärom
annonsförmedlare berörda medieföretag. I utredningensför och

enkätundersökning fick forskning rörande metoder publikmätaatt
imedierna själva och högre gradhöga indexvärden änav av

Programrådet sitt studierbör därför i arbetereklambranschen. ge
förhållandevismediepubliken ett stort utrymme.av

etennedi-mediepubliken berör inte baraFoD-verksamhet kring
tidningar tid-studier läsarna ochlika intresseAv ärstort av avema.

dagstidningsmarkna-Forskning kring tidningsläsning ochskrifter.
från medi-enkätfår också i utredningenshöga indexvärdenden

tidigare imyndigheterna. Deintresseorganisationerna ocherna,
hållerupplagesiffrornamånga betydelsefullasammanhang att

uppgifter tidnings-och i ställetförlora i betydelse ersättas omav
i olikatidningsspridningtidningsläsning ochkonsumtion, grupper.

inter-också initierat studierhar branschenolika sammanhangI av
Även betydelsefull ochsådan FoD-verksamhetmediär karaktär. är

mediepublik.forskning rörandeförinombör ramenrymmas
massmediemas struktur.forskningsområde gällerytterligareEtt

massmediemaskartläggersådana studierstrukturMed somavses
innehåll.rörande mediernasforskningochroll i samhället även

igenomgående indexvärdenforskningsområden får högaDessa
dagstid-forskningsområde, rörandeutredningens enkät. Ett annat

området bety-Dockfår värden.däremot lägreningsägandet, anses
myndig-dvs.offentliga sektorn,företrädare för dendelsefullt hos

intresseorganisationerna.förheterna ävenmen
ägarkoncentration inomför motverkaintresseStatens att en

åsiktsbild-från ochyttrandefrihets-skadligmassmedierna, ärsom
regeringsförklaringen i oktobermanifesteras bl.a. iningssynpunkt,

med uppgifttillsättasutredningen kommersärskild1994. En attatt
från sida. Riksdagensåtgärdereventuellaöverväganärmare statens

199394: KU27också betänkandeikonstitutionsutskott har ett
måstelokalradioreformensådanutvecklingenanfört är att t.ex.att

inomägarkoncentrationlagstiftningochutvärderas mot mass-
allvarligtmedierna övervägas.

in-således klart uttalatföreliggerFrån offentliga sidanden ett
strukturfrågor. motive-Dettaägarförhållanden andraför ochtresse
opinionsbildningmångfald i information och är ettatt egen-ras av

bordeanledningdennademokratiska samhället. Avvärde i det
in-kunnai sin verksamhetProgramrådet Massmedieforskningför

massmedierna ochirörande ägandetFoD-verksamhetkludera an-
tillhandahålla underlagstrukturfrågor för därigenombl.a.dra att

bedömningar.mediepolitiskaoffentliga beslut ochför
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I figur 10.1 redovisas schematisk skiss Programrådetöveren
med dess olika arbetsformer åtagandeni fasta och projektverksam-
het innehållsligade delarna omfattar FoD-verksamhetsamt som
inom följande områden:

utvecklingenden medieteknologiska-
användning och effekter-
mediepublik-
mediestruktur medieinnehålloch-

Figur Programråd10.1 för Massmedieforskning

PROGRAMRÅD

Styrelse företrädaremed
för och branschstat

åtagandenFasta Projektverksamhet

medie-Den MediestrukturAnvändning
Meda, blteknologiska hl u l ococh effekter

utvecklingen medieinnehåll

lO.4.1 åtagandenExempel fasta

För tydliggöra innebörden åtagandenbegreppet fasta redovi-att av
utredningen här antal exempel projekt och verksamheterettsar

skulle kunna åtagandenfasta i Programrådets regi. Detsom vara
måste dock självfallet påankomma Programrådet efter be-att egen
dömning vilka åtagandenfasta kanavgöra bli aktuella och hursom
finansieringen dessa skall ske. För de utredningen redovi-attav av
sade exemplen skulle åtagandenbli fasta krävs dessutom berör-att
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dettafinansiärerochuppdragsgivareforskare,da vara ange-anser
läget.

sådanåtagandenfastabörbedömningutredningensEnligt avse
FoD börBehovetkvalitet.erkändochhögverksamhet är avavsom

ochbransch-också finnasbör gemensamtlångsiktigt. Det ettvara
formibedrivsverksamhetensamhällsintresse garan-somenattav

utredning-Vidfinansieringsunderlag.existens oavsettterar trygg
framstår verk-fleramassmedieforskningsvenskgenomgång avens

utredningensenligtbetydelsefulla. Det ärmycketsamheter som
fråganinitieraProgramrådets styrelseförlämpligt attuppfattning

tillborde kunna görasverksamheterexisterandei daghuruvidaom
Programrådets regi.iåtagandefastföremål för ett

skulleförändringsådanfördelvilkendå fråga sigkanMan en
verk-fördelförhållanden. En ärrådande attmedjämförtha nu

stabilare ochvilaskulleProgramrådets regii mersamheten en
forsknings-tidsbegränsademedfalletvadgrund ärlångsiktig än

vidgasskullefinansieringsunderlagetskäl ärprojekt. Ett attannat
otänkbarthellerinte attDet ärintressenter.fleromfattatill att

därige-ochansökningarinitierakunnaskulleProgramrådet självt
finansiering.ytterligaretillmedverkanom

kriterier,från dessautgångspunktmedUtredningen presenterar.
åtaganden:fastaexempelverksamheter,följande som

Mediebarometern-
ägarförhållandenmediernasrörandeForskning-

offentlighetochtryckfrihetförforskningsinstitutEuropeiskt-
mediestatistikochreklam-förInstitutet-

DagspresskollegietForskningsprojektet-
massmedieanvändning.ungdomarsochbarnsEffekter av-

4.4.6avsnittiutredningenharMediebarometerngällerdetNär
Mediebaro-gäller.närvarandeförproblematikredovisat den som

Media-delsNORDICOM,delsutförsår 1994för avavmetern
också erinraskanDet att ut-AB.Skandinavienimätning om

rörande Me-föreslå åtgärder1.4.2uppdrag seiharredningen att
framtid.diebarometems

ochfrån branschensamlatutredningenunderlagdetAv som
be-mycketframgår finnsdet stortsidan ettoffentligafrån den att

DenMediebarometem. represente-utgivningfortsatthov avav en
grundläggande förstatistik stu-t.ex.och ärdata somtyp avenrar

harMediebarometemmediekonsumtion. ut-ocheffekterdier av
fortsattadenmedproblemenår och ut-1979sedanPUBgivits av
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givningen aktualiserades PUB:s nedläggning i juni 1993.genom
Utredningens bedömning Mediebarometem innehål-denär attav
ler grundläggande data såvälbetydelse för branschenstorav som
staten.

områdeEtt angeläget forskning kartläggningochannat avser
mediernas ägarförhållanden. Det finns i ingendag samlad bildom

ägarförhållanden.mediernas NORDICOM bedriver betydel-ettav
sefullt område.dokumentationsarbete inom detta Radio- och TV-

följer utvecklingen etennedieområdet.verket inom Däremot saknas
forskning effekter och konsekvenser mediekoncentrationom av

förändrade ägarförhållanden.och minst för offentligaInte den si-
effekternadan mediekoncentration viktiga analysera ochär attav

åtgärder områdeverkningsfulla kunna vidtasskall dettaom
forskning kringkrävs bl.a. den tekniska utvecklingens betydelse

medieområdet.för maktkoncentrationen Vid institutionen för
journalistik, medier universitetoch kommunikation vid Stockholms

flera ägarförhål-har betydelsefulla studier gjorts massmediemasav
landen. viktigt forskningDet och dokumentation inom dettaär att
område fortsattkan stöd.ges

Som viktigt led i svensk strategi för hävda tryckfrihe-ett atten
och offentlighetsprincipen ställning Sverige ii och EU hartens

Tidningsutgivama föreslagit försärskilt institut skall inrättasatt ett
ändamål.detta Syftet institutet sprida insikt ochmed skall attvara

kunskap hur reglering till skydd för tryckfrihet och offent-om en
frågorlighet utfonnas tillämpasbör och hur dessa behandlassamt

på nivåerolika nationellt internationellt inomoch EU och dess- -
fåttforskningsområde,medlemsstater. Detta ökad aktualitetsom

Sveriges medlemskap i EU, exempel vadär ett annatgenom
åtagande Programrådetsskulle kunna inrymmas fast isom som

regi
mediestatistik 5.2.1för reklam- och IRM se.Institutet starta--

år kontinuerligt1992. Huvudsyftet under-sin verksamhetde är att
mediemarknaden.reklam- ochkartlägga den svenskasöka och

med-ekonomisk förening med tolvbedrivsVerksamheten som en
fö-branschorganisationer ellerallalemmar representerar storasom

professionalism ochvid präglas högVerksamheten IRMretag. av
materialnöjd med detfrån sida synnerligenbranschensärman

tillhandahåller.institutetsom
universi-GöteborgsDagspresskollegiet vidForskningsprojektet

till studera dagspressensprojekt syftar4.3.1se är atttet ett som
då förhållandena mellan dags-långsiktiga särskiltutveckling och

också in-tidningar andra medier. Dagspresskollegietoch är en av
tillsam-i Mediebarometem, tidigaretressentema utgavsom man
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Tidnings-ekonomisktDagspresskollegiet stödsPUB.med avmans
för,Dagspresskollegietforskningutgivama. Den ge-svararsom

långsiktig och övergripan-Läsvanestudien,den s.k.bl.a. är avnom
i likhet med Me-undersökningarDetde karaktär. är typ somaven

beslutsfattarnaoffentligadebranschen ochförserdiebarometem
beslutsunderlag.värdefulltmycketmed

barns ochproblemområde effekternasärskiltEtt utgör ung-av
aktualiserad radtidmassmedieanvändning,domars av ensenare

ochuppföljning barnsingåendeincidenter. Entragiska avmera
publikmätningarvadmassmedieanvändning gängseungdomars än

bevakningpåkallat. En löpandestarktdärför behovetmedger är av
å si-massmedieanvändning, andraå sidanmellansambandet enaav

bakgrundsvariablerandrautbildning och ärlivsstilar,dan en-t.ex.
åtagande. Dettaområde för fast ärtänkbartutredningenligt ettett

indexvär-fått förhållandevis högaforskningsområdeockså ett som
detta slagforskningsverksamhetenkät. Eni utredningensden av

medie- ochförAvdelningenuppläggning.avanceradkräver en
internationelltuniversitetvid Lundskommunikationsvetenskap är

undersökningarsådana mätningar. Dessaserieförvälkänd bl.a. en
från radanslaghållas vid livkunnathar sedan länge engenom

unikinternationelltexistensenfortsattakällor. Den settskilda av en
forskningsområde effekternaviktigarealltmätserie inom avett -

på lämpligtbordemassmedieanvändningoch ungdomarsbarns -
säkerställas.kunnasätt

påexempelendastverksamheternaredovisade utgörDe ovan
Program-ankommamåste sedanåtaganden. Detfastatänkbara

avtalsslutandeinledningsvis derådets och attstyrelse, även partema,
rådetsingå verksamhet.iskallåtagandenfastavilkaavgöra som

Programrådets organisation10.5

mellanbör lösasjuridiska ställningProgramrådetsFrågan par-om
avseendedettaProgramrådet bildas. Isamband medi attterna

fannstankarmed deförslagutredningensöverensstämmer som
verksamheten skallMedieRådet år 1986. Förbildandetkring attav

ikommastiftelseformenkanlångsiktig karaktärfå t.ex.meren
devid skapandetnyligenfråga. modell har använtsDenna av nya

DetSR-koncernen.tidigareinom denenheternaorganisatoriska
medförstiftelsestiftelseformen. Enockså talarskälfinns emotsom

verksamhetensändratillfällesvårigheter vidvissa ettatt senare
flexibla lösningenåstadkomma denförutsättningar. För mestatt
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bör därför överlämnas till själva Programrådetsavgöraparterna att
juridiska status.

Vad angeläget i dettaär sammanhang Programrådetärsom att
inte ställning myndighetsorgan. Det skall inte hellerges som upp-
fattas specifikt branschorgan i olika sammanhangett fö-som som
reträder branschens intressen. Programrådet måste stå oberoende i
förhållande såvältill privata offentliga intressen.som

I samband med Programrådet bildas bör dvs.att parterna, staten
och de övriga intressenter från början medverkar i finansie-som
ringen, sluta särskilt avtal Programrådets mål,verksamhet,ett om
inriktning, finansiering och övriga åtaganden.ekonomiskaansvar,
Avtalet bör utformas det gäller försätt programstyrelsemasom
inom industriforskningen.

Avtalsslutande kan och enskilda medieföretagparter statenvara
intresseorganisationer inom medieområdet med exempelvis 1993
års filmavtal modell eller och intresseförening medstatensom en
exempelvis avtalsmodell från industriforskningen. l det sistnämn-

fallet måste dåda stadgar för intresseföreningenäven fastställas.
Avtalet Programrådet femårigt.bör mångaI fall inomom vara

industriforskningen treåriga.avtalen oftast Dettaär dock be-är en
tydande nackdel enligt utvärdering år 1991 gjordesen som om
den svenska industriforskningen SOU treåriga1991:83. De av-
talsperiodema ansågs för korta för långsiktigt skallattvara man
kunna bygga avancerad kunskapsbas. femårigEn avtalspe-upp en
riod därför föredra.är att

Inom för den löpande avtalsperioden bör verksamhetenramen
också utvärderas. Det angeläget så sker eftersomär utvärde-att en
ring bör ligga till grund för ställningstaganden fortsatt verk-om
samhet efter avslutad avtalsperiod.

För dem eftersträvar fast organisation långsiktigochsom en en
lösning kan förslaget Programråd, påbaserat femårigtett ettom
avtal mellan möjligen alltför lösning.parterna, temporärses som en
Utredningen förståelsehar härför samtidigt den bedöm-görmen
ningen förutsättningarna för inrättaatt att ett gemensamtnu organ
baserat tidsbegränsat avtal möjligheternaett är större än att

långskapa för tidett permanent organ.
Programrådet bör ledas styrelse med så-förrepresentanterav en

väl branschen det offentliga. Styrelsens sammansättning blirsom
frågadelvis hör Programrådetsmed juridiskaen som samman

form. Redan i detta sammanhang kan dock konstateras att
branschens företrädare bör ha inflytande i styrelsen. Detett stort
sammanhänger med förslagen nedan Programrådets finansie-om
ring, där utredningen förutsätter branschen för huvudde-att svarar
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rådets Samtidigt börför verksamhet.kostnadernalen ett stortav
posi-verksamhetstyrelsensinflytandeavgörandeeller över vara en

enskilda företags ochbedömningvidfaktor för branschentiv av
för starktYtterligare skälmedverka.villighetorganisationers ettatt

uppfattasProgramrådet inte skallbranschinflytande är ettatt som
uppgifter kontrol-myndighetskaraktär medoffentligt attorgan av

tillhandahåller.branschenbearbeta dataochlera som
får sammansättningföreslår styrelsenUtredningen to-att aven

ochmassmediebranschentalt nio ledamöter representerarvarav sex
företrädare ochsinabör självBranschen statenutse ge-staten.tre

Regeringen börstatliga styrelseledamötema.regeringen de trenom
ordförande.tillstatliga ledamöternadeutse en av

gällersammansättningstyrelsensfrågaYtterligare rörsomen
ingå i denna el-skallforskarsamhälletförhuruvida representanter

Programrådet i sig intedetavsikt medUtredningens ärej.ler att
sti-uppgift blirforskning. Styrelsensnågonbedriva attskall egen

Någon omfat-medel.tillgängligafördelaochforskningmulera
kringinte byggasbehöververksamhetadministrativtande upp

univer-projekt, vidtillfördelasProgramrådet. medelDe t.ex.som
någonföregås formmåste dockhögskolor,och veten-sitet avav
skebedömning. kanDetprövning eller representanterskaplig om

Programrådets styrelse.ingår iforskarsamhälletför
lösning. Pro-föremellertidUtredningen har stannat annanen
för debestå företrädaregramrådets styrelse bör endast parterav

företrä-innebäravtalet. Dettillkomstenvidmedverkat attavsom
iUtredningeningå styrelsen.ibörforskarna intefördare anser

refe-förfogande bör hasittProgramrådets tillstyrelsestället enatt
skall ha tillReferensgruppenmassmedieforskare.medrensgrupp

olika projektoch bedömagranskastyrelsensuppgift vägnaratt
styrelsenforskningsverksamhetansökningar liksom denoch som

då i det be-blir delbedömningReferensgruppensstödja.vill en
kunnaförProgramrådets styrelse harslutsunderlag att tasom

kanbedömningenvetenskapligaärenden. Denställning i enskilda
självfallet dethari styrelsendå inkluderas i arbetet parternamen

referensgrupperFrågan antaleti sin hand.avgörandetslutliga om
arbetsuppgifter bör beslutassammansättning ochoch deras av

gång.kommit iverksamhetenProgramrådets styrelse när
Programrådet. Pro-kansli föringeterfordrasAdministrativt

anställd personal. Däremotnågon fastgramrådet initialt inte habör
basserviceadministrativvissverksamhetennaturligtviskräver en

sammanträda ochskall kunnareferensgruppstyrelse ochför taatt
också någon ditmåste finnas platsolika projekt. Detställning till

någonmåste finnasoch detsändashandlingar kan person som
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kan upplysningar Programrådets verksamhet. Kostnadernage om
måsteför tjänster Programrådetsdessa självfallet belasta budget

böroch kunna upphandlas kontrakt lämpligmed part.genom
ProgramrådetsTill förfogande finnasbör verkställande sek-en

föredragande vid rådets sammanträden ochärreterare som som
rådetsförbereder de ärenden styrelse har behandla och dess-att

rådetstill beslut verkställs. Den verkställande sekretera-attutom ser
såtillsammansbör, med konsulter erfordras,externa omren svara

för beställarkompetens nödvändig för Programrådetsden ärsom
Till börverksamhet. sekreterare antingen styrelsens le-utses en av

åtadamöter eller rekryterad kan sig full-externt atten person, som
uppdraget. Sekreteraren liksombör, styrelsens ledamöter igöra

för tidsbegränsad Programrådet ocksåövrigt, period. börutses en
möjligheter och utnyttja konsulter.att permanentresurser
Utredningen, har olika alternativ till administrativövervägtsom

föreslåanknytning, har för anknytning till Forsk-stannat att en
ningsrådsnämnden FRN. FRN har till uppgift stödja forskningatt

områden fråninom främst angelägna samhällets synpunkt.ärsom
också i överläggningar förvissat sigUtredningen har med FRN om

från sida viss ersättningFRN bereddär att motatt man :s en ansvara
Programrådetsför den begränsade administration följer medsom

verksamhet.

Programrådets10.6 finansiering

Programrådetsgäller i verksamhet harNär det statens engagemang
först beaktat regeringens direktiv dir. 1994:23 tillutredningen

åtaganden.utredningar offentligasamtliga Depröva över-attom
dåväganden har gjorts gäller huruvida skall medverka istatensom

Programrådets i ställetarbete eller verksamheten sin helhet iom
branschstyrd. Mot bakgrund den snabba medieutveck-bör vara av

lingen och omfattande förändringar i medielandskapet kande som
förväntas enligt utredningens mening, ibör, statens engagemang
mediefrågor Massmedierna intar, utredningen tidigareöka. som

Forskningredovisat, central roll i demokratiskt samhälle. ochetten
därför också fördokumentation massmedier betydelseär storav av

få till mediepolitiskastatsmakterna skall underlag beslut, kunnaatt
förutsättningarmediepolitiska bedömningar och ochgöra ange

för hur medieverksamheten skall organiseras, kontrollerasregler
Utredningen därför i sin prövning funnit till-och utvecklas. har

Programrådetsför offentligt åtaganderäckliga skäl inomett ram.
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Frågan Programrådets verksamhet skall finansierashur ärom av
för idén branschforsk-central betydelse. Förutsättningen att ettom

massmedieområdetningsorgan inom skall kunna förverkligas är att
ekonomiska förutsättningar finns för verksamhetens bedrivande.

Programråd frånutgårUtredningens förslag till branschen skallatt
och avgörande inflytande verksamheten.ha Detöverett stort

framgår majoritetbl.a. styrelsens skall branschen ochatt utsesav av
Programrådbranschen. Förslaget inrätta ock-ärettrepresentera att

frånså resultat de ansträngningar gjorts branschens sidaett av som
framställningenmanifesterats i den särskilda tilloch bl.a.som

enligt utredningens bedömning därförregeringen 1.4.1 Detse är
ändamålsenligtbåde branschen förlämpligt och huvud-att svarar

Programrådets finansiering.delen av
fårfinansieringen skall ske iI vilka former exakt avgöras sam-

Programrådetsmed avtal i vilket verksamhetband upprättasatt ett
påpekats Programrådettidigare naturligt tillregleras. Det är attsom

företagbörjan formeras de organisationer och utgörav somen
traditionella massmediebranschen. Hit räknas i förstakärnan i den

Radio, Sveriges Televisionhand Tidningsutgivama, Sveriges och
också Sveriges Reklamför-Annonsörföreningen ochTV4 men

då givetvismassmediebranschen börbund. kärna inomDenna
rådetsockså finansieringen verksamhet.för huvuddelen avsvara av

och statliga myndigheterUtredningens förslag innebär att staten
då ocksåProgramrådet. finansieringenockså ingår del böri En av

varierar andelindustriforskningsinstitutenfalla I statensstaten.
alltid för mindre delfinansieringsansvaret, statenmen svarar enav

insat-står bakgrund demedan branschen för huvuddelen. Mot av
främst vid uni-i övrigt för massmediebranschen,görstatenser som

statsfinan-tanke det ansträngdaversitet och högskolor och med
år andeloch framöver, kansiella läge gäller antal statensettsom nu

Programrådets hög-verksamhet knappasti finansieringen sättasav
till 25än procent.re

rådets verksamhet i inlednings-kostnaderna förOm de totala
blir mkr.det andel 5beräknas till 20 mkr, betyderskedet att statens

iotvetydiga deltasamhällets intressebakgrundMot att ut-avav
naturligtdetformningen framtidens medielandskap är att statensav

Programrådets i formverksamhet skeri finansieringenandel avav
under Kulturdepartementetssärskild anslagspost i statsbudgetenen

till statsfinansiella läget ochhuvudtitel. Om detta med hänsyn det
inomsvårigheterna omprioriteringartillmed hänsyn göraatt

måste andra fi-inte visar sig möjligt,budgetKulturdepartementets
kostnaderna förgäller andelnansieringsvägar sökas vad statens av

då presstödet minskasProgramrådet. Man kan överväga attt.ex.
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något medel rundradiokontot. dock inteeller Det äratt tas ut-ur
föreslåuppgift exakt hur del finansie-redningens att statens av

Programrådet fårske. ochringen skall Det avgöras när statenav
Programrådet.förhandlar inrättandebranschen avtalettom om av

Sveriges Radio och Sveriges Television,Det bör understrykas att
förutsättningar bidra till finansieringenskäl ochhar goda attsom

Programrådet också finansierar icke obetydligoch i dagsomav
massmedieomrâdet,forsknings- dokumentationsverksamhetoch

bör självfal-i sammanhanget har räknats till branschen. Detdet här
också massmedieföretag organisa-möjligt för enskilda ochlet vara

Programrådetstår för enskilda statligautanför liksomtioner som
Programrådets i samband medutnyttja kompetensmyndigheter att

sådanaforskningsinsatser. Irörande specifikauppdrag läggs utatt
för uppdraget.självfallet beställaren betalarfall detär som

Programrådetskostnaderna förUtredningens bedömning är att
uppgåfemårig till 20avtalsperiod kommerunderarbete att caen

riktmärkeår. angivna kostnadsramenmkr Den ettmotsvararper
någotbedrivasProgramrådets skall kunnaför verksamhet ettatt

programrådet väljerändamålsenligt Omså effektivt och sätt. attnär
åta-fastapågående forskningsprojekt i forminkludera vissa avnu

bortfal-SamtidigtProgramrådets regi, ökar kostnaderna.iganden
projekt. Verk-dessadå finansieringsbehovet fördet nuvarandeler

fåProgramrådet kan därför kommasamheten i störreatt om-en
också sammanhängerfinansiering, vilketfattning och högreen

organisationer ellerenskilda företag,vilken utsträckningmed i
Programrådet försidan vill utnyttjaden offentligamyndigheter
sådana fall kom-ibeställaruppdrag. Beställarintresset börspecifika

visstfinansieringsåtagande eller förgenerelltitill uttryck ettma -
något ekono-finns därför inget skälenskilt projekt. Det att ange

medProgramrådets verksamhetomfattningenmiskt tak för av
forskningrådet skall initierainte baratanke utanatt egenny

till lämp-kanaliserasbeställaruppdragockså enskildabidra till att
forskningsinstitutioner.liga

frågorsärskildaVissa10.7

frå-speciellavissaförtsbeslutskildaharTill utredningen genom
Problema-framtid.MediebarometernsfrågangällerDet omgor.

4.4.6.avsnittiredovisatsharkring Mediebarometemtiken
tidsserier intekontinuerligalånga ochviktDet är stor attav

utgiv-fortsattEnförändringar.organisatoriskatill följdbryts av
Medie-Eftersommåste därförning Mediebarometem tryggas.av
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barometems framtid för närvarande oklar och NORDICOMär en-
fungerardast tillfällig huvudman, bör verksamheten for-utansom

svårigheter åtagandemella kunna bli fast Programrådetsinomett
regi detta blirDet sedan uppgift för Programrådetnär startar. atten

själva arbetet skall utföras.avgöra var
Utredningen har dock, bakgrund specielladet uppdragmot av

Mediebarometem, gjort vissa överväganden kringrörsom en an-
knytning ändamåletMediebarometem till för lämplig universi-av
tetsinstitution. ProgramrådetDet bör ankomma fatta beslut iatt
frågan institutionsanknytning, utredningen vill i dettaom men
sammanhang anföra följande. Kulturdepartementet förhar, att

utgivandet års1994-95 Mediebarometer, tilldelat NOR-trygga av
DICOM vid Göteborgs universitet sammanlagt 275 tkr. NORDI-

ocksåCOM tidigarehar sedan för datainsamling ochett sta-ansvar
tistikbearbetning utgivandet MedieSverige.bl.a. Verk-genom av
samheten vid NORDICOM präglas kvalitet ihög olikaav som

fåttsammanhang internationella därförerkännanden. Det enligtär
utredningens uppfattning naturligt för Mediebaro-att ansvaret

knyts till den svenska avdelningen NORDICOM vid Gö-metem av
teborgs universitet.

frågaEn uppmärksammats i detta sammanhang Me-är attsom
diamätning i ocksåSkandinavien AB motsvarande pub-utger en

låtitlikation titeln registreramed Mediebarometem. MMS har Me-
diebarometem företaget utgiven periodisk skrift. Det harsom en av
därför uppstått viss efterturbulens nedläggningen PUBen av om

för utgivandet skall ligga.Mediebarometem Utred-ansvaretvar av
ningen kan utgivandet Mediebarometemkonstatera att av uppen-

sådanbarligen olika intressenterbetydelse bereddaärär att attav
finansiellt för fortsättning. i för sig tillfreds-dess Detta ochärsvara

områdeocksåställande. Dessutom kan konkurrens detta vara av
visst värde.

tvåVad uppfattas negativt olikadäremot kan ärsom som om
innehållandeMediebarometrar olikapubliceras med resultat

bidra tillgrundläggande data mediernas utveckling. Det kan attom
skapa därför angeläget Mediebarometem i sinoklarhet. Det är att
tidigare statistiska uppgifternaform fortsätta och dekan att repre-

vetenskaplig kvalitet. Detgrad tillförlitlighet ochsenterar storen av
talar fastare tillför Mediebarometem i framtiden bör knytasat-t en
universitetsinstitution utredningenNORDICOM det sätt som
förordat. Mediebaro-Genom förslag utredningendetta attanser

fortsatta utgivning kanmetems garanteras.
tillgång medie-frågan till dataI detta sammanhang har om om

konsumtionen också skrivelsenuppmärksammats. Det gäller se
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från1.4.3 sju professorer behovet tillgängliga data ställsattom av
till forskningens förfogande materialets kommersiellanär värde
avtagit. Utredningen delar den kommer till uttryck i skri-oro som
velsen tillgången till grundläggande data begränsas.att Trots detta

utredningen det för närvarande inte föreligger någotatt be-anser
hov från sida reglera denna fråga.att I stället börstatensav man
frivillighetens grund förhandla fram överenskommelse med deen
aktuella undersökningsföretagen sikt forskarnagaranterarsom
tillgång till material mediekonsumtion. Vid utredningens kon-om
takter med berörda förtag har redovisats mycket positiven syn
möjligheten till samarbete. Från företagens sida mycketär man
mån den verksamhet bedriver skall skeatt medom veten-man
skapligt godtagbara metoder. Enligt utredningens uppfattning bör
Programrådets styrelse sina första åtaganden tecknaettsom ettav
avtal med MMS och RUAB massmedieforskama tillgångsom ger

såvältill grundläggande data mediekonsumtion den Me-om som
diebarometer MMS också i framtiden.att utsom avser ge

Kulturdepartementet disponerar för närvarande 210 tkr avse-
ende mediestatistik 1.4.4.se Det medel tidigareär dispone-som

SCB. Eftersom det saknas myndighet medrats övergripandeav en
medieområdet har departementet för budgetåret 199495ansvar

uppdragit SCB för framtagning vissa uppgifter medatt svara av
anknytning till mediestatistik. framgåttSom utredningens kart-av
läggning kap. 9 föreligger mycket behov statistikett stor av
massmedieområdet.

Utredningens bedömning Programrådet iär fortsättningenatt
bör fördela det aktuella anslaget 210 tkr. Härvidlag bör beaktas

NORDICOM sammanhållandeär instansatt beträffande medie-en
statistiken. Anslaget, innevarande år disponeras Kultur-som av
departementet, bör överföras till anslag för forsknings- ochett ut-
vecklingsinsatser inom massmedieområdet disponerasoch av
Programrådet för uppdrag och insatser olika slag. I dettaav sam-

Programrådetmanhang kan tänka sig lägger uppgifterattman ut
på såväl myndigheter enskilda forskningsinstitutioner.som

10.8 Genomförandet och fortsatt arbete

Utredningens kartläggning har visat på behov FoD-ett stort av
verksamhet inom massmedieområdet. Det med dettaär ut-som
gångspunkt utredningen föreslår inrättandet särskilt Pro-som ettav
gramråd för Massmedieforskning Under förutsättning finansie-att
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bör Program-tillfredsställande sättringsfrågorna lösaskan ett
år 1995.underverksamhetsinrådet kunna starta

ProgramrådetsrörandeavgivitutredningenförslagDe upp-som
rekommendatio-finansiering skallochorganisationgifter, ses som

förhandlingsarbete.kommandeinför ettner
förslag börutredningensgenomförandetfas iförstaSom aven

utredningensmedförhandlingsman,särskildtillsätta somstaten en
före-förhandla meduppgiftfår tillunderlagkartläggning attsom

Programråd.inrättandetmassmediebranschenför ettträdare avom
för företagföreträdaremedförashandi förstabörFörhandlingar

traditionellai denkärnanorganisationer utgöroch massme-som
ochTelevision, TV4SverigesRadio,Sverigesdvs.diebranschen

Rek-SverigesochAnnonsörföreningenTidningsutgivarna, samt
lamförbund.

Pro-formerafå uppgifttillinledningsvisbör attDenna grupp
förutsättningnödvändigbåde viktig och attgramrådet. Det är en

inomorganisationernaochcentrala företagenochde största mest
med Pro-arbetetkonkretamed i detfinnsmassmediebranschen

åtgärder vidtas:följandebörtidsordninggramrådet. I

förhandlingsman.särskildtillsätterStaten en-
utredningensöverläggningkallas tillintressenterBerörda omen-

Massmedieforsk-Programråd förbildandettillförslag ettav
finansiering.organisation ochuppgifter,Diskussionning. om

berördaundertecknasoch parter.Avtal upprättas av-
interimsstyrelse.utseendemedKonstituerande möte av en-

rekryteras.sekreterareverkställandepersonalHandläggande-
verksamhetentillLokalerprogramplaneroch upprättas.Stadgar-

FRN.anskaffas

in-godkännandebeslutriksdagsbeslutEventuella samt avom-
överenskommelser.ochgångna avtal

Verksamheten startar.-
alltså deutarbetauppgift blirviktigasteInterimsstyrelsens att
Programrådets verk-skall regleraprogramplanerochstadgar som

avtalenförutomarbeteför detta utgör,modelllämpligsamhet. En
filmavtal se.gällandeområde,industriforskningens äveninom

medverkarsamtligaundertecknasAvtalen bör parter8.3.3. somav
och god-undertecknadeavtalenSå ärfinansieringen.vid snart

verksamhetenkända kan starta.
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Genom tillkomsten Programråd för Massmedieforskningettav
skapas för branschen och det offentligaett gemensamt organ som
inte bara blir betydelsefullt det gäller för det demokratiskanär en
samhället så viktig uppgift sektorsforskning massmediersom om

också för tillgångalla värdefull det gällerutan närparteren att
framtid kommermöta präglas snabba tekniska,atten som av

ekonomiska och sociala förändringar.
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å
u

Kommittédirektiv t!

Dir.

massmedierSektorsforskning om

Dir. 1993:107

1993-10-28regeringssammanträdeBeslut vid

statsrådet anför.Friggebo,kulturdepartementet.Chefen för

förslagMitt

uppdrag kart-utredare tillkallas medföreslår särskildJag attatt en
och utarbetasektorsforskning massmediernabehovetlägga attomav

sådan forskning.förformernaförslag enom
1994.septemberfram denskall läggas lförslagUtredarens senast

Bakgrund

199293:l70.utvecklingforskning och prop.propositionenl om
regeringen sin avsiktavsnitt tillkännagav11 412 göraatt ens.

dokumentationfrågor forskning ochrörandeöversyn över avom
mediebranschen,ochallmännamassmedier i samarbete mellan det

anfördespropositionl dennasektorsforskning massmedierna.dvs. om
följande.bl.a.

privata företag ellerhuvudsakligenMassmediema ägs orga-av
från gäller iskillnad vadroll tilloffentligasnisationer. Det är. som

kulturminnes-arkiv ellerbibliotek,förhållande till museer,ex.
stöd iochstyrandevården, inte attattatt utan ramar geangevara

massmedieforskningengrundläggandeutsträckning.begränsad Den
forskningstatligt Dennahögskoloruniversitet och är ett ansvar.
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har underDeninomvetenskapliga kriterier.handi förstastyrs av
fått förstärkta resurser.senare

massmedie-forskningockså behovemellertidfinnsDet ett av
Dettainomvetenskapliga.utgångspunkterfrånområdet andra än

sektorn.offentliga och privatabåde inom denfinnsbehov
följastarkarealltbehovetblirsektornoffentligaden attlnom

rättsligt. natio-ochekonomisktbåde tekniskt.medieutvecklingen,
behovetoch utredaförberedaförinternationellt.nellt och attt.ex.

massmedie-olikainomsamhällsinsatserkonsekvensernaoch av
samarbeteinternationelltlagstiftning,nationellområden. genom

i begrän-tillgodoses baraforskningsbehovandra Dettaoch sätt.
forskningsstrukturen.befintligainom denutsträckningsad

utveckling härrörochforskningbehovsektornsprivataDen av
stärka sinintressemedieföretagetsfrån enskildadetdels att egen

hel-branschinomfrån utvecklingenkonkurrenskraft. dels somen
från detmassmedieföretageninteskiljer sigavseendehet. dettal

till viss deltillgodosesForskningsbehovetnäringslivet.övriga
högskolan.tillanknytningvissinstitut, ibland ienskildagenom

utveck-marknadsundersökningar.bedrivermedieföretagEnskilda
exempel dettaEttforskning.i enstaka fallochlingsarbete även

tidigarekring denbyggdesforskningsverksamhetdenär uppsom
ochpublikavdelning förSveriges-Radio-koncernens program-

betydelse föromvittnadhaftPUB harundersökningar PUB. en
också mätningar ochutförtharradio och TV. PUBforskningen om

för Kultur-företag ochför enskildaforskningsarbete andra.visst
avgiftsñnansierade radio- och TV-rådet. inom denFörändringarna

programföre-förändringarhar medförtverksamheten stora av
programundersökningsverksamhet. Förpublik- och närva-tagens

heltdetta arbete inteomfattningen formerna förrande ochär av
motsvarande verk-andra mediebranscher saknasklarlagd. För

bedrivit opinions-uppdragnäringslivetsinstitutsamhet. Ett som
undersökningarockså gjortbildning i viss utsträckning äroch egna

Näringslivets Mediainstitut.
varkengivetvisforskning kanEn bransch- och företagsanknuten

finns inomforskningden och kritiskaoberoendeersätta som
utvecklingsinsatser. Detuniversiteten företagens äreller egna

offentliga harbåde näringslivet detochemellertid tydligt ettatt
beställarekvalificeradefungerabehov kunnaökat att avsomav

rollmassmedieområdet. centrala i detforskning Mediernas
utvecklingoch inomstatsskicketdemokratiska forskninggör att

fårmedieområdet någon aktör otill-särskilt känsliga förär att en
börlig dominans.
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förFormerna forskning inom för näringslivetoch avpassadeiir
efter varje näringsgrens behov och offentligastruktur. Den insatsen
har till institutioner eller samrådsmekanismerstyrts som ut-ger

för inflytande både från offentligt håll och från berördarymme
branscher. När det gäller forskning massmedier bl.a. dengörom
redan nämnda funktionencentrala för medierna i demokratisktett
samhälle det nödvändigt analysera och utreda formernanärmareatt
för samarbete mellan alla sådantEtt samarbete ocksåkanett parter.
förutom branschen behöva inbegripa organisationer för yrkes-t ex
arbetande inom medierna, delar kulturlivet Universitet ochetc.av
högskolor oftahar kapacitet utföra forskningsuppdrag for olikaatt
massmedieintressenter. enskilda offentliga.eller

lederDet sagda till det. redan anmälts till riksdagen iatt som
budgetpropositionen I99293:l0O bil.prop. l2 254. enligts. re-
geringens mening ñnns skäl tillkalla särskild utredare föratt atten

frågor forskningrörandeöver och dokumentationse av massme-
i samarbetedier mellan det allmänna och mediebranschen. Detta

särskilt sektorsforskningen för massmedier. organisato-avser t.ex.
fonner förriska beställning och finansiering forskning. med ut-av

gångspunkt mångfaldeni intressen och behov medieområdet.av
En skrivelse har inkommit till chefen för Utbildningsdepartementet

dnr. U 93404H från antal näringslivsorganisationer företrädan-ett
de medieindustrin där understryker behovet förstärkaattman av
forskningsstmkturen för medieindustrins behov.

Vissa förutsättningarna för forskning massmedier för bran-av om
schens behov eller för andra beställare har förändrats. PUB:snumera

såledesverksamhet har lagts eller till vissa överförtsdelar tillner
överläggningarandra företag eller institutioner. pågår hurom re-

sultaten vissa långsiktiga undersökningarnadelar de kunnaskallav av
tillvara. Nordiska dokumentationscentralen för masskommunika-tas

tionsforskning NORDICOM. med viktig del verksamhetenen av
förlagd till Göteborgs universitet. kommer i framtiden få den delatt

sin finansiering sker den nordiska budgetenav som ur gemensamma
kulturdelenöver innefattarsom även massmedierna i stället för
forskningsdelen. Det innebäröver för NORDlCOM:satt ansvaret

dokumentation. och forskning baserad den. det nordiska planet
förts till kultur- och massmediesektorn.
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Uppdraget

behovetkartläggabakgrundredovisadeskallUtredaren mot ovan
doku-ochforskningdvs.massmedierna,sektorsforskning omomav

offent-denochmassmediebranschensfrånmassmediermentation av
utgångspunkter.sektornsliga

organisationer,berördamedkontakti näraskall arbetaUtredaren
myndigheter.ochforskningsinstitutioner

behovbedömning detgrundasskallåtgärder avFörslag enom
iutformasbörförslagSådanauppvisat. sam-kartläggningdennasom

finansie-forskningenssyfta tillochintressenter attberördaråd med
behov.beställandede parternasorganisation motochring svarar

forskningenförkostnadernaförsjälvsåledesbörBeställaren svara
universitetförinomskehand böri förstautförandet ramenmedan

ochövervägandenutredningensförFörutsättningenhögskolor.och
ökas.kaninteutgifternastatligadeförslag bör attvara

kommittéersamtligatilldirektivregeringensskallutredarenFör
dir.inriktningutredningsförslagensangåendeutredaresärskildaoch

1988:43dir. samtutredningsverksamheteniEG-aspekten1984:5,
gälla.1992:50dir.konsekvenserregionalpolitiskaom

Hemställan

regeringenjaghemställeranfört attvad jagtillhänvisningMed nu
Kulturdepartementetchefen förbemyndigar

behovetkartläggauppgiftmedsärskild utredare atttillkallaatt en
massmediernasektorsforskning omav

biträdeochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter,att om
utredaren.

beslutarregeringenjaghemställerVidare att
Utredningaranslaghuvudtitelnselfteskall belastakostnadernaatt

m.m.

Beslut

ochövervägandenföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.bifaller hennes

Kulturdepartementet
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Förteckning svarande enkät forskningsbehovöver om

fåFör uppfattning mediebranschensnärmare den of-att samten av
fentliga sektorns behovet FoD-verksamhet inomsyn av mass-
medieområdet distribuerade utredningen enkät till företag,en or-
ganisationer och myndigheter och offentliga Denna enkätorgan.
ligger till förgrund utredningens bedömning behovetav av
sektoriell massmedieforskning. ingårunderlaget frånI nedansvar
angivna intressenter.

G212 Mm

Medier
Bildbyråer 3
Företag inom radio- och TV-området l 1
Förlag 4
Privat lokalradio 3

nyhetsbyråerTidningar och 6
Intresseorganisationer

Arbetsmarknadens organisationer
Bransch- intresseorganisationeroch l
Upphovsrättsliga organisationer

Undersökningsföretag
Branschanknutna publik- och progamundersök-
ningsföretag och marknadsundersökningsföretag 3

Myndigheter och offentliga organ
Myndigheter 18motsvarande

Reklammarknaden
organi-och företag ochReklam- annonsbranschen

9sationer
Övriga

lTelekommunikationsföretag

Summa 81
.
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Bildbyråer
ReportagebildAB
BildbyråIMS

Bild ABPressens

TV-områdetochradio-inomFöretag
ABFemmanSverigeBroadcast

ABTelevisionFilmN et
Kabelvisionen KB

ABTV NätetStjäm
ABKabel-TVSvenska

Radio ABSveriges
Television ABSveriges
Utbildningsradio ABSveriges

ABSverige1000TV
ABTV3

TV4 AB

Förlag
BokförlagSjögrenRabénAB

ABBöckerBokförlaget Bra
ABBonnierförlagen

Liber AB

lokalradioPrivat
Radio ABAnnonsbolagetABR

GöteborgRix
Sverige ABZ-radio

nyhetsbyråerochTidningar
NyheterAB Dagens

Kvällstidningen ExpressenAB
IndustriDagensAffärsinformation ABBonniers

Landsortstidningar ABFörenade
COABDagbladetsSvenskaHB

ABNya Arbetet

organisationerArbetsmarknadens
SRAOArbetsgivareföreningen

FöretagenGrafiskaochMedieförbundetFörlags- och
ArbetsgivarorganisationMedieföretagensHAO

SverigeiLandsorganisationen
ArbetsgivareföreningenSvenska
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Svenska Industritjänstemannaförbundet
Svenska Joumalistförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Tjänstemännens Centralorganisation

massmedieområdetBransch- och intresseorganisationer inom
Fackpressen

Våra GårdarRiksföreningen
Stiftelsen Allmänhetens pressombudsman
Stiftelsen Näringslivets Mediainstitut
Svenska bamboksinstitutet
Svenska Bokförläggareföreningen
Sveriges Biografägareförbund
Sveriges Film- och Videoproducenters Förening SVIP-
Sveriges Filmuthyrarförening u.p.a.
Sveriges Informationsförening
Sveriges Lokal-TV-förbund
Tidningsutgivama inkl. Tidningamas arbetsgivareförening

Upphovsrättsliga organisationer
Copyswede
SAMI

Branschanknutna publik- och progamundersökningsföretag
Mediamätning i Skandinavien MMSAB -
RadioUndersökningar RUABAB -
SIFO AB

Myndigheter offentligaoch organ
Arbetsmiljöinstitutet
Arkivet för ljud och bild

BRÅrådet,Brottsförebyggande
Folkhälsoinstitutet
Granskningsnämnden för radio och TV
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kungliga biblioteket
Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK
Presstödsnämnden
Radio- lokalradiotillståndoch TV-verket förgenom Styrelsen
Rymdstyrelsen

BiografbyråStatens
kulturrådStatens
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FilminstitutetSvenskaStiftelsen
försvarpsykologisktförStyrelsen

Taltidningsnämnden
Telestyrelsen

annonsbranschenochReklam
föreningAffischeringsföretagensAFF -

Annonsörföreningen
Sverige ABCarat

Förening GAFAnnonsförmedlaresGodkända
MarketingGruppen HBMedia

Mässrådet AB
ReklamförbundSveriges

SWEDMA
TeleMedia Group AB

Telekommunikationsfdretag
Telia AB
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ENKÄT

Enkät till organisationer, myndigheter och företag behovet forskningom av
och undersökningar massmedier och medieutvecklingen.om

Enkätenvänder till såvälsig myndigheterorganisationer ochenskildaföretag.som
Förutsättningenför besvarandeskiljer därför åtsig för olika I denmånmouagare.

fråga bedöms omöjlig besvaraeller mindrerelevanför just Er verksam-en attsom
hetkandenlämnas motivera vaiför.gärnautansvar,men

TILL

Fråga 1

a Vad organisationensmyndighetensföretagetsär korrekta ändra gärnanamn ovan-
stående adressctikett:

I ställetför organisationerzmyndighelenföretagetatt i varjeenskildfrågaupprepa
användsfortsättningsvisi enkätenbeteckningenNi. MedNi såledesorganisa-avses
tionen,myndighetenellerföretageti helhetsin ochintenågonenskildperson.
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Fråga 2

någon forskningåret i form eller undersök-Har Ni under det varit engageradsenaste av
medieområdet initiativ eller samverkanningsverksamhet inom medeget genomgenom

andra

D EINejJa

gå till frågafrågorna 5 Om Nejfråga så besvaras 3Om Ja på 2 även -

Fråga 3

undersökningsverksamhet inomPå forskning ochvilket har Ert isätt annanengagemang
medieområdet rumägt

organisationenmyndighetenföretagetInom den egna
dotterbolagGenom uppdrag till egna

universitethögskolaGenom uppdrag till
uppdrag till forskningsinstitutGenom

marknadsundersökningsföretaguppdrag tillGenom
uppdrag utomlandsGenom

På sättannat

Komplettera gärna svaret: .................................................................................................. ..

Fråga 4

år forskning och undersök-Ni 1993 förHur ekonomiska har under använtstora resurer
mediaområdetningar inom

kronor................................................................. ..
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Fråga 5

Vi ber Er här göra närmare beskrivning den forskning och deen undersökningar iav öv-
rigt Ni f.n. eller underär 1993 varit isom engagerad inom medieområdet. Lämna gärna
uppgifter inriktning, målsättning, metoder. tidsplan,om finansiering, resultat Ometc.
beskrivningar finns kan dessa bifogas.

Fråga 6

Hur angeläget Ni behovet forskningäratt ochanser undersökningar inom medie-om-av
rådet utifrån Er speciella verksamhet

Mycket angeläget
U Ganska angeläget
U Inte särskilt angeläget

Inte alls angeläget

Motivera varför Ni det angeläget respektive inte angelägetanser vara
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Fråga 7

Hur angeläget Ni behovet kontinuerlig insamling ochär sammanställningattanser av av
mediestatistik utifrånoch andra uppgifter medierna Er speciella verksamhetom

U Mycket angeläget
U Ganska angeläget
U Inte särskilt angeläget
U Inte alls angeläget

Motivera varför Ni det angeläget respektive inte angelägetanser vara

Fråga 8

Nedanstående lista omfattar antal olika för vilkamedier. medier NiAnge be-ett attanser
hovet forskning undersökningaroch respektive kontinuerlig insamling mediestatis-av av
tik och mediedata angeläget. Rangordna högst alternativär l, 2 respektivemest tresom
3 för varje grupp:

Medier Forskning och Kontinuerlig
undersökningar insamling av

datastatistik och

Böcker och litteratur .... ........... ... ............
Film och bio .... ... ... . .... .. . ... .... .....
Fonogram

............. ..
Dagstidningar

............... ....... . .. .. ...
Populärpress ............. ..
Radio ............. ..
Reklammedier

............. ..
Satellit- och kabel-TV ............... ...............
Telekomunikationssystem

............... ...............
Tidskrifter

............. ..
TV

Videogram
............. ..
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Fråga 9

Om det skulle forskning,göras undersöknings- eller utvecklingsverksamhetmer inom
medieområdet områdenvilka dåNi borde påattanser satsaman

.............................................................................................................................................. ..

.................................................................................................................................................. ..

.................................................................................................................................................. ..

Fråga 10

Nedan följer förteckning olikaöver forskningsområden och forskningsinriktningar.en
Vi ber Er här från utgångspunkterEra allmäntatt angelägenhetsgraderarent behovet av
forskning och undersökningar i Sverige inom respektive område.

a Hur angeläget Ni behovet forskningatt inom följandeär problemområdenanser av
med anknytning till massmedia i allmänhet

Mycket Ganskaproblemområden Intesärskilt Intealls Ingen
angeläget angeläget angeläget angeläget uppfattning

Massmediernas U Uroll Ui samhället U U
UMassmedias Uekonomi U U U
UMedias internationalisering U U U U

Medias Uinnehåll U U U U
UAnvändning Umassmedia U U Uav

Massmedias Ueffekter U U U U
Opinionsbildning U U U U U
Massmediateori U U U U U

U U U U U
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områdeninom följandeforskning medb Hur angeläget Ni behovet äratt av an-anser
journalistikknytning ochtill press

särskilt lnte allsGanska lnte IngenMycketpress och joumalisnk
angeläget angeläget uppfattningangelägetangeläget

U U UUUDagstidningsmarknaden
U U UUUDagstidningsutvecklingen
U U UU UDagstidningsägande

UU U UUutvecklingDen politiska pressens
U U UU UJournalister och journalistik
U U UU UNyhetsvärdering
U U UU UTidningsekonomi

U UUU UTidningsläsning
U U UUU

områdenföljande medforskning inomangeläget Ni behovetc Hur äratt an-anser av
etermediaknytning till

Ganska inte särskilt Intealls ingenMycketRadio och TV
uppfattningangeläget angelägetangelägetangeläget

U U UU UEffektundersökningar
U U UU UinnehållEtennediemas

UU UU UEtennediemas organisation
U U UU UEtennediemas utveckling

UU UU UpublikMetoder mätaatt
Publikens användning av

UU U UUVradioI
UU U U UTV, barn och ungdom
UU U UU

.............................................. ..

områdenföljande medforskning inomd Hur angeläget Ni behovet äratt an-anser av
reklammediaknytning till

Ganska särskilt lnte alls IngenlnteMycketReklammedia
uppfattningangeläget angelägetangelägetangeläget

reklamAnvändning av
effekterReklamens

innehållReklamens
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Fråga 11

Vilket intresse utgångspunktNi, med från Er speciella verksamhet,anser det finnsatt
för få fram uppgifter internationellaatt förhållanden nedanom angivna områden:

Mycket Ganska [ntesärskilt inte alls Ingen
angeläget angeläget angeläget angeläget uppfattning

UAvreglering UradioT UV U Uav
UDagspressens Uutveckling U U U

Etermediemas U Uutveckling U U U
UJoumalistikens Uförändring U U U

Mediekoncentration U U U U U
Nyhetsbyrâemas U U Uroll U U

UReklammarknadens U Uutveckling U U
Telckommunikationssystemens

Uförändringar U U U U
Tryckta Umediers Uutveckling U U U
Ägarförhållanden U U U U U

U U U U U............................................ ..

Fråga 12

a Hur den ekonomiskastor omslutningen hos Er undervar 1993 kr........................... ..
b mångaHur anställda omräknat i heltid har Ni f juni 1994n .............................. ..

någonc Finns hos Er med särskilt för forskning ocheller undersökningsverk-ansvar
samhet

Ja U UNej

Fråga till organisationer med medlemmar:

d Hur många medlemmar har Ni f juni 1994n företag................................. ..

enskilda................................. ..
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Fråga 13

detsystematiskt sättorganiseratshittills inteharmassmedier somForskningen om
bakgrundNi dennaHurnäringsgrenar.och motsamhällssektorerinom andraskett ser

allt braellerförändringardet ärundersökningar Behövsforskning ochbehovet av
of-och denbranschenmellanÄr samarbeteökatmed t.ex.angelägetär detdet ettsom

inteellermassmedieforskningrörandefentliga sektorn

Fråga 14

und-forskning .ochbehovetgällerdetsynpunkterspecifika närEr här lämnaVi ber av
tidigareframgår demån intemedieområdet dessai denersökningar inom svar somav

lämnats.

enkätenEr sändaoch bersvarskuvenfrankeratVi bifogar sna-ett
1994 till:15 junidenmöjligt och senastrast

Claes-Olof Olssonutredningsavdelning,Departementens
GÖTEBORG25401Box 347.

medverkantack ErförEn stort



237

Bilaga 4

återges från sammanställningtabellmaterialbilagaI denna ut-av
Tabellemaenkät behovet FoD-verksamhet.redningens ut-om av

också redovisningen i kapitelunderlag tillgör

fördelade efterTabell Antal inkomna enkätsvar1 grupp

utsändaAntalInkomna inkomnaGrupp
enkätersvarsvar

401327Medier
10068 32%

442123Intresseorganisationer
1004852%

23 l8Myndigheter 1
10086 14%

109 lReklambranschen
1001090%

4l3Undersökningsföretag
1002575%

Övriga 431
0075 l25%

23l428 lTotalt
1003466%

verksamhet.derasberördeenkäten intesvarandedeSexAnm. attangavav
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engageradesigsvarandeAntalTabell 2 varauppgersom
undersökningsverksamhetforskning ochengagerade iresp.

engagerad i AntalEngagerad iGrupp
forskning ochforskning och svar
undersökningarundersökningar

32Bildbyråer 1
11I10IV-företagRadio- och
413Förlag
303lokalradioPrivat
615nyhetsbyråerTidningar och

27522Summa Medier

83organisationerArbetsmarknadens
1183intresseorganisationerBransch- och
211organisationerUpphovsrättsli ga

21129IntresseorganisationerSumma

18612Myndigheter

918Reklambranschen

303Undersökningsföretag

Övriga 10l

792455Totalt
1003070%
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Tabell 3 Antal markeringar för olika ityper av engagemang
forsknings- och undersökningsverksamhet för svarande som

sådansig bedriva verksamhetuppger en

Grupp Inom Dotter- Univ. Insti- Under- Utom- SummaAnnat
bolag hög- sökn. lands sätttutegen

skola företagorg.

Bildbyråer l l 2- - - - -
Radio- TV-företagoch 7 2 2 9 2 23l-
Förlag l 31 5- - - -
Privat lokalradio 2 2 2 3l 10- -
Tidningarnyhetsbyrån 2 2 3 l 8- - -

Summa Medier 13 6 6 l 18 3 l 48

Arbetsmarknadens 3 3 2l l l 3 14org.
Bransch- och intresseorg. 2l l 3 7- - -
Upphovsrättsliga l l 2org. - - - - -

Summa Intresseorg. 5 2l 5 2 2 6 23

Myndigheter 6 6 2 3 l 3 21-

Reklambranschen 5 3 l 4 4 17- -

Undersökningsforetag 3 3- - - - - -

Övriga l i- - - - - -

Totalt 32 7 20 6 28 6 1314 l
% 28 6 18 5 25 5 10012
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FOD-verk-4 Angelägenhetsgradering behovetTabell avav
indexantal markeringarsamhet samt

ssk Inte alls IndexMycket Ganska InteGrupp
angelägetangeläget angeläget angeläget

under-Forskning och
sökningar:

3,59218 7Medier -

3 .572Intresseorganisationer 4 51 -

3,479 7 1Myndigheter -

4,009Reklambranschen -- -

Övriga 4,004 -- -

3,63519TOTALT 54 -

insamlingKontinuerlig
och sammanställning av

andramediestatistik och
medierna:uppgifter om

3,568 217Medier -

3,303 1Intresseorganisationer 5l 1

3,41310 4Myndigheter -

4,009Reklambranschen ---

Övriga 4,004 ---

3 38 15 17TOTALT 1

2,0index3,0 ganska angeläget,mycket angeläget, indexIndex 4,0Anm.
angeläget.index 1,0 inte allssärskilt angeläget ochinte
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rörandeundersökningarforskning och5 BehovetTabell av
indexmedierolika

Övriga NTotaltReklam-lntresse- Myndig-MedierGrupp
branschenorganisa- heter

tioner

202l0,090,195lBöcker litteraturo --

60,040,030,070,03bioFilm och --

20,0 l0,06Fonogram ----

50,320,330,33 0,450,28Dagstidningar -

320,200,1 10,440 0,248 llReklammedier

0,28 450,220,1 l0,26 0,150,43kabel-TVSatellit- o

28l 7l l0,06 0,1 10,22 0,24Telekom.system

50,030,05fackpress 0,05Tidskrifter ---

700,430,890,440,420,290,47TV

0,06 90,060,100,05Videogram --

140,090,330,330,070,03Annat -

Indexfrån tillmedierolikaangelägenhet-efterrangordnat tre.tillfrågade ettharSamtliga - erhållits.placeringhand. 0 ingenförstaalternativet idetsamtliga placerat attinnebär1 att
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insamlingTabell 6 Behovet kontinuerlig mediestatis-av av
indextik och mediedata rörande olika medier

ÖvrigaGnrpp Medier lntresse- Myndig- Reklam- Totalt N
organisa- heter branschen

tioner

0,19 0,09 0,1 18Böcker litteratur 12 10 - -

0.03bio 0,04 0,09 5Film och - - -

0,07 0,06 0,03 5Fonogram - --

0,42 0,44 0,33 53Dagstidningar 0,23 0,43 -

16100.05 19 0,09 0,1 lPopulärpress -

310,33 0,33 0,19Radio 0,14 0,21 -

390,24 0,56 0,22 0.25Reklammedier 0,28 0,07

0,24 380,12 0,12 0,1 l 0,22Satellit- kabel-TV 0,440

160,100,1Telekom.system 0,14 0,07 0,09 1 -

0,03 5Tidskrifter fackpress 0,05 0.05 - - -

670,33 0,89 0,420,39 0,43 0,39TV

0,06 90,060,05 10Videogram - -

160,100,33 0,330,07 0,07Annat -

från Indextilltillfrågade efter angelägenhet- olika medierSamtliga har rangordnat ett tre.-
erhållits.ingen placeringförsta hand, 0samtliga placerat det alternativet il innebär attatt
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forskningsområden indexAngelägenhetsgraderingTabell 7 av

Övr. Totalt NMyndig- Reklam-Medier intresse-Grupp
branschenheterorg.

Massmedia allmänheti
2613,3 3,43,4 3,13,5 3,6Massmediemas roll i samhället
1962,3 2,82,9 2,92,6 3,0ekonomiMassmediemas
2253,5 3,13,2 3,4internationalisering 2,8 3,2Massmediemas
2373,0 3,33,3 3,3innehåll 3,3 3,6Massmediemas

3,6 2534,03,6 3,4 3,7massmedia 3,5Användning av
2543,8 4,0 3.53,2effekter 3,5 3,4Massmediemas
2113,8 3,13,1 2,73,0 3,1Opinionsbildning
1642,8 2,82,9 2,82,8 2,8Massmedieteori

och journalistikPress
2,8 3,1 1712,9 3,2 2,73Dagstidningsmarknaden

1793,0 l2,73,2 lDagstidningsutvecklingen l
1592.0 2,3 2,73,12,6 3,1Dagstidningsägande
1442,62,0 2,32,92,3 2,9utvecklingpolDen pressens
1683,0 2,92,03,3 3,0journalistik 2,9Journalister och
1843,12,4 3,03,33,1 3,3Nyhetsvärdering
1392,0 2,52,62,9 2,52,4Tidningsekonomi
1832,8 3,13,03,0 3,5 3,0Tidningsläsning

Radio och TV
2394,0 3,54,03,5 3,23,5Effektundersökningar
2193,0 3,22,9innehåll 3,43,2 3,4Etennediemas

2,6 1722,32,9 2,32,5 2,8organisationEtermediemas
2313,33,53,3 3,13,4 3,4Etennediernas utveckling
2183,3 3,32,6 3,83,5 3,1publikMetoder mätaatt
2343,43,8 3,33,4 3,33,5Publikens användn. radioTVav
2173,3 3,33,2 3,33,33,3och ungdomTV, barn

Reklammedia
2283,44,0 3,53,03,23,4reklamAnvändning av

3,5 2274,02,8 4,03,6 3,4effekterReklamens
1983,03,32,9 3,72,9 2,9innehållReklamens

förhållandenInternationella
2052,93,02,53,03,03,0radioIVAvreglering av
1862,93,02,92,92,7 3,1utvecklingDagspressens
2353,33,73,33,33,33,2utvecklingEtermediemas
1792.73,02,12,82,6 3,0förändringarJoumalistikens
2052,93,32,92,93,22,8Mediekoncentration
1442,52,52,02,42,82,5Nyhetsbyråemas roll
2063,04,03,52,72,93,0utvecklingReklammarknadens
2413,43,6 3,73,33,43,5förändringarTelekom.systemens
2003,03,03,32,93,42,8mediers utvecklingTryckta
177Ägarforhållanden 2,73,02,42,8 2,72,8

1,0ochangelägetsärskilt2,0 inteangeläget,3,0 ganska4,0 mycket angeläget,Anm.
inte alls angeläget.
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