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statsrådetTill och chefen för

Kulturdepartementet

Den 14 oktober 1993 bemyndigade regeringen chefen för Kulturdeparte-
statsrådet Friggebo, tillkalla kommittémentet, med parlamentariskatt med-en

verkan med uppdrag undersöka behovet direkta och indirektaatt statligaav
stödåtgärder till dagspressen. Kommittén har antagit Pressutred-namnet
ningen -94. Enligt tilläggsdirektiv den 28 april 1994 skall Pressutredningen
-94 vad anförts i deutöver ursprungliga direktiven behovetövervägasom av

åtgärderytterligare från sida för sådanmotverkastatens ägarkoncentra-att en
tion inom massmedierna frånskadlig yttrandefrihets-är åsikts-ellersom
bildningssynpunkt.

I de ursprungliga direktiven till kommittén knutenattanges expertgruppen
inledningsvis bör studie i syftegöra analysera följande övergripandeatten
frågeställningar:

Vilken roll bör massmedierna helhet spela i dagens svenska demokratisom-
och vilka uppgifter kan de därmed tillsammans fullgöra

Hur och i vilken bidrargrad enskilda massmedier dagstidningar,som-
tidskrifter, radio och TV till dessa uppgifter uppfyllsatt gemensamma

Vad händer med massmedielandskapet hela eller delar det nuvarandeom av-
med direkta och indirekta statligasystemet subventioner till dagspressen tas

bort
I ingår professor Hans Fredrik Dahl,expertgruppen professor Karl Erik

Gustafsson, professor Lennart Weibull civilekonom Lena Wennberg.samt
ocksåSamtliga ledamöterär i Pressutredningen -94.

Som grund för studien skall enligt direktiven kartläggning deten av
svenska massmedielandskapet genomföras. Utredningen uppdrog i februari
1994 forskningsgrupp knuten till Ekonomisk-historiska institutionen,en
Handelshögskolan Institutionen för journalistik och masskommunika-samt
tion vid Göteborgs universitet under ledning professor Lennartatt Weibullav

professor Karl Erik Gustafsson utföra kartläggningen.samt



kartläggningen kommer liggabygger ochDenna den utfördarapport att
professortill grund för det fortsatta utredningsarbetet. För rapporten svarar

samordningsarbetetGustafsson professor Weibull. IKarl Erik Lennartsamt
medverkat.ñl. dr Ronny Severinssonhar även

får Dagspressen iPressutredningen överlämna-94 härmed rapporten
medielandskap.1990-talets

i 1994Stockholm juni

JohanssonK.Bengt
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Förord

Dagspressen 1990-talets medielandskapi är utarbetatsexpertrapporten som
på uppdrag Pressutredningen -94. Underlaget dels redan till-utgörsav av
gängligt material, främst i fråga dagspressens struktur, ekonomi ochom
publik, dels material framtaget forskareantal utredningensettav av upp-
drag. Det grundmaterialet har tillställts utredningen friståendesenare som
arbetsrapporter, vilka forskarna själva för förteckning dessa iöversvarar
bilaga 1. Dessa kommer även att utges separat.

Tiden utarbeta har varit knappt tilltagen. Rapportenatt expertrapponen är
därför i första hand inriktad bred dokumentation vilken olikaen genom
aspekter läggs det svenska medielandskapet. I antal översiktskapitelett
redovisar vi utvecklingstendenser inom medieområden.olika I de sistatre
kapitlen analyserar vi särskilt politiskt-demokratiska frågor samt presenterar
några övergripande slutsatser.

Rapporten har utarbetats utredningensvägnar Förexpertgrupp. textav
och slutsatser dock undertecknade själva. Vi vill samtidigt tacka Hanssvarar
Fredrik Dahl för viktiga kommentarer Mångatill kapitel har spelatpersoner

viktig roll for vi skulle kunna fram i tid med minimumatt rapporten etten
felaktigheter. Vid de forskaresidan har försett med underlagav av som oss

vill vi särskilt tacka Kerstin Gidsäter, Eva Gidsäter, Gunilla Green, Karin
Hellingwerf, Charlotta Kratz och Helene Svedberg för avgörande insatser i

slutskede. SeverinssonRonny har för samordningenrapportens ansvarat av
de olika delprojekten.

Göteborg den juni10 1994

Karl Erik Gustafsson Lennart Weibull





1 Uppläggning

Uppdraget

Föreliggande har påutarbetats uppdrag Pressutredningenexpertrapport av
-94. Uppdraget har sin bakgrund i kommittédirektiven, där det uttalas att

underlagsom för kommitténs ställningstaganden bör inledningsvis förut-en
sättningslös och bred studie de svenska massmedierna genomföras.av

I direktiven har uppdraget ytterligare preciserats i form specificeradetreav
frågor:

l Vilken roll bör massmedierna helhet spela i dagens svenska demokratisom
och vilka uppgifter kan de därmed tillsammans fullgöra

2 Hur och i vilken grad bidrar enskilda massmedier dagstidningar, tid-som
skrifter, radio och TV till dessa uppgifter uppfyllsatt gemensamma

3 Vad händer med massmedielandskapet hela eller delar det nuvarandeom av
statligamed direkta och indirekta subventioner tillsystemet dagspressen

borttas

framgårSom de redovisade frågornaär allmänna till sin karaktär. De om-
fattar inte endast dagstidningar sin utgångspunkt i massmedieland-utan tar
skapet helhet. Ett utmärkande drag frågorna sinär bakgrundannat att tarsom
i de målpresspolitiska formulerades års1972 pressutredning ochsom av pre-
senterades i betänkandet Statlig presspolitik SOU 1975:79. dettaI slogs
principerna fast och presenterades för det statliga stöd sedanargumenten som
början 1970-talet till den svenska dagspressen.av ges

Ett tredje drag hos frågornade särskilda de i hög grad policyorien-är äratt
terade. Det talas kommitténs skall vilkenatt rollexpertgruppom ange
massmedierna bör spela i dagens svenska samhälle.

Avgränsningar

Tiden för utarbeta har frånvarit perioden januariatt till majexpertrapporten
1994. Den begränsade tiden har naturliga skäl tvingat till radav oss en av av-
gränsningar.

En första prioritering har gällt fram underlag där det inte funnitsatt ta nytt
tillräckligt material tillgå. Detta har bedömts särskilt viktigt bakgrundatt mot

direktivens omfattande krav kartläggning det svenska massmedie-av av
landskapet. sådantVidare har material prioriterats där det varit möjligt att ut-
läsa utvecklingen tid.över

ll
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underlagandra prioritering har gällt vilken skulleEn typ nytt tasav som
stått förfogande detta förstaMed tanke den korta tiden till har ifram. som

vidareutveckla befintligt material, intehand handlat uppdatera ochattom
mediestatistik Presstödsnämnden den svenskaminst den görs samtsom avav

UtifrånNORDICOM. detta har antal undersökningaravdelningen ettav
genomförts.planerats och

prioriterat beskrivningtredje har vi i självaFör det expertrapporten en av
såfram solid bas möjligt förAvsikten har varitutvecklingen. att ta somen

bedömningar. beskrivningutredningens För denna expertrapportenssvarar
fåkan förmaterialet och de konsekvenser dennaförfattare. Detalj analysen av

andra utredningensbedömningar kommer iutredningens görasatt ett steg av
expertledamöter gemensamt.

Undersökningar

den s.k. bas-massmedielandskapet,kartläggningen det svenskaFör av
medieforrner,utbudet olikabeskrivningen, i direktiven bl.a. män-nämns av

konkurrensfrågor, mångfaldsaspekter, ägarstrukturerniskors medievanor,
sådana fenomen har periodenbeskrivninginternationalisering. Föroch aven

rimlig avgränsning.avseenden bedömtsi de flesta1980-1993 vara en
delstudier genomförts:massmedielandskapet har följandesyfte belysal att

radio och inkl.och publik för dagspress, TV,strukturbeskrivningEn av0
uppgift liggertillgänglig statistik. I dennadel baseradkabel-TV, till stor

mellan endags-dagspressdefinitionen hur skillnadenockså frågan om -
deñnierats.veckoutgivna tidningartidningar och

Fråganmediesystemet.det svenskafinansieringenspecialstudieEn av av0
fördelningenmediesystemet och hurintäkterna i svenskagäller de totala

tid.publik förändratsm.m. överolika finansiärer staten, annonsörer,
inriktning vad hänttidskriftssektom, medspecialstudie överEn som0

och tidskrifter medmellan dagspressfråga likheter och skillnadertid i om
funktioner för läsarna.avseende

särskild tonvikt dagspressenmedieägandet, medspecialstudieEn av°
tid.förändringar i dettaflennedieägandeoch översamt

frånhuvudsak hämtatsmedieinnehållets iutveckling harUppgifterna om
branschstatistik tidigare forsk-har delkällor. Vidareoch andra sekundära en

utnyttjas.viss del kunnatning till
frågeställningarnaspecialiseradetvå dede förstadet gällerNär meraav -

skilda studierteoribildning harenligt normativrollbelysa mediernas treatt -
genomförts:
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Uppläggning

Den första studien mediernas roll den politiska demokratin.i Den- avser
belyser hur mediernas funktioner i samhället utvecklats sedan desynen
första mediepolitiska formuleringama i början 1970-talet.av
Den andra studien hur dagspressen politiskt fungerar, bl.a. i vad- avser
mån dagspressen fungerar det har antagits i densätt svenskasom

frågapresspolitiken i nyhetsrapportering och politisk debatt.t.ex.om
Den tredje studien hur medborgarna använder för informa-- avser pressen
tion politik och samhälle och hur denna användning utvecklats överom
tid.

Till detta kommer de studier genomförs inom för den s.k.att som ramen
basbeskrivningen har ocksågivit viktiga bidrag då det gäller mediernas rela-
tion till den politiska demokratin.

delfråganDen tredje i kommittédirektiven gäller vad händer medsom
massmedielandskapet hela eller delar det nuvarande medsystemetom av

åtgärderdirekta och indirekta statliga till dagspressen bort. Svarettas
frågadenna kräver kartläggning det svenska massmedielandskapetsen av

ekonomiska sida. I detta sammanhang har genomförtexpertgruppen tre
studier:

Den första studien den svenska ekonomiska utveckling.° avser pressens
Denna har den period presstöd har förekommit i Sverige.avsett
Den andra studien dagspressens produktivitet. Syftet belysaär- attavser
vilka slag rationaliseringar företagits inom branschen och hurav som
dessa har fungerat.
Den tredje studien konkurrens och koncentration inom dagstidnings-° avser

Fråganbranschen. hur konkurrensen på tidningsmarknadenär har utveck-
ocksålats, förhållerhur denna sig till situationen områden.andramen

De ekonomiska studierna kan bygga vidare vad framkommitäven isom
några studierna inom för basbeskrivningen, studien hurt.ex.av ramen av
massmediesystemet finansieras.

De specialstudier initierats utredningen redovisas även sär-som av som
skilda arbetsrapporter till utredningen. innehållerDessa de projekt-rapporter
ansvarigas analyser utförlig dokumentation de utförda under-samtegna en av
sökningarna. En förteckning alla genomförda studier ochöver undersök-
ningsansvariga finns bilagasom

Övrigt material

Expertrapporten hade inte varit möjlig skriva, det inte hade funnitsatt ettom
relativt på.offentligt tillgängligt material bygga I detta sammanhangstort att
har i första hand sig frånstatistiskt underlaganväntexpertgruppen av

frånNORDICOM, särskilt MedieSverige 1993, Presstödsnämnden ochsamt
OcksåTidningsutgivama. material har hämtats in via dessa.typannan av

13
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Från Presstödsnämnden har tillgångvi haft till utredningar tidnings-om
företags produktivitet diskussionsunderlag hur dagstidnings-samt om
begreppet skall hanteras. Via fåttNORDICOM vihar kunskap undersök-om
ningar kunnat belysa medieinnehållets utveckling. Från Tidnings-som

erhållitutgivarna har vi bl.a. utredningsmaterial frågorbeträffande dags-om
priskänslighet och ungdomars massmedievanor.pressens

Också från radion och televisionen har hämtats material, i första hand vad
Pågäller utbud publik.och har vi försökt fram relevantasätt studiertasamma

genomförda universitet åren,inom och högskolor under de främstsenaste
från Handelshögskolan och Institutionen för journalistik och masskommuni-

båda vidkation, Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik,samt
medier och kommunikation vid Stockholms universitet.

har haft ambitionExpertrapporten alla relevanta punkter föra inatten
sådant någorlundainternationella jämförelser där material har funnits lätt till-

gängligt. har däremot saknats möjlighet i förstaDet dettaatt steg expert-av
arbete systematisk översikt den internationellagöragruppens en av mass-

medieutvecldingen.
så långtVi har möjligt försökt referenser och källor i Föratt texten.ange

utförlig översikt hänvisas till referenslistan längst bak i rapporten.en mera

Disposition

såFöreliggande disponerad först den allmänna strukturutveck-ärrapport att
Översiktenredovisas.lingen inom dagstidningsbranschen belyser femton-en

årsperiod för vilken utvecklingen inom branschen bakgrundpresenteras mot
diskussion kring de dagspressdefinitioner använts.somav en

andra huvudblocket dagspressens ekonomiskaDet situation. I dettaavser
undersöks lönsamhetsutvecklingen konkurrens- och koncentrations-samt
frågomas påinverkan tidningsekonomin, liksom presstödets förroll den

redovisasekonomiska utvecklingen. I kapitlet vissa fallstudieräven av en-
Östersund,marknader, i första hand och Stockholm.skilda Malmö

på läsarmarknaden.det tredje blocket diskuteras utvecklingen AvsnittetI
dagstidningarnas ställning hos publiken. Fokusdiskuterar de svenska är

funktioner för diskuteras.prenumererade läsarnaden morgonpressen, vars
inriktat dagspressensförhållande till andra medier.fjärde blocketDet är

påverkadbelysa hur dagstidningsutvecklingen vadAvsikten där ärär att av
Förhållandet både frågai första hand radio och TV. belyses isker inomsom

publik.ekonomi, organisation, utbud ochom
frågor,två tvåblocken principiella har spelatDe avslutande tar upp som en

fråganpresspolitiken politiskaviktig roll i svenska rollden om pressens-
mångfaldsproblematiken. gäller politiska roll har vi söktoch När det pressens

frågor frågabåde faktiskt fungerar.principiella och hur Ibelysa ompressen
mångfald inom mediepolitiken och sedantörsten analys begreppetgörs av en14



Uppläggning

mångfaldenprövning hur fungerar inom medieområdet. bådaI fallen skerav
prövningama grundval det empiriska material samlats in inomav som

för basbeskrivningen.ramen

Ik

Expertrapporten har sökt sammanfatta, syntetisera och tolka tillgängligt
material. Ansvariga för detta Karl Erik Gustafsson ochär Lennart Weibull

bådeför beskrivning och slutsatser. Gustafsson hargemensamtsom svarar
framför allt arbetat med analys ekonomi och marknadsutveckling, medanav
Weibull sysslat med läsarmarknad, publikutveckling och de politiska aspek-

tidningsutvecklingen.terna
förUnderlaget diskussionen strukturutvecklingen inom dagspressenom

såväl inom radio och TV huvudsakligen kapitel 2 och 5 har tagits framsom
bearbetats fil. ocksåoch dr Ronny Severinsson. Han har varit denav

sammanhållande för undersökningsverksamhet.expertgruppens
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2 Dagspressens strukturutveckling

Det svenska medielandskapet karakteriseras i internationellt perspek-ettav en
långtiv ovanligt obruten utveckling. Därigenom har det skapats särskilda

förutsättningar för medierna och för förstå dagens situation det nöd-att är
åtminstonevändigt i långsiktigadrag ha den utvecklingen klaratt stora för

sig. Det anledningen till denna beskrivningär den svenska medie-att av
strukturen inleds med historisk översikt.en

2.1 Dagspressens framväxt

Sveriges första dagliga tidningar med varaktig utgivning etablerades imer
Stockholm i slutet 1700-talet. Den allra forsta, Dagligt Allehanda, börjadeav

några år1769, efter det Sveriges första tryckfrihetslag antagitsutges 1766.att
Den andra Stockholms Posten grundades två1778. Dessa pionjärer,var som

dagliga någrade inte nyhetstidningar, komtrots underattsom utvar var en
långanmärkningsvärt tid, nämligen år.under 60-70 Stockholms Posten lades

ned 1833 och Dagligt Allehanda upphörde Då1849. hade andra dagliga tid-
ningar tagit efter banbrytarna Holmberg, Oscarssonöver och Rydén, 1983.

Det genombrottetstora

Den tredje dagliga tidningen i Sverige, Stockholms Dagblad, startades 1824.
Den ursprungligen annonstidning utvecklades till nyhetstidningvar en men en

nåddeoch i slutet sådan1800-talet kvalitet den kallades svenskattav en en
Times. Viktigare för den svenska tidningsutvecklingen blev Aftonbladet som
grundades 1830 industrimannen Johan HiertaLars i syfte främja fn-attav
handel, tryckfrihet och allmänna val Aftonbladet, 1980. Aftonbladet hade ett
allsidigt innehåll och vände sig till medelklassen i och utanför Stockholm. I
Göteborg startades 1832 tidning liknande slag, nämligen Göteborgsen av
Handels- och Sjöfarts-Tidning GHT. Den specialiserade påsig affärs-
nyheter innehöll också allmänna nyheter och liksom Aftonbladet, ettmen var,
språkrör för den liberala oppositionen kungen. ocksåGHT drogs inmot av

många gångerstatsmakten inte lika Aftonbladet.änom som
Att Aftonbladet kostade relativt mycket och det begränsadeprenumerera

tidningens expansionsmöjligheter. årUngefär 30 efter Aftonbladets grun-
dande inleddes fas i dagstidningsutvecklingen i Sverige. Med utländskaen ny
förebilder lågpristidningarstartades lågaavsedda för bred publik. Det pri-en
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möjliggjordes ökad annonstillströmning bidrog till tidningarnasset av en som
intäkter.

I Göteborg etablerade Felix Bonnier 1858 Göteborgs-Posten 1860som
blev daglig. Stockholm grundade RudolfI Wall Dagens Nyheter 1864. Felix

fåBonnier försökt Rudolfhade Wall till redaktör i Göteborg miss-att men
lyckats. Dagens Nyheter kom sju dagar i veckan och blev därmed landetsut
första sjudagarstidning. billigtDet abonnera tidningen och i prisetattvar
inkluderades hembäming. Dagens Nyheter hälften vad andra tidningartog av

lågpristrend.gjorde. emellertidDetta bara börjanvar en
årUngefär 30 efter Nyheterdet Dagens etablerats, startades ännuatt

Skånskaintroduceradesprisbilligare tidningar. I Malmö 1888 Dagbladet av
lågt innehållRudolf med hjälp mycket pris, populärtAsp ochettettav en

marknadsföring. Stockholm grundadesmetodisk I Stockholms-Tidningen
1889 Anders Jeurling. Stockholms-Tidningen passerade första tid-av som

SkånskaSverige 100 000 exemplarning i i upplaga. Med Dagbladet och
Stockholms-Tidningen skapades egentliga billighetspressenden i Sverige.

Partipressen

1866 förutsättningarna för partisystemRiksdagsreforrnen modernt iettgav
också börjadeSverige. Reformen innebar dagstidningar användas in-att som

partier.för politiskastrument
förNyheter avsedd bred publik och vände sigDagens nämntsvar som en

särskilt till det ökande antalet arbetare i Stockholm. Inom det 1889 grundade
sågsocialdemokratiska partiet kritiskt den roll den borgerliga pressenman

leden. menade det behövde finnas socialdemokra-hade i de Man att ettegna
altemativ. Med början i slutet 1800-talet startade den arbetar-tiskt ungaav

tidningar hela Sverige Hadenius, Seveborg och Weibull,rörelsen över
likadant.1970. början 1900-talet gjorde bonderörelsen MedI samma mo-av

bokförlagtiv startade arbetarrörelsen och bonderörelsen under 1910-talet
Vallinder, 1968.

vågor lågpristidningar och partitidningar spred läsaDessa attav vanan
alla svenska samhället. Under inflytandetidningar till delar det utveck-av av

början 1900-talet lättillgängliglingen i USA gjordes Dagens Nyheter i av mer
annorlunda rubriksättning, fler bilder och alldagligtidigareän engenom en

innehållet. Utvecklingen massmarknad för dagspress ivinkling av enav
mångainte första världskriget i andraSverige hindrades eller avbröts somav

efterfrågan dagstidningar.stället ökade kontinuerligtländer. I
lågpristidningarnas spridning riket, folkrörelse-följdEn över starten avav

för nyheter blev visas i figuroch ökat intresse internationellatidningar som
övergång utgivningomfattande till daglig tidningar i landsorten.2.1 aven

farthade börjat i slutet 1800-talet och tagit ordentligomvandlingDenna av
dåsekelskiftet. fortsatte under 1910-taletdecennierna omkring Boomenunder

18
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det antalet etableringarstörsta dagliga tidningar i landsorten kunde noterasav
ÅrGustafsson, 1993. 1919 blev betecknande rekordår med tiotalett ettnog

dagliga landsortstidningar.nya
För partitidningarna skapade övergången till daglig utgivning i landsorts-

särskilda problem eftersom de opinionsbildande partidistrikts-pressen som
tidningar skulle verka spridningsområden. Tidningarnaöver hade oftastora

alltförmed litet kapital och de ekonomiska förutsättningarnastartats hade iett
många fall inte blivit bättre tidningsledningama iblandnär motvilligt be-tog
slut till daglig utgivning. fannsöver Det entusiasm inteatt alltidom en som

förankrad i ekonomiska realiteter.var

Figur 2.1 Etablering dagliga landsortstidningar, decennium 1830-av per
1990 antal
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tidningar utgivningsfrekvens 1900-1990Figur 2.2 Antal Sverige efteri
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TS-bokenoch

expansionNedläggningar och

första decenniernaPå under 1800-talets andra del och dedetdetta sätt växte
mångfacetterad svensk dagspress. Tillgänglig statistik1900-talet fram enav

år minstSverige 1919 fanns 230 tidningar utkom medvisar det i överatt som
figurtvå 99 minst dagar i veckanvecka. Av dessa utgavs sexnummer per

2.2;To11in, 1965.
Sverige.tabloidjournalistiken i DetUnder 1930-talet introducerades var

år efter1930-talet, ungefär 100 efter grundandet,Aftonbladet i börjansom av
format.till folklig tidning i litet Det känne-utländska förebilder gjordes om en

komprimerat lättillgängligttabloidjournalistiken ochtecknande för ettvar
underhållning, lätta artiklar ochinnehåll erbjöd nyheter, reportage,sport,som

tidningenAftonbladet, lanserades i Stockholmoch serier.noveller somsom
frånspårvagnsresan regionalarbetet,läsa underlätt att envarsom var

expanderande medelklassen ochsig till dentabloidtidning. Tidningen vände
framgångar fritid Hadenius, 1980.människors ökadesinabyggde

till rikstidningutvecklades tabloiden1944Med Expressenstarten enav
frånavvek den svenskanyhetsjournalistik, delvismed modern somen

åtta år kvällstidningen,Efter blev Expressen denpartipresstraditionen. största
framgångardagstidningen, i Sverige. Expressensårefter den14 största20
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tvingade Aftonbladet påtill satsningen bli riksspridd tabloidtidningatt en
Gustafsson, 1984.

Koncentration

Under 1950-talet inleddes koncentrationsprocess inom dagspressen ien
Sverige. flertidningsorter ocksåAntalet minskade antalet utgivnings-men

År 1945 dagstidningar år93 1964 antalet 84.orter. utgavs orter, var
Samtidigt ökade frånantalet med bara tidning 42 till 60 SOUorter en
1965:22, Följdema for5.154. dagstidningsspridningen blev dock inte nega-

påverkadestiva. Dagstidningsläsningen inte.
Till faktorerde snabbt drev koncentrationen inom dagspressensom

under 1950-talet hörde dels kraftig inflation med stigande löner,en pappers-
priser och distributionsavgifter, dels slopandet beredskapstidensav pappers-
ransonering förstatidningarnasvilket underlättade expansion. Den tidigare
begränsade tilldelningen tidningspapper hade tak dessa tidning-satt ettav

växtmöjligheter.ars
långsiktigt påEn verkande drivkraft dagspresskoncentrationen denvar

maktförskjutning från producent- till handelsledet vilken kon-genom en ny
kurrenslag 1954 inleddes inom marknadsföringen och därmed förändrade
förutsättningarna för annonseringen. De lokala tidningsmarknadema upp-
märksammades tidigare. Förstatidningama blev efterfrågadeänmer av

medan andra-, tredje- fjärdetidningar, sådanaoch där fanns,annonsörerna
varje hamnade i konkurrensmässigt lägen.ort utsatta

I slutet 1960-talet fanns det omkring 150 dagstidningar i Sverige,av unge-
fär 90 fyramed minst vecka och 60 med högst trenummer per ca nummer per

Påvecka figur drygt 20 fanns två2.2. det minst konkurrerande tid-orter
årningar. Tjugo tidigare, i slutet 1940-talet, hade antalet konkurrensorterav

så många.varit dubbelt
Koncentrationsprocessen inom dagspressen kan lämpligen jämföras med

bådaden inom dagligvaruhandeln. I fallen spelade den konkurrenslagennya
från 1954 viktig roll. När priset fick fastställas i detaljhandelsledet inleddesen

strukturrationalisering för lägre kostnader kunna konkurreraatten genom
med lägre priser. Självbetjäning infördes i butikersnabb takt, större orter

Ävenslogs butikernaoch organiserades i kedjor. i andra avseendensamman
kan jämförelser mellan dagspress och detaljhandel värde.vara av
Dagspressens riksspridda tidningar AftonbladetExpressen och kan jämföras
med detaljhandelns varuhuskedjor Epa, Tempo och Domus.

förUtmärkande tidningsdöden under 1950- och 1960-talen inte förstaivar
mångahand ocksåtidningar tvingades lägga detta hade hänt i äldre tid.att ner;

Det inga dagstidningar startades. Ett andra karakteris-nästanattnya var nya
tiskt tilldrag dagspressens anknytning de politiska partierna detatt trotsvar
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mångainte upphörde i andra länder. Tidningarna fortsatte redovisaattsom en
profil.partipolitisk

ÄvenEtt tredje drag blev starkare ställning för den lokalaen pressen. om
någon månStockholms, ioch Göteborgs och Malmös, morgontidningar

utgivningsområden, nåddespreds utanför sina de aldrig små,relativtänannat
intresserade läsargrupper där. förränInte tabloidtidningarna nämntssom

fickgjorde nationell satsning Sverige riksspridda tidningar i skala.störreen
Ett fjärde drag hos den svenska dagspressen blev den ända fram tillatt

opåverkad1970-talet i utvecklingen inom andra medier.stort sett var av
Radion kom visserligen under 1960-talet bygga sin nyhetsförmedling,att ut

det skulle dröja ganska länge innan den publikmässigt attraktivamestmen
kanalen hade fulltP3 utbyggd nyhetsservice. Till detta kom radion iatten

nationell; dåhuvudsak lokalradio infördes inte förrän 1977 och snarastvar
region- eller länsradio. Televisionens regionala nyhetssändningarsom en

igång förstkom decenniumett senare.
såledesVid l970-talets början dagspressen det dominerande lokal-var

mediet, medan radio och TV rikstäckande. dennaDet mediemiljövar var som
förutsättningarna för de första statliga pressutredningarna. Strukturengav
den fram under 1960-talet utgångspunktenblev den naturligaväxt denärsom

målenpresspolitiska förrespektive principerna det statliga presstödet lades
årsfast 1972 pressutredning, den tredje pressutredningen. Bedömningamaav

förhållandetdagspressens politiska roll och mellan och eter-av pressen
mediema respektive dagspressen och andra tidningar prägladestyper av av

rådandeden mediesituationen.
bådeSedan början 1970-talet har det skett förändringar inomstoraav

etermedier Sverige.och i I själva verket hade dessa förändringar börjatpress
årssig gällande under den period 1972 pressutredning arbetade.göra som

förstaFör det började de traditionella banden mellan politiska partier och
ifrågasättas.dagstidningar allt oftare NyhetersNär Dagens ledning 1972att

förklarade tidningen i fortsättningen skulle beteckna sig oberoendeatt speg-
Ävenlade detta läge. motsvarande formella förändring inte komett nytt attom

tidningarandra det uppenbart det ändrade efteräga synsättetattrum var
hand medförde minskad partipolitisk karaktär flesta dagstidningar,hos de ien
första beträffande nyhetsurvalhand och nyhetspresentation.

ocksåbörjadeUnder 1970-talet svensk radio ändra karaktär. Nyhets- och
aktualitetsprogram fick betydligt särskilt iökat P3. Lokalradioett utrymme,

diskuteras. första utredningsförslagetbörjade I det redovisas modell fören
Ävenkommunnivåradio SOU 1973:8. förslagdettanärmast om senare

ändåmed länsradiomodell förkom det uttryckersättasatt ett ett nytten var
frågatänkande i radio; i slutet decenniet korn närradion intro-även attom av

duceras.

22



Dagspressens strukturutveckling

Tidningsmarknad i förändring

Det den redovisade bakgrundenär följandeden översiktenmot densom av
aktuella dagspressutvecklingen skall betraktas. Den frågancentrala vadär

det utmärkande för det häntär under 1980-talet månoch i vilken detsom som
följd åtgärdernade presspolitiskaär 1970-talet.en av

Fem frågorcentrala har framställningen vad skett under destyrt av som
två årtiondena:senaste

l Hur har den svenska tidningsmarknaden frågautvecklats i antalet ut-om
givna dagstidningar förhålleroch hur sig Sverige till den internationella-
tidningsutvecklingen

ägarförhållandena2 Hur har förändrats inom dagstidningsbranschen och-
hur har koncentrationen tidningsmarknaden utvecklats

3 Hur volymutvecklingen för de svenska dagstidningarna medutser avse-
ende antal anställda och innehållproduceratt.ex. typ av

4 Hur har upplagan utvecklats totalt och olika avsnitt inom dagspressen
5 Hur har annonsmarknaden utvecklats totalt och olika delmarknader för

dagspressen

står förhållandenaHär inom dagspressen i I det femte kapitletcentrum.
kommer dagstidningarnas förhållande till utvecklingen inom andra medier att

Översiktenbelysas. här inleds med analys begreppet dagstidning.en av

2.2 Vad dagstidningär en

någonDet finns inte internationellt etablerad definition dagstidning.
avgränsning:Unesco i World Communication Report 1989 följandegör

A daily general-interest newspaper publication devoted primarily toa
recording of affairs, politics, which published leastcurrent etc., atnews
four times week s. 305.a

Övriga tidningar kallas i Unescos statistik non-daily general-interest
newspapers.

Unescos definition intekan betraktas allmänt accepterad. Att det finnssom
skillnader i definitioner mellan olika länder knappast påKravenär oväntat.
dagstidningar varierar naturligt med nationella förutsättningar; i litet afri-ett
kanskt land det hög utgivningstäthet gångerkomma ellerär iatt uten en par
veckan, medan sexdagarstidningar dominerar marknaden i de flesta industri-

såländer, har det inte alltid varit.men
Sexdagarsutgivning företeelse; först 1936 utgjorde tidningarär meden sen

utgivning gångerminst vecka majoriteten alla tidningar med ut-sex per av
Äventvå gångergivning minst figurvecka 2.2. i industriländer kanper

lågpublikationer med periodicitet räknas dagstidningar. Den senastesom
norska pressutredningen dagstidning alle publikasjoner til-anger som som
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fredsstiller de vanlige kravene til generelt nyhetsmessig innhold reell be-og
taling, kommer minst uke NOU 1992: 14 15.utog som en gang per s.

två utgångspunkter.Dagspressdefinitioner kan ha De kan dels grundas
vetenskaplig analys, dels fastställas med sikte praktiska tillämpningar. Här
redovisas först de definitioner inom svensk presspolitik. Dessaanväntssom

någradiskuteras sedan bakgrund vetenskapliga definitioner. Redo-mot av
frånvisningen kronologisk det diskussionen presstöd startade underär att om

1950-talet till idag.

Dagspressdefinition och skattepolitik

gångeni skattesammanhang dagstidningar första definieradesDet var som
6.politiskt Präntare, 1979 I den 1948 framlagda propositionens. om

pappersbeskattning uttalades papper for tryckninganvändes all-att som av
nyhetstidningar, dvs. vad i dagligt tal benämnes dagspressen,männa som

från pappersbeskattningen 1948:215. ytterligare formu-undantages prop. I
fåleringar klargjordes tidningar med 1-2 vecka inte skulle delatt nr per av

skattebefrielsen.
motioner vidare tolkningGenom begreppet allmän nyhetstidningom en av

periodicitetskravet. Periodiciteten någonförsvann skulle inte ha betydelse,
innehållet varjehandaaktuella nyheter slag för den breda allmän-utan av

fråga Någraskulle det allmän nyhetstidning.heten avgöra var omom en av
de skattebelagda tidningarna företrädde bondeförbundet och det justvar

motionerade Ändringenbondeförbundet ändring reglerna. blevomsom en av
innehåll fråganyhetstidningar i huvudsak hade politiskt och iatt ettsom som

redigering jämställasutseende och kunde med allmän nyhetstidning inteom
betala pappersskattskulle behöva Präntare, 1979.

för fastställandet dagspressdeñnitionMönstret för pappersskattenav upp-
repades det i slutet 1950-talet beslutades införa allmän varuskatt inär attav

då 1968landet det benämndes oms och ersattessom somsom av
propositionen 1959: 162 föreslogs nyhetstidningarmoms. I allmännaatt

från avsågbeskattning.skulle undantas Regeringen med det allmänna
nyhetstidningar utkom med minst i veckan. Efter motionertresom nummer

så ocksåbeslutet tidningardärom ändrade riksdagen med utgivningatt en
två fråni veckan skulle befrias skatten.eller dagar

De första pressutredningarna

pressutredningen räknade till dagspress allmänna nyhetstidningarDen första
gångerminst vecka SOU 1965:22 9. Den förde dockutkom tre per s.som

mindre restriktiv definition begreppet dagstidning, dvs.resonemang om en av
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huvudtidningar två gångerdagspresskaraktär,även utgivna veckaatt av per
skulle medräknas.

I den andra pressutredningen gjordes ingående analys dags-en mer av
tidningsbegreppet. Utredningen valde i sina förslag direkt vid de-att en
finition tvådagarstidningarinrymde och dagspresskaraktär. Mansom en- av
framhöll Innehålletsdock riskerna för gränsfall i tolkningen. inriktning
reguljär dagsaktuell nyhetsförrnedling ocheller opinionsbildning borde enligt

såutredningen gränsdragningen inte publikationer riskeradeavgöra att att
uteslutas grund tryckmetod, typografiskt utseende eller redaktionellaav
ståndpunkter SOU 1968:48 Sf.s.

Svenska Tidningsutgivareföreningens avtal med Postverket ochtaxorom
befordringshastighet 1962 inkluderadeslöts endast tidningar med utgiv-som
ning dagar i veckan. väckte2-7 Detta utbredda bland endags-protester

då år årtidningarna. Myndigheten förordnade för drygt 30-talatt ett namn-
befordringshastighetgivna endagstidningar kunde tidningarsamma som

med högre periodicitet Präntare, 1979 4.s.
Statsmaktemasoch myndigheternas vidare tolkning dagstidnings-av

påverkabegreppet började inom branschen under 1960-talet.synsättet
definitionenMyndigheterna höll fast vid den vidare samdistributions-när

1969. skulle administrerarabatten infördes Statskontoret, rabatten, skrevsom
i sina tillämpningsföreskrifter att

nyhetstidning dagspresskaraktär,med dagstidning allmän ut-avavses som
sådantvåkommer med minst vecka, tidning medävensom ettnummer per

föreskrift fården enligt Kungl. Majzts Postverketvecka,nummer per om av
befordras hastighet brev Präntare, 1979med ovan.samma som s. se

produktionsbidragselektiva presstödet medDet startade 1971.
någrapropositionen,Endagstidningama kom med direkt i motioner behövdes

gång. definitionen:inte uttrycktes explicit i med dagstidningdenna Detta av-
nyhetstidning dagspresskaraktär normalt utkommerallmän medsomses av

Gustafsson, 1981 107.vecka jfrminst ett s.nummer per
Såväl fjärde höll fast vid vidaden tredje den denpressutredningensom

definitionen. fjärde endagstidningarDen utredningen slog emellertid fast att
nyhetstidningars innehållsstruktur och redigerasskulle ha allmänna som

sådana för Periodicitetskravet,de skulle ha dagspresskaraktär.att ettanses
nyhetsförmedlingenvecka, fick minimum för attettnummer per anses vara

skulle följa SOU 1980:32och opinionsbildningen kunna dagspressens rytm
16.s.

under 1970-taletgäller svenska branschstatistikenVad den kan noteraman
År 1978 infördeanpassning till definitionen iklar presstödssammanhang.en

indelades iTidningsstatistik definitioner.AB Dagspressen tre grupper,nya
fådagarstidningar.flerdagars, flerdagars ochstorstadspress landsortspress

avsågs minst fyraflerdagarstidningar de utkomMed med nummersom per
fådagarstidningar dagstidningar med 1-3inkluderadevecka. Gruppen num-

således endagstidningarna.vecka, de s.k.ävenmer per 25
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Dagspressbegreppet under 1980- och l990-talen

Presstödsnämnden deñnitionsfrågan i sitt remissvar påtog fjärdeupp upp
pressutredningens betänkande och pekade frånförsök tidningar att anpassa
sin utgivning för få tillgång till stöd. Det främst den inställ-att öppnavar
ningen till opinionsbildningsrollen, dvs. den inte nödvändigtvis måsteatt vara
politisk, inte klar vissa organisationstidningargräns medmotsom gav en
klart sektoriell opinionsbildning. Presstödsnämndens förslag att man som
dagstidning borde räkna allmän nyhetstidning och publikation dagspress-av
karaktär med reguljär nyhetsförmedling ocheller allmän politisk opinions-
bildning godtogs.

Under 1980-talet verkade den femte och sjätte pressutredningen. Den
femte berörde inte definitionsfrågan. Den sjätte utredningen ansåg det inte

någonnödvändigt med principiell förändring i avgränsningen för presstöds-
berättigade tidningar, den ändågjorde försök till begreppsbestämningettmen

innehållskriterierenligt olika till preciserad avgränsning för den hän-en mer
delse tveksamhet framdeles någotskulle uppkomma i enstaka fall SOU
1988:48 127ff.s.

praktiken såledesI blev det Presstödsnämnden fick i uppgift till-attsom
lämpa den redovisade dagspressdefinitionen. Inte uppkomoväntat problemen
i prövningen endagstidningar; sådanadet i fråganfall aktualiseradesav var
vad bör innefattas i det kallas allmänna nyhetstidningar.som som

har vårtDet inom för uppdrag saknats möjlighet analyseraattramen
Presstödsnämndens och andra berörda bedömningar i detalj,organs men
några observationer ändåkan redovisas. sådanEn iakttagelse det tillär att en

fåbörjan förefaller ha varit problem. En förklaring många endags-attvar
tidningar tidigare hade varit flerdagarstidningar; det naturligt dessaattvar
skulle uppfattas allmänna nyhetstidningar, Karlstads-Tidningen ocht.ex.som
Arbetaren. Detsamma har gällt endagstidningar med lokal eller regional
spridning inriktade på visst område.geografisktett

En andra iakttagelse allmän- och partipolitiska,är nationelltatt spridda
tidningar regel definierats allmänna nyhetstidningar. Exempelsom som
allmänpolitiska publikationer betraktats dagstidningar bl.a.ärsom som
Tempus 1981 och 7 dagar 1982; partipolitiska tidningar på dessasom

fåttgrunder har stöd bl.a. Kristdemokratenär 1980, Alternativet 1981 och
NU 1984.

förefaller efterDet hand ha skett vidgning definitionen det gällernären av
publikationer med begränsad Såledesspridning. definierades den all-mera
kristna tidningen Hemmets Vän allmän nyhetstidning år 1992. årTiosom
tidigare fastslog Presstödsnämnden i samband med prövning om moms-
befrielse tidningen Etcetera inte betrakta allmän nyhetstidningatt attvar som
eftersom ansågsden inte ha tillräckligt brett innehåll jfr Holmberg,ett
Oscarsson och Rydén, 1983.
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Den relativt breda definition utvecklats praxis har kommitsom attgenom
leda till rad avgränsningsproblem. Frågan då det finns någonären veten-om
skapligt grundad definition på.byggaatt

hållbarFinns det vetenskapligt definitionen

I Tollins 1965 översikt svensk dagspress 1900-1965 hanav treanger
kriterier för vad han har definierat dagstidningar. Det tidningenär attsom ena
skall den allmänna, något diffusa uppfattningenmotsvara även vadom om

skall med dagstidning, det andra tidningen skall utkommaattsom menas en
med tvåminst i veckan och det tredje den skall ha utkommitattnummer

år.regelbundet minstunder ett
såledesTollins definition dels relativt lätthanterligt minimikravettrymmer

på periodicitet under viss tidsrymd, dels betydligt besvärligare påkravetten
dagstidningskaraktär. Han i det förstnämnda fallet för tvåargumenterar

i veckan eftersom de tidningar dagstidningstyp aldrig kornnummer av som
veckoutgivningsstadiet troligenöver inte har någonspelat roll in-som

forrnationsorgan eller samhällskritiker Tollin, 1965 7. Det inne-s. senare
utgårbär Tollins avgränsning från dagstidningens funktion i samhället;att det

tidningar utkommer regelbundetär och har innehåll dags-ettsom som av
tidningskaraktär kan fungera nyhetsförmedlare och opinionsbildare.som som

Samma ocksågrundprincip finns i flestade andra försök teoretisktatt av-
vad dagstidning. I Emil Dovifatsgränsa klassiskaär framställningsom en

Zeitungslehre 1967 utgångspunkten dagstidningen fyllerär funktion iatt en
offentligheten. Denna funktion kan olika karaktär beroende på typvara av av
publikation, förenardet tidningar de förmedlar detär att senastemen som

såskeendet med och regelbunden utgivning möjligttät till bredast möj-som
liga offentlighet Dovifat, 1967 8. Det intressanta med Dovifatss. av-
gränsning dagstidningar denär publicistisk ambition. Detattav rymmer en
handlar nyhetstidningar inom områden nåsina så många såvill oftaom som

möjligt.som
Dovifats dagstidningar givetvis svårtsätt praktisktavgränsaatt är att

hantera. vanliga därförDet definitioner påi praktiken inriktasär utbudet.att
ocksåDen klassiska, redovisas Furhoff årsi 1967 pressutredning,som av

utgår från fyra grundkrav: periodicitet, aktualitet, publicitet och universalitet.
Med periodicitet regelbunden och varaktig utgivning, med aktualitetmenas en

innehållet nyhetsbetonat, med publicitet tidningenär inriktadatt äratt mot
allmänheten med universalitetoch tidningen har innehållbrett Furhoff,att ett

många1965 433. I framställningar särskilt aktualiteten och offent-s. anges
ligheten dagstidningens kärna. Det ambitioner inom dessa områdenärsom

påverkari sin periodiciteten Jfr Sylwan, 1906 3ff.tursom s.
Definitionen uttryck för slags ambition ökad periodicitet ochettsom om

spridning karakteristiskt för det 1800-talet ochär 1900-talets förstastor sena 27
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framgåtthälft. Som figur 2.2 präglas perioden ökning dagligaav av en av
Årtidningar. 1900 utgjorde tidningar utgivningmed minst dagarsex per

vecka mindre tredjedel alla tidningar utgivning tvåän med minst gångeren av
vecka. Sextio tvåderas andel tredjedelar.nästanper senare var

Det därför föga överraskande sådanär avgränsning sin prägelatt satteen
definitionerde tillämpades i de första pressutredningarna 1963 ochsom

1967. Utgivningstätheten betraktades viktigt kriterium. Det denettsom var
opinionsbildande dagspressens ambitioner kom till uttryck, ävensom om

års1967 utredning med hänvisning till förordningen allmän varuskattom an-
såg den vetenskapliga definitionen alltför ocksåoch allmännaatt snäv attvar
nyhetstidningar gångmed utgivning minst vecka borde kunna räknasen per

Samtidigt svårighetenin. framhölls med gränsdragningar.
ståndpunktSamma intas årsi huvudsak 1972 pressutredning.av

Intressant dennamed utredning den lyfta framär att attgenom grupp-
kommunikation viktig uppgift för SOU 1975:79 292;som en pressen s.

kapitel 6 nedan för tillämpningäven inte i likaöppnar hög graden som
betonar offentligadet hos dagstidningen. Forrnuleringen alla betydande

måstemeningsinriktningar tillgångha till där de kan framföra deorgan egna
budskapen och där finnsdet plats för intern debatt s. 2950 exempelär ett
på vidgning dagstidningsbegreppet till publikationer har andraen av som

nåsyften bred offentlighet.än att en
Vid prövning bidrag till invandrartidningar 1983 grundvalen av av

dagstidningsdefinitionen tillämpades ytterligare kriterium. Tidningenett
skulle i första förhållandenhand bevaka i Sverige och händelser in-avse som
träffat föregående utgåva.sedan Som underlag för prövningen användes
kvantitativa innehållstudier tidningarnas Strid, 1979.av

Presstödsnämndens beslut produktionsbidrag under det de-senasteom
cenniet visar de nytillkomna publikationerna ofta mindre offentliga tillatt är
sin Endagstidningar med huvudsaklig spridning inom bestämdanatur. grup-

allmänheten har för kommit dagstidningar isteg steg att accepterasper av som
stödforordningens mening. Det i första hand förefaller ha väglett nämn-som
dens bedömningar tidningarna varit allmänpolitiska till sinär karaktär. Denatt
opinionsbildande funktionen fåttförefaller ha i tillämpningenstörre utrymme

definitionen.av
Det intressanta i utvecklingen tillämpningen under detär att senaste

decenniet i mening i linje med den ursprungliga föreställningenärsnarasten
tidningars opinionsfunktion. viktigEn skillnad dock den ambitionär attom

nå vidaste offentlighet uttrycks i definitionerna t.ex. Dovifat, 1967att som
inte finns hos dessa tidningar.

I jämförelse med de vetenskapliga definitionerna har de presspolitiska i
forsta hand awikit från tvåpublicitetskravet. skettDet har i 1967steg: genom
års utredning minskades kravet periodicitet till vecka ochett nummer per
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års1972 utredning öppnades för tidningargenom typ atten avny genom
gruppkommunikation dagspressensuppgifter i samhället.angavs som en av

Genomgången har visat definitionen dagspressbegreppetatt iav
presstödssammanhang har präglats pragmatiska överväganden. Detta harav
genomgående inneburit uppluckring. De vetenskapliga definitionerna stäl-en
ler strikta krav utgivningsfrekvens någotdärför inteär statiska.sättmen
Eftersom de vetenskapliga definitionerna frånofta utgår användarna följer de
också samhällsutvecklingen, inte minst i människors intressen ochtermer av
efterfrågan på information och opinion och hur uppfattarde olika medieratt
kan tillgodose detta.

2.3 Svensk dagspress efter 1980

År 1993 fanns det 161 dagstidningar i Sverige. Det mångalikanästanvar
då1980 det gick räkna till 164 tidningar i riket. Detta påatt tydersom en an-

märkningsvärd stabilitet beståndeti tid. Underöver perioden har det dock
skett förändringar. Fram till och med 1984 ökade antalet tidningar till 175,
därefter har antalet minskat successivt.

Antalet dagstidningar

Utgångspunkten för beräkningen det breda dagstidningsbegreppär som an-
vänds i presstödssammanhang. I tabell 2.1 översikt antalet dags-ges en av
tidningar uppdelat efter periodicitet. Tabellen innehåller uppgifter för tiden
från 1940 till 1993 och bygger uppgifter från Tidningsstatistik.

Tabell 2.1 Antal tidningar efter utgivningsfrekvens i1940-1993

År 7 nr 6 nr 5 nr 4 nr 3 nr 2 nr 1nr Totalt
vecka vecka vecka vecka vecka vecka vecka

1940 10 108 14 59 27 18 236-
1945 12 110 8 55 1714 216-
1950 15 110 8 51 2012 216-
1955 19 91 8 47 1611 192-
1960 13 77 9 40 2810 177-
1965 13 69 3 8 28 6 30 157
1970 12 64 7 7 22 8 29 149
1975 13 65 7 4 23 7 27 146
1980 14 65 9 6 18 9 43 164
1985 14 68 10 8 16 6 49 171
1990 13 67 10 7 13 7 47 164
1993 13 66 10 5 13 7 50 164

frånAnm: Uppgifter SOU 1975:78och Carlsson,U, Anshelm,M, MedieSverige1993
1993
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förändringarframgårAv tabellen tydligt i antalet tidningar förstai handatt
fådagarstidningar.bestäms vad händer inom detAv 25-talav som gruppen

tidningsetableringar ägde under 1980-talet handlade de flestasom rum om
endagstidningar. hälftenNärmare etableringarna misslyckades tabell 2.2.av

nåttDe nystartade endagstidningama har regel bara begränsadsom en upp-
laga. Deras spridning har vanligen varit regional.

Det intresse i början 1980-talet fanns för endagstidningaratt startasom av
upphörde eller mindre helt vid mitten decenniet. Intresset stimuleradesmer av

etableringsstödet det minskade intresset resulterade i endast 1,4attmenav
miljoner utbetalades i formdenna under den hälften 1980-talet.senare av
Stödfonnen upphörde helt 1987.

flerdagarstidningar ligger antalet mycket stabiltInom kring 100gruppen
stycken under l980-talet. Men i denna har det skett förändringar.även grupp

två pågjordes uppmärksammade etableringsförsökDet storstadsmark-
på återupplivaDet satsningar tidningar försvunnitnadema. iattvar som

mitten 1960-talet och början 1970-talet. Stockholms-Tidningen star-avav
utgivning femtades 1981 med dagar i veckan och höjde periodiciteten till sju

1983. Göteborgs och Sjöfarts-Tidningdagar Handels- startades 1984 med
Båda Stockholms-Tidningensjudagarsutgivning. misslyckades. blev mest

långlivad regional storstadstidning. Den kom i upplagasom en upp en
journalistisk profil40 000 exemplar, skapade och hann blidrygt en egen en

Påi sarnhällsdebatten. grund annonstillströmning gicktydlig röst av en svag
den i konkurs 1984.

framgångsrika etableringen under efterkrigstidenDen Dagensmest svarar
1976 försiktig satsning tvåIndustri för. Den startades med utgivningsom en

svårigheterEfter inledande fickdagar i veckan. den allt bättre genomslag
målgruppnäringslivet utgjorde tidningens och 1983 höjdes utgiv-inom som

till fem 1991 tillningsfrekvensen dagar i veckan, i veckan.sex nummer
1983 och 1993 har tidningens upplaga utgivningsdagMellan nästan tre-per

från 30 000 till 84 000 exemplar. Den fick konkurrent 1989,dubblats, ca en
framgång.dock inte haftFinanstidningen, har motsvarandesom en

Periodicitetsförändringar

förändringarna inom de olika tidningsgruppema i tabell 2.1 hängerEn del av
tidningar förändrat sin utgivningsfrekvens. Utöver denmed attsamman

åttaIndustri höjde inte mindre landsortstidningar sinnämnda Dagens än
l980-talet. landsortstidning, Ljusdals-Posten, gickperiodicitet under En upp

början 1990-talet tabell 2.3. Hämtöver höjde landsorts-periodicitet ii av en
Smålands försök kraftigtperiodiciteten i vändatidning, Folkblad, attett ett

tidningen tvingades läggaupplagefall. lyckades dock inte, nedDetta utan
ocksåår finnsefter periodicitetsförändringen se nedan. Detinom ettett
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exempel tidning, Tempus, höjde frånperiodiciteten till femen da-som en
1985 tvingades tillbaka till endagsutgivning 1987.gar men

Tabell 2.2 Nytillkomna och upphörda dagstidningar 1980-1993

Tidning Nrv Tillkom Upphörde

Förort Väst 1 1980
Arbetarkamp 1 1981
Norrort m.fl. 1 1982
Södertälje Allehanda 1 1982
Trosa Tidning 1 1982
Västerort 1 1983
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning GHT-1 l 1984
Göteborgs-Nytt l 1984
Internationalen 1 1984
Finn Sanomat 1 1985
Göteborgs-Kuriren 1 1986
M-L Gnistan 1 1986
Lerums Tidning 1 1987
Nacka-Saltsjöbadens Tidning 1 1989
Upplands Nyheter l 1980
Västerbottnin 1 1980gen
Alternativet 1 198 1
Broderskap 1 198 1
Finnveden 1 981 1
Tempus 1 198 1
FÖ Veckotidningen 1 1981 1985
Höglandet 1 1981 1987
Folkviljan i Norrbotten 1 1981 1990
Norrlands-Posten 1 1982 1983
7 Dagar 1 1982 1984
Sunnerbo-Tidningen 1 982l 1984
Älvsborgs Nyheter 1 l 983 1993
Kungsbacka Tidning 1 1983
NU 1 1983

ÖstSkaraborgaren 1 1983 1985
Skaraborgaren Väst l 1983 1985
Hela Veckan 1 983l 1987
Liberacion 1 1984
Morgonposten 1 1986
Kvinnosyn i Värmland 1 1989
Nya Haninge l 1989 1989 31
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Tidning Nrv Tillkom Upphörde

Tidningen Södermalm 19891 l 989
Stockholms-Tidnin 5 1981 1984gen
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning GHT 7 l 984 1985
Finanstidningen 5 1989

Skåne 6Mellersta 1986
Bergslagsposten Dala 6 1980

Oskarshamn 6 98Nyheterna, 1 1
Östgöten 6 9821
Folket Syd 6 1982 1988
Arbetartidningen 990Ny Dag 1 1
Borås Nyheter f.d. Västgöta-Dem l 1990

i Politiken 1993Aktuellt 1
Jönköping 1993Folkbladet 1

Göteborgs-Kuriren 1 1991 1992
1992Hemmets Vän* 1
993Hälsinge Kuriren Fredag 1 l

1991Olssons Tidning l
l 1993Sändaren**

Smålands 5 1992Folkblad
Tranås-Posten 6 9921

Uppgick i Morgonposten;
vfackpressansluten;Aktuellt i Politiken,tidigare

EvangelipressFörlagsAB och allkristenrikstidning;*Hemmets Vän ärutges enav
for SvenskaBaptistförbundetochSvenskaMissionsförbundet**Sändaren ärorgan

dagstidningari mening de definierat sigKommentar: Tabellen att attav genomavser
betraktat sådana.Startåranslutasig till TS eller Presstödsnämndenhar dematt som avser

således år då publikation dagstidning, vilketdet respektive etablerades intesom
startår. Påpublikationens motsvarande gällernödvändigtvis detsamma sättär som

avvecklingsår,då tidningenupphörde dagstidning.som
från 1980-1989 1990-1994Uppgifter Presstödsnämnden ochTS-bokenAnm:

också två läsar-Det fanns landsortstidningar med problem och an-
Bådaperiodiciteten. tillhördenonsmarknadema tvingades sänka A-attsom

Boråsiandratidningar. Västgöta-Demokraten gick ned tillochpressen var
1986 Kronobergaren i Växjö tvingades bli endags-endagsutgivning och

hösten 1993 med Växjöbladet. Dentidning 1987. Den slogs sammansenare
tredagarsutgivning.tidningen, 3 dagar, Västgöta-har sägernamnetsomnya

såldes intressen 1990, varefter tidningen fortsatteDemokraten till privata som
Borås Nyheter, och partisignatur,endagstidning under annat utannanm,men

sedermera nedlagd.
frånreducerades antalet sjudagarstidningar tillMellan 1989 och 1990 14

fusion mellan den i Malmö utgivna13 stycken. Bortfallet uppkom genom en
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Kvällsposten och den i Göteborg utgivna GT till tidningen Idag. Inom
kvällspressegmentet minskade således antalet tidningar från fyra till tre.

Tabell 2.3 Periodicitetsförändrade dagstidningar 1980-1993

Tidning Ändrad från till år

Elfsborgs Läns Allehanda 3 5 1989
Södra Dalarnes Tidning 3 6 1987
Tranås-Posten 3 5 1980
Tranås-Posten 5 6 1982
Västgöta-Bladet 3 4 1981
Ludvika Tidning 4 6 1987
Trollhättans Tidning 4 5 1989
Enköpings-Posten 5 6 1989
Nordvästra Skånes Tidningar 6 7 1980
Stockholms-Tidningen 5 7 1983
Smålands Folkblad 4 5 1991
Dagens Industri 2 5 1983
Dagens Industri 5 6 1991
Ljusdals-Posten 4 5 1992
Tempus l 5 1985
Tempus 5 l 1987
Arbetartidningen Ny Dag 2 l 1983
Norrskensflamman 5 l 1989
Kronobergaren 6 l l 987
Västgöta-Demokraten 6 l 1986

Nedlagd 1984
Nedlagd 1992

Anm: Uppgifter från TS-boken1994

De inledande åren 1990-talet har utvecklingenav det svenska tidnings-av
beståndet varit stabil lågkonjunkturen.trots En sexdagarsutgiven landsorts-
tidning, Smålands Folkblad i Jönköping, tvingades lägga ned i januari 1992.
Den hade hört till A-pressen och andratidning. I anslutning till A-press-var
koncemens konkurs 1992 skedde dock inga nedläggningar enskilda tid-av
ningar. Tranås-Posten borgerlig partisignatur tvingades upphöra 1992.

En internationell jämförelse

I internationelltett perspektiv får den svenska utvecklingen de årensenaste
anmärkningsvärt stabil. I tabellanses 2.4 kanvara utvecklingen 1988-1992 i

antal europeiska länderett Japan och USAsamt studeras. Tabellen utgår från
33
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utgivningsfrekvensdagstidningfordefinitioneninternationelladen som avser
vecka.3minst nummer per

988-1992länderolika 1tidningarAntal iTabell 2.4

Förändring %199219911988Land
1988-1992

-616Österrike 1517
-6333435Belgien
-7434346Danmark

-13586167Finland
-1594111Frankrike -

-2121124124Japan
-4454547Nederländerna

82 -l8183Norge
+17128131109Spanien

-2104107107Sverige
-312327l127Schweiz
-1103103104England
-45701585642 11USA

för 1991.Gäller
nrvecka.3-7UtgivningKommentar:

1993Trends,FIEJWorld PressKälla :
undertidningsantaletnedgången i1988-1992 ligger straxperiodenUnder

nedgång.Storbritannien harochJapanNorge,3 en svagareprocent.
Österrike,nivå Sverige.mediliggeroch USANederländernaSchweiz,

medannedgång 6medför närmareDanmark procentBelgien och ensvarar
15nedgång medkraftig nästanuppvisar procent.FrankrikeFinland och en

Mellandagstidningar.antaletökningen ikraftigasteutmärks denSpanien av
utvecklingennågon skillnad igår finnainte större1992 detochåren 1991 att

olika länderna.mellan dedagstidningarantaletav
förut-ekonomiskaochbåde politiskautläsaskanförändringarnaAv

gradNedgången Finland har i högidagstidningsutgivning.försättningar en
för-politiskadeSpanien speglarexpansionen imedanbakgrund,ekonomisk

fall.Franco-regimensefterändringarna
både och ekono-politisktstabilitetvarithuvudsakidetSverige harI en

börjanförhärskande sedanvarit detdagspressmönstermiskt. Det avsom
någraförsvunnitvisserligen1993. Det harhuvudsak kvari1970-talet sex-är

tidningari antalräknat ärtillkommit,någradagarstidningar att menutan nya
någotrörlighetenutgivningstäthetenfråga ärmarginella. Iförändringarna om

större.
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Ägarförhållanden2.4

Ägarförhållandena inom dagspressen har återkommandevarit i dis-ett tema
kussioner kring mångfalden tidningsmarknaden. dettaI avsnitt avsiktenär

belysa tidningsägandet iatt Sverige i början 1990-talet. Ett särskilt syfte ärav
försöka få bild långsiktigaatt tendenser i ägandet.en Underlagetav har sam-

manställts för Pressutredningen -94 Staffan Sundin.av

Massmediekoncentrationsutredningen 1978

Massmediekoncentrationsutredningen beskrev i sitt betänkande ägarkoncen-
trationen inom den svenska dagspressen 1978 SOU 1980:28. Det fastslogs

privatägda, företrädesvisatt familjeägda, bolag den vanligaste ägar-var
forrnen. I de storstäderna domineradetre ägarfamiljer, vilkatre alla påsatsat
kombinationen morgontidning och kvällstidning: Bonnier,en Hjöme ochen
Wahlgren tabell 2.5A.

I regioner fanns familjeägdatre tidningskedjor med fem till åtta tidningar -
Ander, Bengtsson och Hamrin. I samtliga fall hade förvärvatägarna en
landsortstidning och sedan byggt kedjan införliva salubjudnaupp attgenom
tidningar i grannskapet.

Den vanligastenäst ägarformen organisationsägande, i första handvar
koncentrerad till arbetarrörelsen och centerrörelsen. Merparten de social-av
demokratiska tidningarna majoritetsägda det socialdemokratiskavar partietav
och samlade i A-pressen. Centerpartiet ägde kedja fem dagstidningar.en
Lokala föreningar med förankring i och bonderörelsencenter- ägde samman-
lagt tidningar.sex

Den tredje ägarformen stiftelser. Största stiftelseägda tidningvar var
Svenska Dagbladet, dock hade rad storföretagsom delägare.en som
Högerpartiet och folkpartiet hade under 1950- och l960-talen stiftelse-använt
formen för stödja vissaatt partierna närstående tidningar. Högernsav
Förlagsstiftelse med fyra tidningar och Stiftelsen Pressorganisation, huvud-

tvåägare för och delägare i ytterligare tidningar, hade bindningar tilltre mo-
derata samlingspartiet respektive folkpartiet. Stiftelsen Barometern drev en
kedja med relativt landsortstidningar.tre stora

I internationellt perspektivett den svenska ägarkoncentrationen intevar
anmärkningsvärt stor.

Tidningsägandet 1993

Den grundstruktur gällde för tidningsägandet 1978 består 1993.som Huvud-
delen de 20 återfinnsstörsta 1978ägarna i motsvarandeav femton årgrupp
senare.
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andel den totala1993 ökat sinmellan 1978 ochBonniersfaren har upp-av
dryg tredjedel.ökning medfrån till knappt 2721knapptlagan procent, enen

Industri,tidning, Dagensdels harhar skettDetta startatatt en nymangenom
kvällstidningen Idag.hälftenägdaDagbladet medSydsvenskadels har köpt

med tidigaredet brötprincipiellt intressantköpet attDet är engenomsenare
1944 drevExpressenBonniers grundatBonniersfáren. Sedaninomtradition

frånexempelvisoch avstoddagspressenexpandera inomintelinjen attman
har BonniersGenom köpettill salu.landsortstidningar blevbjudaatt som

Sundin, 1993,dagstidningsmarknadenpositionersinasåledes flyttat fram
Å något mindre för-ökatupplageandel änBonnierssidan harandra1994.

upplaga.samtidigt harExpressenberoende tappatväntat att

3flerdagarspress minstinom20DeTabell 2.5:A största ägargrupperna
978nrv 1

Ägargrupp Upplaga vardagar Procenthuvud-Antal av
halvåret 1978 upplagan1:atidningar

20,6924 8002BonnierSläkten
20,350091221Arbetarrörelsen

8,8394 2002HjömeFamiljen
5,1227 2002WahlgrenSläkten
4,680020611Centerrörelsen
4,45001998AnderFamiljen
4,0800179Dagbladet 1SvenskaStiftelsen
2,8127 7003BarometernStiftelsen
2,4109 3005HamrinFamiljen
2,2100998Familjen Bengtsson
2,298 0003KBtidningarLiberala
1,673 6002Familjen Pers
1,673 2002RidderstadSläkten
1,630072Förlagsstiftelse 4Högerns

700 1,5652Sundins Stiftelseoch AstaErik
1,462 4002G WärenstamTore
1,358 000Wide 2ochAlströmFamiljema
1,356 900stiftelser lAxel Johanssons
1,148 2002PressorganisationenStiftelsen
1,0700422WalinFamiljen

10,2459 100Övriga 26

100,0491 0004111Summa
efterbearbetningar-94: byggerPressuIJ-edningentillarbetsrapportFrånSundinsAnm:

1979.Tidningar ägdaTS-Boken1980:82ochSOUMassmediekoncentrationsutredningen
sammanförtstill sinCenterrörelsenharocharbetarrörelseniorganisationer gruppvarav måttetför upplagor.Iin iperiodicitetenvägdesutredningenjuridiskt ägande.Ioberoendeav med3-dagarstid-Tidningsföretagupplagesiffromaanvänts.enbartundersökninghardenna

Massmedie-iundersökningänställning i dennastarkarerelativtdärförharningar en
koncentrationsutredningens.
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Tabell 2.5:B De 20 största ägargrupperna flerdagarspressinom minst
3 nrv 1993

Ägargrupp Antal huvud- Upplaga vardagar Procent avtidningar 1:a halvåret 1993 upplagan

Släkten Bonnier
inkl. 50% Idag 4,5 l 164 500 26,7
Arbetarrörelsen 18 751 050 17,2
Familjen Hjöme
inkl. 50% Idag 1,5 355 000 8,1
Centerrörelsen 10,5 215 800 4,9
Familjen Ander 10 212 900 4,9
Wallenberggruppen 1 203 500 4,7
Familjen Hamrin 7,5 164 700 3,8
Familjen Pers 7 128 300 2,9
Stiftelsen Barometern 3 126 400 2,9
Nya Stiftelsen Gefle Dagblad 4 109 900 2,5
Liberala tidningar KB 4 100 600 2,3
Familjen Bengtsson 5 66 600 1,5
Stiftelsen Tore G Wärenstam 2 66 500 1,5
Släkten Ridderstad l 66 400 1,5
Axel Johanssonsstiftelser 1 65 200 1,5
Erik och Asta Sundins Stiftelse 2 63 800 1,5
Högerns Förlagsstiftelse 3 60 000 1,4
Familjen Sommelius l 50 800 1,2
Eskilstuna-Kurirens Stiftelse 2 47 100 1,1
Stiftelsen VK-Press 1 46 300 1,1
Övriga 17 301 150 6,9

Summa 106 3664 500 100,0
FrånAnm: Sundinsarbetsrapporttill Pressutredningen-94:byggerpå bearbetningarefter

TS-Boken 1994,årsredovisningar1992för samtligaberördaföretag Hadenius,SsamtAnderberg, G, Vem äger vad i svenskamassmedier 1994. Tidningar ägda avorganisationeri arbetarrörelsenoch centerrörelsenhar sammanförtstill sinvar gruppoberoende juridiskt ägande.av

Arbetarrörelsens har sedan 1978 förvarit de för-press utsatt största
ändringarna inom svenskt tidningsägande. Som framgått tidigare avsnittettav
har tidningar, Kronobergaren,tre Västgöta-Demokraten Smålandsoch
Folkblad, upphört. Till detta kommer fyra de förlustbringandeatt mestav
tidningarna gick i konkurs sedan A-Pressen sålt1991 dem till privata ägare.
A-presskoncemen med kvarvarande tidningar gick sedantretton i konkurs
1992. Av den socialdemokratiska det endast Aftonbladet,är Piteå-pressen
Tidningen och den hälftenägda Gotlands Tidningar inte har berörtssom av
någon konkurs under perioden 1978-1993.

A-pressgruppen har sedan konkursen 1992 helt rekonstruerats med det
måletuttalade överlåta tidningarna tillatt lokalt förankrade fack-ägare som 37
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x
med det1992 helt rekonstrueratskonkursenhar sedanA-pressgruppen

fack-förankradeöverlåta till lokaltmålet tidningarna ägareuttalade att som
också enskilda. Ipartiorganisationersocialdemokratiskaochföreningar men

gått inDagbladoch Helsingborgsnäringslivetlokalahar detArbetet som
Östersund Hälsinge-hälften ochtillharLänstidningenminoritetsägare.

behållit partibeteckning.sinövertagits privatpersonerheltKuriren har menav
skalldeavsikten över-fortfarande centralt ävenärtidningar attFyra ägs men

ungefärförloratarbetarrörelsenharSammantagetlåtas lokala tretill ägare.
skillna-kvalitativtDendagspressupplagan.totaladen storaprocentenheter av

enhetliglängreintearbetarrörelsens äremellertidden är grupp;att enpress
upplösninggåttkvarstår utvecklingenharbanddel mot aväven enom en

ägarkonstel-blandademed delvistidningarförmån lokalt ägdaförtillgruppen
lationer.

företag inommedholdingbolag1994DagbladetSvenska övertogs ettav
DagbladetStiftelsen SvenskamedochhuvudägareWallenberggruppen som

varit direktaldrighar tidigareWallenberggruppenminoritetsägare. enga-som
i dagspress.gerad

Ägandeförhållanden lokalinom morgonpress

lokalastartadesursprungligentidningarnasocialdemokratiskaDe avsom
pågående rekonstruk-såledesorganisationerpolitiskaoch ärfackliga genom

lokalaprofil. denlokal Inom morgonpressentioner väg nyttatt en
expanderat.samtidigt andra ägarehar

Allehanda, Fagersta-SalaförvärvvidgatsharPersgruppen avgenom
Trollhättanshemmaregion,i dessTidning samtoch AvestaPosten genom

Älvsborgs Hamringruppenlän.iAllehandaElfsborgs LänsochTidning
köpSkaraborgs länochJönköpingsvidare ihar byggtHerenco avgenom
50%.Nyheteroch SkövdeTidninglänsSkaraborgsNyheter,Värnamo

Fryksdals-Bygden inomochKristinehamns-PostenNyaköpteAndergruppen
Hallandsposten övertogsEnköpings-Posten. ettnärområdesitt av ny-samt

liberalaKB,Tidningar ägsLiberala trettonkommanditbolag,bildat som av
stiftelse.ochtidningsföretag en

bestårAllehanda-gruppens.k.tillkommit. Denhar avNya grupper
tidigareAllehandasYstadsmedAllehandaoch YstadsAllehandaTrelleborgs

minoritets-DagbladetSydsvenskaochmajoritetsägareägarfamiljer somsom
ägare.

familje-antalförändringarnaredovisade ärtill de att ettförklaringviktigEn
gåttägarforrndenfamiljeägda bolagsjälva verketavvecklats. I ärföretag som

iWahlgrenägarfamiljerrad1993. Enfrån 1978 tilltillbaka sommest
iJohanssonTidning,SundsvallsWide iochAlströmDagbladet,Sydsvenska

Fryksdals-ochKristinehamns-PostenGrundel i NyaNyheter,Värnamo
sålt före-sinaAllehanda harTrelleborgsioch OlssonKindahlBygden, samt
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Köpama hartag. vanligen varit någon de inomstörre svenskav grupperna
dagspress.

Ägarformer 1973 och 1993

Ãgarformema visar små förskjutningar under perioden tabell 2.6. De pri-
vatägda tidningarna har ökat sin andel något bekostnad de organisa-av
tionsägda, medan de stiftelseägda tidningarna behållit sin andel. Bland de
organisationsägda tidningarna har arbetarrörelsen förlorat i styrka medan
Centerrörelsen behållit sin. Den förändringen inomstora de moderata stiftel-

beror på Svenska Dagbladetattserna lämnat hade betydligtsom gruppen
upplagastörre Boråsän Tidning tillkommit.som

ÃgarformerTabell 2.6 inom flerdagarspress minst 3 nrv 1978 och 1993

1978 1993
Ägarform Antal Upplaga Andel Antal Upplaga

Andel

Privatägda 59 2 660 600 59 58 2 744 900 63
Arbetarrörelsen 21 912 500 20 17 751 050 17
Centerrörelsen 11 206 800 5 10,5 215 800 5
Övriga 2 30 800 1org l 20 200 0
Organisationer sum 34 1 150 100 26 28,5 987 050 23
Moderata stiftelser 10 445 500 10 10 316 700 7
Liberala stiftelser 8 234 800 5 9,5 317 850 7
Stiftelser sum 18 680 300 15 19,5 634 550 15

Summa total 111 4 491 000 100 106 4 366 500 100

Anm: BearbetningefterTS-boken1979och 1994.

Det möjligen är anmärkningsvärtsom mest det alltär hänt såatt trots pass
litet mellan 1978 och fråga1993 i äger-former.om

Hur koncentrerad är den svenska dagstidningsmarknaden

Graden koncentration inom dagspressen kan påav fleramätas Densätt. kan
branschen totalt. Vanliga mått dennaavse nivå marknadsandelamaär för

två,de fyra, åtta eller störstasexton ägarna. Man ocksåkan antal orterange
med minst två tidningar.
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koncentrationsgradenkanspridningsmönsterpå skillnader iMed tanke
fallet skallför sig. I detoch kvällspressenförmätas senaremorgonprcssen

hälften kvällspressenssvarade för1993 nästanfinna Expressenatt avman
ellerlokaladagstidningarsvenska ärEftersom de flestaupplaga.samlade

koncentrationen lokalnämndadetnaturligt mätaregionala det utöverär att
utgiv-hushållstäckningenanvända signivå. härkanregional Maneller av

utgivningsregionen.respektiveningsorten
relativt med1978 högÄgarkoncentrationen totalupplagani andelmätt varav

två tredjedelaråtta förhälften och näraägaresvarade för närafyra ägare som
sin1993 ökathade2.7. Dentabell störste ägarenupplagantotaladen an-av

därmed 13 denkontrollerartvåDe26,6 störstadel till avprocent. grupperna
jfrvecka Erdmannmed minsttidningarsamlade upplagan tre pernummerav

1990.Fritsch,och
koncentrationen minskatharåtta respektive ägarnastörstai deMätt sexton

tidigare A-pressensdenförklaring1993. En är1978 ochnågot mellan att
åttaspritts ägare.tidningar ut

1978Ägarkoncentration 3 nrvminstflerdagarspressinomTabell 2.7
procent1993och

19931978Mått

26,720,6Den störste ägaren
34,830,2två ägarnaDe största
47,547,0fyraDe ägarnastörsta
61,863,4åttaDe största ägarna
79,079,9ägarnaDe störstasexton

1979och 1994TS-BokenefterBearbetningAnm:

sintillsammanförstidningarcenterrörelsensocharbetarrörelsens varOm
fyranågot annorlunda. Deägarkoncentrationenbildenblirenhetlig avgrupp
1978Mellantotalupplagan.hälftenför drygt1978svaradestörsta ägarna av

koncentra-förstanågot enligt deökatägarkoncentrationen trehar1993och
tionsmåtten.

första handide ägargruppemabeskrivningenredovisade storaDen gerav
ekonomiskaderasmindrehuvudsakliga sägerde ägarna,bild ommenaven

någonstansberoendegradi högDenstyrka. ärpolitiska eneller varavsenare
sina intressen.harägare
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Dagstidningsägande på lokala marknader

Den svenska dagspressen inte nationellutgör enhetlig marknad ien samma
utsträckning gäller för TV-, bok-, fonogram-, tidskrifts- och film-t.ex.som
marknadema. Det utmärkande draget för idagspressen ställetär de lokala
marknademas starka ställning.

Mot denna bakgrund det viktigt mångaär studera hur lokala markna-att
der de enskilda förekommerägargruppema vilken styrka de harsamt
dessa. Ett exempel finns i tabell 2.8. Den omfattningenredovisar de olikaav

kontrollägargruppemas lokala marknaderöver efter1993 de ägda tidningar-
täckningstal. Tabellen läses kolumnvis. Exempelvis finns det 20 markna-nas
därder enskild tidning har minst 90 marknaden, farnil-procenten av varav

jerna Hamrin fyraoch Pers har vardera.

Tabell 2.8 Antal tidningar fördelade efter marknadsandelägargruppper
1993 utgivningsregion A-regionper

Marknadsandel Antal
Ägargrupp 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 tidn.

Arbetarrörelsen 3 l 1 4 3 11 23
FamiljenAnder 4l l 2 1 9
FamiljenHamrin 4 1 1 7
FamiljenPers 4 l l 6
LiberalaTidn. KB l 2 l l 5
Stift. Barometern l l l 5
Centerforeningar l 2 l 4
Centerpartiet 3 l 4
FamiljenBengtsson 1 l l 1 4
HögernsFörlagsstift. l 1 1 1 4
Nya Stiftelsen
GefleDagblad l l 1 l 4
SläktenBonnier l 1 31
Erik ochAsta
SundinsStiftelse l 1 2
Eskilstuna-Kurirens
Stiftelse 1 l
SläktenRidderstad 1 1
StiftelsenVK-Press 1 l 2
Övriga 4 2 31 21 1 3 17

Summa 20 17 8 1311 12 6 16 103

Anm:BearbetningefterTS-Boken1994
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vi jämför med situationen tydligtOm 1978 det det under perioden tillär att
skett relativt1993 har ökning marknader med dominerandestoren av en

På hälften marknaderna hade den dominerande 1993ägare. över ägarenav en
marknadsandel 80 Motsvarande antal marknader 1978över procent. var en

överfjärdedel. Speciellt markant ökningen På90 procent.var av gruppen
femtedel marknaderna hade marknadsledarenendast andel underaven en

60 Samtliga med undantag för Högerns Förlags-större ägargrupperprocent.
stiftelse, släkten Bonnier och Stiftelsen VK-Press har i minst regionen en
marknadsandel 80över procent.

familjerna Hamrin och stärkt sin ställningSärskilt Pers har under perioden
fyra utgårhelt dominerande ställning i regioner vardera. Om vioch har nu en

någonifrån de 37 där de har minst tidning medstörre ägargruppemaorter
marknaden kontrollerar de kedjorna Ander,minst 80 Hamrinprocent treav

Även40 dessa. centerpartiet har häroch Pers starknästan procent av en
marknadsposition.

finns flera förklaringar till den iakttagna ökningen ägarkoncentra-Det av
pånågra förändringenenskilda lokalmarknader. fall beror kon-tionen I att

Tranås, Borås.Växjö ochkurrerande tidningar lagts ned, i Jönköping, It.ex.
förvärv, olika tidningsköp. tredjefall handlar det Pers Enandra t.ex. typom

kombination: Hamringruppen köpte marknadsledarenslagsrepresenterar ett
ned endags-Nyheter, Värnamo Tidning lades ochVärnamo ersattes av

några år. båda fallenVeckan i sin lades efter I hartidningen Hela tursom ner
funnits tidningar i koncern minskat ellerkonkurrens mellanden sammasom

flera regiontidningar, inte minst inomfjärde faktor A-helt upphört. En är att
spridningsområdetsivalt dra tillbaka olönsam bevakning orteratt avpressen,

fåttområden koncentrationExempel detta ökadperiferi. sätt ärensom
Nyköping och MjölbyMotala.Västervik,

morgontidningsmarknaden kvällstidningsmarknadentillI är ut-motsats en
tvåmarknad där de tidningarna har sinpräglat nationell största merparten av

utgivningsområdet.utanför Bonniers med Expressen och LOupplaga spridd
Aftonbladet dominerade 1978 kvällspressen. De representerade medmed var

minst 20 i 90 landets A-regioner.marknadsandel procentprocent aven
kvällstidningsmarknaden1978-93 minskade den totalaUnder perioden

Bonniers har detta ökat sin marknadsandel150 000 exemplar.med trots
med dess hälftenägande Idag.Sydsvenska Dagbladetköpet avgenom av

få ställningBonniers mycket stark iförvärvet Idag komGenom att enav
20 i helaskaffade sig marknadsandelGruppenSydsverige. över procenten

i Göteborg.landet utom

betyder ägarnaVad

vanliga1800-talet detstartades under mönstretde dagstidningarI attvarsom
både den ekonomiska ochför tidningenstod i ledningenhuvudägaren även
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den redaktionella sidan. Rudolf Wall i Dagens ochNyheter Anders Pers i
Vestmanlands TidningLäns är exempel tidningsgrundare med total kon-
troll sina företag.över Denna tidiga företagsledningsforrn har levt vidare

Östgötaunder hela 1900-talet med starka ledarproñ Eskiller Ridderstad,som
Correspondenten, Ove Sommelius, Helsingborgs Dagblad, Gustaf Ander,
Nya Wermlands-Tidningen och Christer Wahlgren, Sydsvenska Dagbladet.

Albert Bonnier förde ibland fram ägarfamiljentanken skulle tillsättaatt
påpublisher Dagens Nyheter, enligt anglosaxisk modell skulleen som

det totala ekonomiskaöverta och redaktionella för tidningen. Idénansvaret
dock aldrig anklang inom den övriga familjen och har aldrig prövatsvann

inom Bonniersfären Sundin, 1993, 1994.
När tidningsföretagen i slutet 1800-talet började vissaväxte ägare attav

anställa redaktörer med för den redaktionella delen, medan de självaansvar
behöll ledningen för övriga frånavdelningar. friståendeMed ägarna chef-
redaktörer uppkom den dualism i företagsledningen, alltsedan desssom
präglat Enligt liberaladen pressideologin förväntas verkställandepressen.
direktören överlämna för redaktionen till chefredaktören såle-att ochansvaret
des inte verkställande direktörer i andra branscher hela företaget.styrasom
Ägarna bör respektera redaktionens integritet inteoch försöka på-ellerstyra
verka dess arbete.

Sundins genomgångAv formella positioner inomägarnas dagspressenav
framgår det finnsnormalt dominerande ägarintresse inom tidnings-att ett
företag, ägarfamilj. spriddaDet ägande vanligt i näringslivett.ex. ären som

inte det typiska jfr Hadenius och Anderberg,är 1994.även Tre tidnings-
företag finns dock representerade börsen.

Ägamas formella positioner tidningarrespektive delsäger en men
makt-givetvis inflytandeinte allt deras reella och makt. Vid analyserom av

förhållanden tvåinom medieföretag brukar kontrollnivåer urskiljas, nämligen
den allokativa respektive operationella.den Via den allokativa nivån kontrol-

målleras och beslutoch övergripande budget, investeringar, policystyrs som
och strategi, vinstfördelningexpansion eller nedläggning, finansiering, etc.
Den operationella kontrollen nivåligger med dagligalägre beslutt.ex.en

användning de tilldelade förverkligande företags-ochom av resurserna av
Översattpolitiken Picard m.fl., 1988. till förhållandena svenska tid-

ningsföretag styrelsen den allokativa kontrollen, medan den operatio-utövar
nella exekutiva ledningen delas direktörenmellan verkställande och chef-
redaktören.

tidningsägareDe både och denutövar den allokativa operationellasom
fårkontrollen i regel mycket stark ställning. gäller givetvis förstaDet ien

sådanahand kombinerar VD-posten chefredaktörsbefattningen,medsom men
innehar bara denäven ägare har troligen betydande infly-posten ettsom ena

tande den andra delen verksamheten. HjömeHarry och Lars Hjömeöver av
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förefaller exempelvis ha arbetat mycket sina respektive verkställandenära
direktörer jfr Forsström, 1977.

Ägarnas inflytande meri detalj i styrelserna givetvis beroende derasär av
intresseinriktning och kompetens. arbetarrörelsensI det väl käntär .attpress
styrelseledamötema i första påhand varit tillsatta politiska meriter och därför i
första intresserat sighand för tidningarnas opinionsbildande funktioner.

Så alla de olika historiska roller har spelat iägarnagott som som
dagspressföretag fortfarande aktuella Sundin, 1994. I de familjeägdaär

finns oftast forföretagen i den dagliga ledningenägarnarepresentanter av
Bådeföretagen. Anders H. Pers och Stig Fredriksson Harnringruppen

således koncernchefkombinerar med befattningen chef-posten som som
redaktör den tidningen i respektive kedja. I Nya Werrnlands-största

tvåTidningen delar bröderna Staffan och Ander deLars I Falu-posterna.
Kuriren och Helsingborgs Dagblad fungerar ägarrepresentanter som ansva-
riga utgivare chefredaktör eller redaktionschef.attutan vara

Ägarna genomgående väl representerade i styrelserna, i moderbolagen iär
två ocksåregel med minst ledamöter. vanligt besätterDet ord-är ägarnaatt

förandepostema. Endast i och HelsingborgsMarieberg Dagblad besätter
varken styrelseordförande eller verkställande direktör.ägarna posten som

Ägarnas på svårbestämd.för livet dagstidningroll det dagliga Detären
få frågorfinns studier belyser detta slag. Att vanligen inteägareav somsom

viktig finnssärskilt aktiva i vissa fall kan spela roll det dock exempelär en
på. sådant familjen Bonniers roll i samband med Expressens byteEtt är av

Sammanfattningsvisredaktionsledning hösten 1993. har det skett ökaden
Bådeägarkoncentration den svenska dagstidningsmarknaden. nationellt

företagenoch lokalt har de ekonomiskt starka expanderat. Samtidigt har den
arbetarrörelsen, minskat i betydelsestörstanäst ägargruppen, som grupp

såltsdess tidningar har till lokala intressenter. Vad denna ägar-att utgenom
frågakoncentration har medfört i inflytande inom branschen emellertidärom

svårare bedöma.att

innehållsutvecklingoch2.5 Volym-

vanligaste beskriva dagstidningarnas volymutvecklingDet sättet äratt att
årsvikt. årligenförändringar i redovisas branschen.redovisa Denna av

årsvikt omfånget sidytomaJämförelser mellan och de samlade visarmätt över
studie antal landsortstidningars utveckling 1950-1985 mycketi etten av

måste pål987a. aktgod överenstämmelse Severinsson, Men attgeman
bådeårsvikten materialet ochinnefattar det redaktionella annonserna.

decennium med kraftig volym-Tabell 2.9 visar 1980-taletatt ettvar en
årsviktenför Sett till den genomsnittliga expanderadeökning dagspressen.

följd landsortspressen 33kvällspressen 35 procent.mest, procent, av
innehållsutbud med 23Storstadsmorgonpressen ökade sitt procent.44
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Huvudsakligen det den kraftiga liggerannonstillströmningen bakomär som
expansionen. Denna skapade i ochsin ekonomiska utrymmesmässigatur
möjligheter öka det redaktionella Undersökningarutbudet. tidnings-att av
innehållet vid handen det inte blev artiklarnafler artiklar blevatt utan attger
längre Carlsson och Anshelm, 1993 75.s.

ÅrsviktTabell 2.9 kg för olika dagspress 1980-1993i typer av

Landsortspress Storstadspress Kvällspress
År Totalt Genomsnitt Totalt Genomsnitt Totalt Genomsnitt

1980 3 941 23,0 573 63,7 195 48.8
7561981 3 22,9 559 62,2 197 49,4

1982 3 753 23,3 591 65,5 199 49,7
1983 3 828 23,9 595 66,1 205 51,2
1984 3 758 23,9 636 70,6 217 54,3
1985 3 891 24,9 648 72,0 231 57,7
1986 3 793 25,1 663 73,6 221 55,2

26,0 6931987 3 774 77,0 243 60,8
1988 3 808 27,0 731 81,2 258 64,6
1989 999 28,2 760 84,43 197 65,7

007 28,2 740 82,21990 4 207 68,9
1991 703 26,3 677 75,23 185 61,8

72,126,2 6491992 3 722 193 64,3
651 72,31993 3 705 27,0 189 62,7

Uppgifter för fyraendagstidningarsaknas
frånTidningsutgivamaAnm:Uppgifter

sig främstKvällstidningamas ökade utbud yttrade i olika slag bilagorav
material. Spridningenspecialinriktateller sektioner med olika bilagor överav

veckodagarna försök regelbundenheten i kvälls-kan ökaett attses som
tidningsköpen. Under andra hälften 1980-talet i allt grad ihar störremanav

innehållsavdelningarnade specialinriktade traditionellt vecko-satsat
tidningsmaterial, vilket fortsatt breda sig iunder början 1990-talet har att utav
tidningsinnehållet. Kvällspressen härigenom kommit konkur-har alltmer att

i denna konkurrens-med populärpressen. Det tydligaste exempletrera
populärpressformat introdu-orientering Aftonbladets söndagsbilaga iär som

Veckotidningarna å sig kvälls-cerades 1992. har sin sida orienterat mot
försöka reportagematerial.pressektom utveckla sitt aktuellaattgenom

innehålletsfördelade sig redaktionella ök-I storstadsmorgonpressen det
många1980-talet innehållstyper. Skall pekaning under olikaöver man

innehållstyper så finns radio- och TV-materialsärskilda det tendens till atten
något och Anshelm, 1993.ökat material Carlssonänsamt annatsport mer
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landsortspressenInom satsades bådedet ökning den lokala be-en av
vakningen och allmän breddning innehållet.en av

Lokala tidningar med lokala nyheter

till mittenFram 1950-talet fördelade sig nyhetsmaterialet i genomsnittligav en
svensk dagstidning med tredjedel vardera utrikes-, inrikes- och lo-en
kalregionalnyheter. Därefter började andelen för lokalt och regionalt ökaatt
kraftigt och i mitten 1970-talet detta 23 nyhetsutrymmetnästanupptogav av
Johansson och Wiklund, 1981. Förändringen bör uppfattas funk-som en
tionsanpassning till Ökningen nationella nyhetssändningar, i första handav

ocksåTV, radio.genom men
Med tanke den totala volymen samtidigt ökade blev det lokala stoffetatt

mycket omfattande. visar sigDet dock antalet redaktionella artiklar inteatt
ökade lika kraftigt. En del ökningen hänger med destor attav samman en-
skilda artiklarna blivit Samma tendens finns inomstörre. storstadspressen;
mellan 1959 och 1989 tillväxte Dagens Nyheters redaktionella volym med ca
70 antalet artiklar med mindre 25 För Svenskaän Dagbladetprocent, procent.

motsvarande relationstal 40 respektive 5 Carlssonär och Anshelm,procent
175.1993, s.

Det lokala materialets expansion inom landsortspressen förefaller nåttha
sin kulmen i början 1980-talet. Vid denna tid utgjorde det 80 procentav ca av
nyhetsinnehållet i genomsnittlig dagstidning i Skaraborgs länen
Severinsson, l987b, 1994. finnsDet ingen anledning utveck-att tro att
lingen skulle särskilt mycket annorlunda i andra delar landet.vara av

Under 1980-talet har därefter bilage- och featurematerial kommit ökaatt
något. fåttsin andel minstInte har TV-stoffet Tidningarna harutrymme.mer

också olika modemiserats. Ett framträdandede dragensätt undermestav
formatentidsperioden minskat; i mitten 1970-talet fanns det endastär att ettav

fåtal landsortstidningar i berliner- eller tabloidforrnat, medan 1993 nästan
gåtthälften de svenska dagstidningarna har till kompaktare format.överav

Utvecklingen dagspressens totalvolymav

nåddesKulmen i dagspressens volymexpansion 198990. Utvecklingen
nedåt Nedgångenvände kraftigt mellan 1990 och 1991. inomstörstvar

ändåkvälls- och storstadspressen, 10 genomsnittet höll sig överprocent, men
års nivå. årsvikten framgår1980 siffrorna för den samlade iAv tabell 2.9 att

det storstadsmorgontidningarna 1990-91. Det dessaär tappat mestsom var
tidningar hade den konjunkturkänsligavolymen de plats-störstasom av
annonserna.
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till studeras i avsnitt 2.7 detSer annonsmarknadens utveckling ärman som
volymnedgången detuppenbart i högre redak-grad berör änatt annonserna

innehålletredaktionellationella utbudet i tidningarna. Den ökade bredd i det
dagstidningama tillägnat sig kommer medunder 1980-talet stor sanno-som

bibehållas, markering utbudsviddenlikhet i hög grad inte minstatt som aven
hårdnandei den konkurrensen med andra medier.

årsvikten tidningarredovisas 1980-1992 för det urvalI tabell 2.10 vars
Göran Erasmie förproduktivitetsutveckling har specialstuderats av

landsortspress finnsPressutredningen -94 Erasmie, 1994. Förutom stor-
tidningsvolymemamed i urvalet. När det gäller pekarstadsmorgonpress re-

nedgångpå 1991-92.sultatet fortsatten

på dags-anställda och journalister urvalTabell 2.10 Volym, antal ett
tidningar

År 19901980 1985 1991 1992

Årsvikt 825 2 062 892 867l 622 l l lkg
40 40 39 39antal tidn. 40

096 735781 3 2 2 578 2 403Antal joum. 2
39 39 38 3739antal tidn.
79 70 68 657 1medelvärde

6649 471 7 380 6 762Total personal 8 775 7
3939 38 3739antal tidn.

243 196225 194 183medelvärde

till Pressutredningenfrån -94.Uppgifter Erasmie,G: ArbetsrapportAnm:

också antalet journalisterutvecklingen liksom det totalakanI tabellen av
personalbeståndet allmän bakgrund tilltidningarna studeras. Som ut-en

det ivecklingen i kanjoumalistantalet de aktuella tidningarna nämnas att
för-Antalet harSverige 1992 fanns omkring 000 journalister.15 änmer

journalisterna 1992dubblats mellan 1972 och 1992. Av yrkesverksammade
15 arbetadearbetade 60 inom dagspressen medannästan procentprocent ca

respektive 5siffror 70inom radio och television; motsvarande 1969 var pro-
Weibull mfl., 1991.cent

antalet fast anställdagenomsnittligatabell 2.10 kan utläsa detAv attman
1980-taletnågot underaktuella tidningarna högre änjournalister de var

iåren personalstyrkanförsta 1990-talet. totalaunder de Den var genom-
under Såväl antaletbörjan 1990-talet.klart 1980-taletsnittstalen högre än av

årligen från 1990 tillminskardet totala antalet anställdajournalister som
konstatera1992 kanlite tidsperspektivet 1980 till1992. I det längre attman
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journalisterantalet har reducerats med 8 medan den totala personal-procent
styrkan har dragits ned med 19 Personalnedskärningen har alltsåprocent.

såvarit dubbelt i företagen inom det redaktionella. Resultatet förstor detsom
begränsade urvalet tidningar i linje med tidigaredet fördaär resonemanget om

tidningarna hållatvingas den redaktionella bredden och kvalitetenatt i den
hårdnande mediekonkurrensen.

2.6 Marknadsutveckling: upplaga

Den svenska dagstidningsmarknaden brukar delas efter 1 hur ofta tid-upp
ningar kommer antal dagar vecka, 2 utgivningen sker i storstadut per om
eller landsort och 3 de eller kvällspress.när morgon- Utifrån dessautges
kriterier kan de svenska dagstidningama delas in i fyra huvudgrupper:

Storstädemas morgontidningar l-7 nrv
2. Storstädemas kvällstidningar
3. Landsortspressen samtliga hög- och medelfrekventa dagstidningar-

utanför storstäderna 3-7 nrv
Lågfrekventa4. dagstidningar utanför storstäderna 1-2 nrv

Upplageutvecklingen skiljer sig betydligt mellan olika tidningstyper. Av
den totala upplageökning redovisas for dagspressen under hela periodensom
från 1945 faller mycket del kvällspressen. Framgångarna förstoren
kvällspressen under 1960-talets påverkadesslut bland efterkrigs-annat av
tidens ungdomskullar. Kvällspressens upplageutveckling tycks intestora ha
påverkat morgontidningsförsäljningen möjligen i Stockholm. Genomutom att
kvällstidningama till del fungerar komplement de intestor ersättersom mor-

Severinsson, 1994.gonpressen
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Figur 2.3 Dagspressens upplageutveckling 1945-1993
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Kommentar: Avser medelnettoupplaga;upplaga utgivningsdag. Nedgångeniper
landsonspressensupplaga omkring 1970 endastskenbarär och har medgöraatt attfådagarstidningamasenarekalladelågfrekventatidningar dåbröts ochredovisadesut som
enegengrupp. -
Anm: frånUppgifter TS-boken.

Trots nedläggningar har morgontidningama behållit sin position även om
det sedan 1970-talet har inträtt viss stagnation upplagemarknaden.en
Landsortspressen har under perioden haft upplageframgångarstörre är stor-
stadsmorgonpressen.

De årens utveckling visarsenaste relativt nedgång för kvälls-storen
tidningsupplagan, medan morgonpressupplagan klarat någotsig bättre; bäst

gåtthar det fådagarstidningama.för
lågfrekventaDe dagstidningarna hade 1993 9 den svenskaprocentca av

totalupplaga. Landsortstidningarna hade omkringpressens 43 ochprocent
storstädernas morgontidningar och kvällstidningar 26 respektive 22 procent.
Skillnaden i förhållande till situationen 1980 obetydlig.är

Medelnettoupplagans storlek relativt måttär dagstidningarnasett grovt
ställning marknaden. Den inte hänsyn till sigtar utgivningstäthet ellervare
utvecklingen hushåll.antalet Måttet måste därför kompletteras medav upp-
gifter årsupplaga hushållstäckning.ochom
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1993Vardagsupplagor 1990 ochTabell 2.11 tidningsgrupperi

Förändring1993Dagstidningsgrupp 1990

-4%1 221Storstadsmorgonpress 271l
-10%l 007Kvällspress 125l

-9%2 003Landsortspress 2 211
Lågfrekvenspress 437 +5%416

668 -7%45 023Summa

Uppgifter frånTS-bokenAnm:

Årsupplaga hushållstäckningoch

år försåldaårsupplaga, antalet underdvs.svenska dagspressensDen ett
År siffra 1,5531990 motsvarande1,467 miljarder.exemplar, 1993 varvar

år.Nedgången omkring 85 miljoner exemplarmiljarder. ettmotsvarar
nedgång i tid-låta totalt innebär detta dock endastSiffran hög,kan enmen

femmedningsförsäljningen procent.
hushållsspridning antalet för-beräknavanligaste ärDet sättet attatt ange

invånare hushåll. internationelleller Il 000sålda tidningsexemplar per per
Årmåttet fanns det i Sverigeförra används. 1992detstatistik det vanligtär att

invånare; internationell1988 antalet 518. I000522 exemplar l var enper
också 619Sverige i där Norgejämförelse placerar detta tätgrupp, ex.en

521 befinner sig figur 2.4.och Finland ex.5841992, ex.Japan
mått tämligen liten under deförändringendet gäller detta ärNär senaste

uppgång, Finland harklar medan bl.a.dockåren. uppvisarNorge enen
jämförelser längre tidsperioder framkommervi överminskning. Om gör att

ocksåtidningsnedläggelserland där efterkrigstidensnordiskaDanmark detär
invånare000 1986Antalet exemplar lnedgång upplaga.iinneburit per varen

359.
dagstidningsspridningomfattandeAllmänt gäller de länder haratt som en

lokalpress.vanligen har starken
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Figur 2.4 Antal tidningsexemplar 1 000 invånare 1992 i urvalper ett
länder
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Anm: Uppgifter från World PressTrends,FIEI 1993.Beräkningenför japansk ärpressdelvisannorlundaochöverskattardesshushållstäckningjfr Weibull, 1987.

Om utgår frånvi spridningen hushåll den svenska dagspressensper var
spridning 120 exemplar hushåll,100 dvs. i genomsnitt 1,2 tidningarper per
hushåll; endagstidningama räknas bort blir genomsnittet 1,1. Andelen harom
uppvisat fallande utveckling sedan då1970, den 1,6 figur 2.5.en var

Figuren illustrerar nedgången främst gäller dagspressensatt penetration,
med andra ord dubbelläsningen minskar. Toppåret 1970att denrepresenterar

dåtid kvällstidningama hade sina upplagor.största
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måsteSamtidigt det understrykas utvecklingskurvor detta måsteslagatt av
hushålltolkas med försiktighet. Det 1970 inte nödvändigtvisärstor ärettsom

hushåll år20 hushållAntalet 1993 2,2, medanett senare. personer per var
motsvarande siffra 1970 hushållen2,8; detta betyder de svenska harattvar

hushålländrat karaktär. inteDet troligt alla 1993 kan betraktas denär att som
totala marknaden för dagspress det fallet 1970.sätt som var

2.5 Antalet försålda tidningsexemplar 100 hushållFigur 1950-1993per

200 .-

150 --

100 --

|| n |
19931991 19921985 199019801960 1965 1970 197519551950

El I nrv2-7 nrv 1

Uppgifter från reklamenoch konkurrensen1935-1978Jonsson,S: Pressen, 1983Anm:
ochTS-boken1994

överspriddaStorstadspressens upplagor

ökade ambitionen hos de nordiska tidningsutgivama har i detDen antyttssom
föregående medfört ökande konkurrens mellan lokala och regionala dags-en

också mellan regionala och riksspridda. Läsarna detidningar attmen anser
sig med tidning. Resultatet har i Sverige blivit storstads-klarar atten

tidningarnas överspridda upplaga minskar, dvs. den del upplaganav som
gårutanför utgivningsorten tillbaka.sprids

tydligt följas i Göteborgs-Postens upplagemässigakanFenomenet t.ex.
tillbakagång. överspridningsområde,Lokaltidningarna i Göteborgs-Postens i

gått frånhar höjt periodiciteten, eftermiddags-första hand Västergötland,
förnyatutgivning till morgonutgivning, installerat teknik och det redaktio-ny

Överalltinnehållet höjt priset. har läsarna de dettanella närsamt genom
Föreregiontidningen Severinsson, 1994.tvingats välja lokaltidningensatt
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Samma fenomen kan iakttas detnär gäller Nyheter.Dagens De stora re-
giontidningama förefaller ha utvecklats så deras läsare inte råd, fårhar tidatt
eller sig behöva läsa morgontidning sidanvid Kvällstidningenanser en av.

räcka komplementtidning. Vad beträffar Svenska Dagbladetanses som är
likartat. Här tillkommermönstret förklaring konkurrensen från Dagenssom

Industri sannolikt har tagit från Svenska Dagbladet.som prenumeranter
Utvecklingen Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets, Dagens Industrisav
och Göteborgs-Postens överspridda upplaga återges1968 till 1993 i figur
2.6.

ÖverspriddFigur 2.6 upplaga 1968-1993 för Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, IndustriDagens och Göteborgs-Posten

150 T

O I | l n :
1968 1973 1978 1983 1988 1993

DN ---SvD --DI -GPc------- -

Anm:Uppgifter frånTS-bokenbearbetning

Förlorad överspridd upplaga för storstadspressen viktig förklaringär en
till dagspressens gårtotalupplaga tillbaka i Sverige. Resultatet dennaatt av
utveckling blir lokal- och regiontidningarna blir allt starkare.att

Om vi jämför med situationen i Norge trolig förklaring till norskär atten
dagspress någoninte drabbats upplagenedgång lågkonjunk-understörreav

de norska dagstidningarnas upplagaöverspridda begränsad.turen att är
Norska dagstidningar har dessutom i medeltal väsentligt lägre upplaga änen
svenska.
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2.7 Marknadsutveckling: annonser

Dagspressens beroende annonsintäkter innebärstora attav annons-
marknadens utveckling direkt inverkan dagspressenskan ha struktur-
utveckling. tidningsintäkterna uppgickAnnonsemas andel 1992 till 58av

för hela dagspressen för tidningaroch 56 med utgivningprocent procent tre
dagar i veckan eller mer.

framgårAnnonsberoendet inget unikt för Sverige. figurAv 2.7är sätt
proportionerna i intäktsstrukturen för den svenska jämförbaräratt pressen

förhållandet i Finland,med Storbritannien, Norge och Nederländerna, för att
några exempel. iLänder där hög grad hämtar in-nämna extremtpressen
från reklammarknadentäkterna USA, Spanien, Tyskland och Luxemburg.är

ocksåGrekland och Irland med relativt tidningar iI Frankrike med ettmen
frånantal tidningar intäktsandelen annonsmarknaden jämförelsevisärstort

inverkarbegränsad. Här dock olika annonseringens storlek. Isätt mätaatt
ingårSverige den s.k. eftertextannonseringen, vilket den inte igör t.ex.

Frankrike.

andelFigur Annonsemas dagspressens totala intäkter2.7 i urvalettav
länder 1992 procent
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Gäller tidningar vecka.Kommentar: utgivnamedminsttre nummerper
frånUppgifter World 1993PressTrends,FIFJAnm:54
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Intäktsstrukturen för den svenska dagspressen utvecklades under 1980-
tilltalet allt beroendestörre annonsmarknaden. Vidett decenniets börjanav

annonsintäktemas andel de totala intäkterna omkring 57 ochvar av procent
vid slutet hade de ökat till 67 figur 2.8.procent

Figur 2.8 Annonsemas andel nettointäktemafrån upplaga ochav annonser
dagspresseni 1980-] 992 procent

100 T
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o

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
UppgifterfrånAnm: Presstödsnämndenberäkning

Utvecklingen 1990-1992 effekt lågkonjunkturen. sådanaär Underen av
förhållanden brukar annonsintäktema ned. Genom platsannonseringenatt
under 1980-talets högkonjunktur blev omfattande någonsin tidigareänmer -

i platsannonseringenäven användes helsidor accentuerades dagspressens-
konjunkturkänslighet. Det gällde dock enbart storstadstidningama,nästan
särskilt Dagens Nyheter. Storstadsmorgonpressen också den tidnings-är

i högst grad hämtar sina frånintäkter annonsmarknaden, vilketgrupp som
framgår tabell 2.12. Storstadspressens andel annonsintäkter ökade kraftigtav
under andra hälften 1980-talet toppårettill 1990 med drygt 75 procent.av
Därefter har andelen fallit.nytt

första-landsortspressen bådeInom ökade och andratidningamas annons-
intäkter under 1980-talet. De förra uppvisade uppgångdock destörre änen

genomgående Nedgångenberoende andra intäkter.ärsenare, som mer av
ocksåefter 1991 för andratidningarna.är större
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Tabell andel bruttointäktema2.12 Annonsernas från upplaga ochav
för olika tidningstyper 1981-1992 procentannonser

storstadspress Landsortspress
År KvällMorgon Förstatidning Andratidning

1981 64 24 6 57
1985 69 25 64 59
1990 77 35 70 67
1991 72 29 68 62
1992 69 29 65 58

förstatidningarMed tidningarmedKommentar: täckningstalhögre 60än procent,avses
andratidning täckninglägre 40än procent.avser

frånUppgifter Tidningsutgivarnabearbetning.Anm:

Tabell 2.13 Dagspressens annonsvolym 1983-1993 spaltmeter

År storstadspress Landsortspress Dagspressentotalt

1983 246 165 615 340 861 505
265 692 6381984 819 904 511

1985 267 387 670 500 937 887
1986 263 426 656 866440 919

6541987 283 710 417 994 071
1988 298 654 758 256 057 2251

307 659 768 670 0761989 l 329
306 7601990 571 977 1 065 612
2651991 938 693 755 959 693

1992 240 336 636 569 876 905
6411993 243 541 371 884 912

Uppgiften året.gällerintehela
frånUppgifter Presstödsnämndensdagspressrapport1992ochAnm: TU

tabell utveckling1 2.13 annonsvolymens i spaltmeter förmättpresenteras
gårstorstadspress och landsortspress 1983-1993. Itabellen det följa huratt

annonsvolymen ökar under 1980-talet for sedan minska mellan 1990 ochatt
Nedgången förefaller stabiliserats mellan 1992 och1991. ha 1993 även cm

uppgifterna preliminära. förLandsortspressen omkring 70är procentsvarar
åren.dagspressens totala annonsvolymav genom
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Annonsomsättning

frågaNästa blir hur mycket det I tabell 2.14 redovisashandlarpengar om.
från bådeintäkter och fasta priserupplaga i löpande och 1982-annonser

fasta står vilket1992. Upplageintäktema priser stilla, illustrerar tidi-nästan
inte ökat på läsarmarknaden. Mönstretatt uttagetmangare resonemang om

annonsintäkter uppvisar tendensdet gäller i principnär samma som annons-
uppgångenvolymen, intäktssidan bryts redan mellan 1989 och 1990,men

också årsfasta priser 1991 priser.här

från 1982-1992Tabell Bruttointäkter upplaga och2.14 annonser
miljoner kronor

Upplageintäkter Totala intäkterAnnonsintäkter
År Löpande Fast Löpande Fast Löpande Fast

pris pris pris pris prispris

576 5 516 6 499 092732 7 2 717 131982 3
961 2 925 5 440 7 205 13 4011983 4 280 7

6198 817 3 267 5 8 393 14 4361984 5 126
5 686 9790 9 264 3 554 344 14 9501985 5

818 3 931 6 093 10 265 15 9111986 6 334 9
6 226 603946 4 207 11 17 1721987 7 396 10
64 537 352 13 284 18 5998 12 2471988 747
64 858 413 14 589 19 258731 12 8451989 9
5 821 402 16 789062 10 968 5 430 151990 10

848 5 848 033 0339 185 5 15 151991 9 185
6 848 15 2258 9211992 - --

årsPresstödsnämnden1991 priserMedieSverige1993ochAnm:

dagspressensskillnaden mellan och brutto-2.15 redovisasI tabell netto-
från ökat markant under 1980-annonsmarknaden. Denna skillnadintäkter har

miljonerdå 800 kronor.kulminerade 1990. Den uppgick till 1talet och
nivån,Lågkonjunkturåren kvar den höga1991 och 1992 ligger skillnaden

på sviktande marknad.kampenvilket speglar om annonserna en
anpassningarprovisioner, och andraPresstödsnämnden redovisar rabatteratt

jämfört med 18-191992 uppgick till 24-25listprisema procentprocentav
minskade med 2,5betyder annonsintäktema1990-91. Det netto procent.att

jämföras med lands-skallminskade med 4,1 vilketStorstadspressen procent,
-0,9 procent.ortspressens
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Tabell 2.15 Dagspressens och bruttointâkter frånnetto- annons-
marknaden 1980-1992 1 000 miljoner kronor

År Bruttointäkt Nettointäkt Differens

1980 3,0 3,0 0
1981 3,2 2,8 0,4
1982 3,7 3,3 0,4
1983 4,3 3,7 0,6
1984 5,1 4,4 0,7
1985 5,8 0,94,9
1986 6,3 1,05,3

i1987 6,17,4 1,3
1988 7,28,7 1,5

8,01989 9,7 1,7
8,210,0 1,8

9,2 7,51991 1,7
8,91992 7,2 1,7

UppgifterfrånAnm: Presstödsnämnden

iResultatet tabellen speglar påkonkurrensen annonsmarknaden hård-att
gälldeDetta under 1980-talets högkonjunktur.även Skillnaden mellannat.

annonsintäkter brutto och i relativa tal 20 1990. Det kannetto procentvar ca
på upplagesidan redovisas bara bruttointäkter, finnsnoteras att härävenmen

bortfall i form rabatter, gratisexemplar Presstödsnämndenett av m.m. upp-
skattar efter överslagsberäkningar baserade företagens årsredovisningar att
skillnaden mellan brutto och 10-11netto motsvarar procent, ettca som ge-

förnomsnitt och kvällstidningar.morgon-
I internationellt perspektiv har den svenska dagspressenett stark ställ-en

ning reklarnrnarknaden. Enligt IRM Institutet för Reldam- Medie--
statistik dagspressens andel de traditionella mediernas reklamvärdevar av-

75 se vidare kapitel 5.närmare procent
Delvis den höga marknadsandelenär konsekvens etermediemaatten av

för förstreklam i slutetöppnats 1980-talet. TV-reklamen hade i Sverigeav
1992 marknadsandel knappt nio I Finland där TV-reklamprocent.en
funnits sedan televisionens introduktion andelen för dagspressenär 68 pro-

och andelen for 16TVcent procent.
förklaringEn till den höga marknadsandelen for dagspressen denärannan

styrka ligger i lokalt och regionalt förankrad dagspress med hög hus-som en
Ävenhållstäckning. här kan Finland tjäna exempel. Finlandsettsom

dagspress har med Sverige jämförbar dagspresstruktur.en
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Annonskategorier

Traditionellt den lokala dagligvaruannonseringen den volymenutgör stora av
särskilt framträdandedagspressens Detta i den lokalaärannonser. morgon-

förstastorstadspressen, i hand Stockholms morgontidningar,I ärpressen.
också viktig. högkonjunkturenplatsannonseringen Under kom denna bliatt

annonskategori ienskilda Dagens Nyheter. Den konjunktur-största t.ex.
nedgångenbetingade i platsannonsvolymen efter 1989 kom därför snabbtatt

återverkningarfå tidningens ekonomiekonomiska se kapitel 3.
annonsingångenlandsortspressen har varit stabilI daglig-attmera genom

påverkadvarit mindre konjunkturen.varuarmonseringen av
fåtal för relativtI Sverige andelannonsörerett stora storsvarar en av

annonseringen. starka koncentrationen inom detaljhandeln har medförtDen
bestämmer fördelning.mycket begränsat antal reklamensöveratt ett personer

märkesannonseringen i dagspressen svaradeSer till annonsörer,man sex
Lindex och Hennes Mauritz för 24ICA, KF, Telia, D-gruppen, procent av

till dagspressen 1993. kan innebära snabbaden samlade volymen Det kast i
medievalet. Danmark hade kooperationen koncentrerat annonseringen tillI

vilka i forlokala, gratisutdelade tidningar, Danmark betydande delsvarar en
all reklam-TV introducerats flyttade kooperationen snabbtreklam.av

från gratistidningarna tilltyngdpunkten i reklamen TV-reklamen.över
från påhar konkurrensen rikstäckande medier ökatUnder 1990-talet

har andelar rikstäckandereklammarknaden. De tidningar reklam,storasom
svårare försvarakvällstidningar, kan tidigare sina positioner.främst än att

På reklammarknadema dagspressen främst konkurrens i formde lokala möter
Lokala gratistidningar i jämförelse meddirektreklam. Danmarkär avav

omfattning. Under 1990-talet tillkommer lokal radioreklam,begränsad
också Med hänsyn till de höga räckviddstal denkanske lokal TV-reklam. som

förefallerregionala dagspressen har i Sverige inte dagspressenslokala och
reklammarknaderna hotad i utsträckningställning de lokala att vara samma

Ånationella reklammarknaden. andra sidan visardess ställning densom
uppgång bl.a. för storstädemas morgontidningarför 1994 enprognoser

IRM, 1994 3.s.

it

förhållandevisförändrat sigsvenska dagspressen harStrukturen hos den
Någratvå årtiondena. flerdagarstidningar har tvingatslitet under de attsenaste

någraendagsutgivning. Samtidigt har endags-ned tilllägga ned eller
tidningar tillkormnit.

något. Till del detta ned-Upplageförsäljningen har minskat stor avser en
överspridda upplagor. Sverige har inter-gång storstadstidningarnasi en

har inte ändrats under dettidningsspridning och dettanationellt högsett
gångna decenniet.
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Också gåttannonsförsäljningen har Till del nedgången kon-ärstorner.
junkturbetingad. Tillkomsten reklammedier ocksåTV4 har bety-av nya som
delse. Detta diskuteras vidare i kapitel
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3 Dagspressens ekonomiska situation

3.1 Marknad och konkurrens

årenUnder de har den ekonomiska situationen inom dagspressensenaste
väckt uppmärksamhet utanför branschen. viktigasteäven Den anledningen
därtill varithar dagspressen kunnat redovisa högre lönsamhet underatt änen

lågkonjunkturer.tidigare Trots det har risken för vissa dagstidningar skallatt
tvingas upphöra inte minskat. Andratidningama har fortfarande annanen
ekonomisk situation förstatidningarna.än

Här skall dagstidningarnas ekonomiska utveckling granskas långti ett per-
spektiv i syfte finna stabila förklaringar till 1990-talets struktur och eko-att
nomi. Särskilt intresse andratidningama, dvs. de tidningarägnas ärsom
berättigade till statligt bidrag till driften.

De första studierna

De första systematiska studierna den svenska dagspressens struktur ochav
ekonomi genomfördes omkring 1960. De följd tilltagande kon-var en av en

årcentration inom branschen. Varje under 1950-talet hade i runda tal tid-en
månadning lagts ned figur 2.2.se De gjorde studierna,varannan som

främst Hallvig, Bo Tollin,Ivar Präntare och Sven bedömde koncentra-att
tionsprocessen fortgåskulle under 1960-taletJemsten och Hallvig, 1959.

En viktig anledning till Hallvig, Präntare och såTollin bestämt kundeatt
påstå tidningar skulle komma läggas ned under l960-taletävenatt att attvar
många år årandratidningar efter hade redovisat förlust. tidningarnaAtt alls

hållakunnat sig kvar marknaden berodde de erhöll betydande sub-att
ventioner. Oavsett partisignatur kunde ekonomiskt tidningar räkna medsvaga
vissa vederlagsfria tillskott. Under perioden 1945-1965 länmade högerpartiet

socialdemokratiskaoch partiet stöd till vardera tidningar, folkpartiet25 och
centerpartiet till vardera 15 tidningar och vänsterpartiet kommunisterna tillca

tidningar SOU 1968:48, 55. Vid slutet perioden, den 3112 1965,tre s. av
tvåhade tredjedelar dessa tidningar, tvingatssubventioner, lägga ned.trotsav

undergångsstämningI denna inom dagspressen föddes idén statligtettom
stöd till nedläggningshotade tidningar. Starten den statliga presstöds-
historien brukar dateras till början 1960-talet, Landsorganisationen intenärav

ansåg råd årligalängre sig ha bidrag till Tid iNy Göteborg.att ge
Indragningen stödet till Ny Tid gjordes efter det LO hade dragit sigattav

kostnader 1956 köpa den riksspridda morgontidningenstora attgenom
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Stockholms-Tidningen och den regionala kvällstidningen Aftonbladet av
Torsten Kreuger Engblom, 1980.

Utan ekonomiskt stöd kunde Ny Tid inte fortsätta. Tidningen fick upphöra
6-dagarstidning i december 1963. Ungefär samtidigt tillsatte regeringensom

uppgiftpressutredning med bedöma behovet statligt tillstöd eko-atten av
nomiskt tidningar.svaga

års1963 pressutredning kom fram till det enda möjliga hejdasättetatt att
tidningsdöden selektiva driftsbidrag utredningen kunde inteattvar ge men

någon för sådantfinna säker metod fördela Utredningenstöd. föreslog iatt ett
tillstället stöd riksdagspartiemas opinionsbildande verksamhet; partiernaett

för fördelningenskulle sedan till behövande tidningar SOU 1965:22.svara
förslaget presstöd blev det partistöd. infördesAv Det 1965, fickettom

för tidningar.användas stöd till Omfattningen stödet dock begränsadav var
och det räckte inte för rädda Stockholms-Tidningen, lades ned iatt som

årfebruari 1966. Ungefär tillkallades pressutredning.ett senare en ny
års1967 lånefondResultatet denna, pressutredning, blev dels avseddav en

årligaför tidningar med ekonomi, dels bidrag vid samdistributionsvag av
abonnerade tidningar s.k. samdistributionsrabatt SOU 1968:48.genom en

På tvåuppdrag de pressutredningarna fortsatte Sven Tollin studeraattav
årenekonorrii. första studien hade omfattatdagspressens Den 1949 och 1958.

fick han möjlighet vidare med 1963 respektive 1967.Nu Analysemaatt
visade för dagspressen helhet hade resultatet förbättrats brutto-att som -

frånstigit 3,3 1963 till 5,5 1967marginalen hade ochprocent procent men,-
viktiga, gällde inte andratidningarna. finansielladet det det Deras positionvar

frånförsvagats 1967hade 1963 till det i mitten 1960-taletavsevärt trots att av
varit högkonjunktur SOU 1968:48.en

villkorKonkurrensens

årsEkonomhistorikem Furhoff, huvudsekreterare i 1967Lars som var press-
vetenskapligautredning, utvecklade studier tidningskonkurrensengenom av

teori han kallade upplagespiralen Furhoff, 1967. Dess innebörden som var
tvåden lokala tidning konkurrerande hade den upplagan tillstörstaatt av som

stå Tidningenslut skulle med den mindre upplagan skulle förrsom segrare.
Spiraleffekten tidningeneller tvingas upphöra. uppstodatt attsenare genom

många fickupplagan drog till sig vilket upplaganmed den största annonser,
fick tillöka ytterligare, Detströmma änattatt som annonserna mer, osv.

gällde för tidningen med den minsta upplagan, dvs. tidningen komomvända
nedåtgåendein i spiral.en

låg koncentrationSamtidigt kunskaperna vad bakom ochsom om som
ökade, fortsatte koncentrationsprocessen.konkurrens inom dagspressen

förmånliga lån för i distributio-till tidningar och lika villkor allaTrots svaga
för Socialdemokratiskainte riskerna nedläggningar undanröjts.hadenen,62
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därförpartiet 1971 initiativ till uppgörelse med centerpartiet folk-ochtog en
partiet selektiva driftbidrag, s.k. produktionsbidrag, till tidningar i kon-om
kurrensmässigt underläge. Stödet infördes mycket snabbt; behoven storavar

bottenår.beroende 1971 konjunktunnässigtatt ettvar
tid efter det produktionsbidragetKort införts tillsattes tredjeatt en press-

årsutredning 1972 pressutredning bland fick i uppdrag be-annat attsom- -
döma det fortsatta behovet selektivt presstöd och belysa dess effekterettav
tidningskonkurrensen. Sven Tollin gjorde analys dagspressensännu en av
ekonomi. fann det ekonomiskaHan läget i oförändrat i för-att stort sett var
hållande till 1963 och 1967 SOU 1975:79, bilaga 3.

lågBruttomarginalen för landsortspressen påhelhet 1973 2,7som pro-
Förstatidningamas situation relativt tillfredsställande med brutto-cent. var en

marginal 6,5 Andratidningama fortfarandedrogs med eko-procent. stora
svårigheter.nomiska För dessa bruttomarginalen negativ, -14,1 procent.var

På årsuppdrag 1972 pressutredning genomförde Karl Erik Gustafssonav
studier tidningskonkurrensen. Hans resultat ledde till konkur-attnya av en

rensteori utvecklades hade förklaringskraft upplagespiralen.större änsom
teorin kallades täckningsgradsteorinDen SOU 1975:79, l67f.nya s.

Enligt täckningsgradsteorin skall lokal morgontidnings marknads-en
utifrån utifrån hushållstäckningenposition inte upplaganbedömas utan

utgivningsorten. högre täckningsgraden destoJu tidningensär, större är
ivärde annonssamrnanhang. Tidningsföretag kan marknadspositionoavsett-

åtgärdersinförbättra ställning syftar till höjaatt satsa attgenom som-
hushållstäckningen åstadkommautgivningsorten. Sättet detta är göraatt att

svåra svarsåtgärdutspel imitera. längreJu dröjer, desto effekti-är attsom en
fungerar hävstångutspel i konkurrensen Gustafsson, 1978,ett som envare

1988.
Såväl täckningsgradsteorin fångarupplagespiralen det grund-som upp

förhållandet tvådagstidningarläggande har intäktskällor upplaga ochatt an--
och den viktigaste dessa för abonnerade dags-ärattnonser annonserna av-

tidningar. Skillnaden mellan teorierna upplagespiralen mekaniskär äratt en
utgångenteori enligt vilken given medan täckningsgradsteorin dy-är är en

påverkanamisk teori enligt vilken förloppet.aktörerna kan
Täckningsgradsteorin kan eftersom den i första hand marknadsteoriär en

inte förklara varför andratidningar ekonomi och starkt beroendetrots svag av
utifrån fortsätter sin utgivning. klarläggastöd För orsakerna till andra-att att

tidningar förblir andratidningar, inte utvecklas till förstatidningar eller läggs
mål.teorin kompletteras med analyser tidningsutgivningensned, behöver av
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Politiska måloch ekonomiska

Redan de första analyserna dagspressens struktur och ekonomi hade visatav
nedläggningshindren anmärkningsvärt i dagspressen. Till skill-att storavar

från förhållandetnad i andra branscher ville förlustbringande dagstidningar
inte upphöra. Vid hot nedläggning har uppslutningen den berördaom om
tidningen varit mycket stark.

Eftersom de förlusttyngda tidningarna vanligen partiägda blevvar en
förklaring, åtminstonepopulär motståndare,bland tidningarnas partier inteatt

kunde dagstidningar. Tidningarna blev för agitatoriska och deras redak-utge
och direktörer mindre skickliga andra tidningars.törer änvar

håll,Den verkliga förklaringen ligger nämligen i partiägda tid-annat att
målningar betonar sina annorlunda icke partiägda och detta påverkarän att

deras För opinionstidningar läsarna i första handsätt väljareär ochatt agera.
därmed lika mycket värda de bor utgivningsorten långteller där-änvar -
ifrån. För bidrar med den delen dagspressensannonsörerna störstasom av
intäkter kapitel 2 det läsarna utgivningsortenär de viktigaste;är tid-som

förningens läsare dem i första hand konsumenter. Detta innebärär möjlig-att
förlustbringandeheterna för tidningar fortsätta sin utgivning har med denatt

politiska opinionsbildningens alltsåvillkor Det inte enbart,göra. elleräratt
frågafrämst, företagsekonomi.en om

marknadsmässiga skillnadernaDe betrakta tidningsutgivningenattav som
opinionsbildande verksamhet och inte primärt ekonomisk, kan il-en som en

någralustreras med typiska exempel.
utspel harEn haft genomslagskraft har varit höjatyp stor att ut-av som

givningsfrekvensen. Om konkurrent periodiciteten ansågsökade deten mer
eller mindre tvingande för partitidningar efter,även nästanatt tasom men

årundantag blev partitidningama dagliga flera efter konkurrenternautan
respektive utgivningsort. Betecknande 3-dagarstidningen Värmlandsär näratt
Folkblad 1931 blev 6-dagarstidning årdet 15 efter Nyanästanvar
Wermlands-Tidningen. detNär skedde utökades redaktionen med jouma-en
list Engwall, 1985.

Om däremot förstatidning skapades fusion tvåmellan tid-en genom en
utgivningsort,ningar det inte lika självklart för övriga tidningaren var

utgivningsort för bättre kunna hävda sig i konkur-att attsamma samman
partipolitiskaDen traditionen innebar betydande hinder för samarbeterensen.

tidningarmellan med olika politisk färg; samarbete otänkbart det rördevar om
sig högertidning och socialdemokratisk tidning.om en en

Örebro gångEtt bra exempel utvecklingen i med fyra ungefärär likaen
tvåtidningar. Där fusionerades i mitten 1940-talet liberala tidningar,stora av

Örebro Örebro-Nerikes Allehanda och Nerikes-Tidningen. Dagblad h och
Kuriren hamnade definitivt i konkurrensmässigt Någots underläge. sam-

Örebro Örebro-intearbete aktuellt. Dagblad höll till 1956 medanutvar
Kuriren för blev andratidning till Nerikes Allehanda.gott
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Endast i fall tvåhar mindre tidningar gåttett ihop, nämligen Gotland där
Gotlands Folkblad års 1967 började samarbeta med Gotlänningen förc

tillsammans bli starkare iatt konkurrensen med Gotlands Allehanda m. Ett
liknande pågicksamarbete länge i Malmö mellan Arbetet Skånskaoch
Dagbladet upphörde i slutet 1980-talet.men av

För partitidningamas opinionsbildning totalupplagan viktigare änvar upp-
lagan utgivningsorten. Under delen 1950-talet till exempelsenare av var
regiontidningen Folket s i Eskilstunastörre konkurrentenän Eskilstuna-
Kuriren lib. I stället för slå vakt denna ledningatt Folket, redantogom som
hade hela Södermanland spridningsområde, regiontidningenöversom
Västmanlands Folkblad. Med totalupplaga 40 000 exemplar slog Folketen
fast tidningen blivit mellansvenskatt storstadstidning A-pressensen sam-
organisation, 1983 115.s.

börjanI 1940-talet hade Arbetet, gång i Malmö, blivitstörst denav nästen
tidningenstörsta där. Skånska Dagbladet ochstörre Sydsvenskavar

Dagbladet något mindre Arbetet.än Under 1940-talet förändrades konkur-
renssituationen. Sydsvenska Dagbladet blev först Arbetetstörre än och sedan
Skånska Dagbladet. Därefter Skånskarasade Dagbladets upplaga i Malmö,
vilket framgår figur 3.1.av

svårigheterna Skånskaför Dagbladet förstorades tidningen, föratt attav
kompensera bortfallet upplaga i Malmö, vidgade sitt spridningsområde.av
Det naturligt for Skånska Dagbladet partitidning så. Några årvar göraattsom

1960 hade Skånska Dagbladet tillrunt och med avläggare i Kalmar län,en
nämligen Kalmar Läns Tidning ca 4 000 ex., startad bonde-som
förbundstidning 1948. Efter tiden edition till Skånska Dagbladet blevsom
Kalmar Läns Tidning 1962 endagstidning.en
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Täckningsgrad Malmö 1941-1993iFigur 3.1
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UppgifterfrånTS-bokenAnm:

Sydsvenskakampen meddet självklartArbetet fannhellerInte att ta upp
Skånska Dagbladetmedsamarbetetyder över-Dagbladet. Inget att ens

expanderaSkånska valde ArbetetDagbladetPrecisvägdes. att geogra-som
omfattande helai koncernhuvudtidningskulle blitiskt. Arbetet somen

Skåne.
årKristianstads Läns-Demokrateni Ystad,hand AuroraArbetet tog om

Helsingborg. Trots detNyheterna i1960-taleti mitten1957 och även attav
också Tid i Göteborg 1966. ArbetetsArbetet Nymeningeninte övertogvar

hushållstäckningen densamma. Denförblevökade i Malmötotalupplaga men
kommunistiskaInom denomkring 30höll sig ännuprocent. svagare
till Ny Dag1950-talet lO-tal avläggareunderstartadesdagspressen runtett

i landet.om
huvudtidning förskulle bliföreslogs Arbetet ännu1960-taletI slutet attav

Borås, SmålandsiVästgöta-DemokratenSydsverige, föri dvs.tidningarfler
och i Karlskrona.i Växjö SydöstranKronobergarenJönköping,Folkblad i

villeledningen för Arbetet handpolitiskainte. DenSå emellertidblev det ta
1966 eko-nedläggning denStockholms-TidningensefterStockholm menom

igenom.och fick sin viljauppfattningledningennomiska motsattvar av
organisatoriskttidigt samordnadetidningarnasocialdemokratiskaDe var

marknadsstrategiska principer.mycket liten gradföljde isamarbetet avmen
tidningar itill medel tillnaturligt skjutaexempel varittillhade turDet att svaga

marknaden, detpositionförbättra derasförordningoch att men var en
66
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affärsmässig princip inte kunde områdeanvändas. Varje likasom mycketvar
och skullevärt ha lika mycket De socialdemokratiska andra-resurser.

tidningarna kunde därmed inte utnyttja de tillfällen stärka sinattsom gavs
ställning förstatidningarnär försvagades.

Konkurrensorter

Med tanke andratidningar i valet mellanatt ekonomiska och opinions-
mässiga mål vanligen de främst, det intesatt överraskandeär de intesenare att
på avgörande lyckats förbättraett sätt sin ställning marknadsmässigt, inte ens
sedan de omedelbara ekonomiska problemen lyfts bort det selektivaav
presstödet.

I tabell 3.2 och tabell 3.3 redovisas täckningsgraden samtliga konkur-
femårsintervalli sedan 1968.rensorter Itabell 3.1 finns sarmnanfattaningen

förändringarna.av

Tabell 3.1 Andratidningamas täckningsgrad 1968 och 1993
Täcknings- Täckningsgrad 1993
grad 1968 Mer 20 % Högst 20än % Upphört Summa

Mer 20 %än 9 3 2 14

Högst 20 % 5 1 6-

Summa 9 8 3 20
Källa: TS-boken

framgårSom tabell fanns3.1 det 1968 tjugo med utgivningav orter av
tvåminst dagstidningar. årEtt tidigare hade det funnits ytterligare kon-par en

Östergötlandskurrensort. Det före sammanslagningen 1966 Folkblad ivar av
ÖstgötenNorrköping Östgötenoch i Linköping till Folkbladet med

Norrköping utgivningsort. Fusionen blev till klar fördel för konkur-som en
i Norrköping och Linköping. någrarenterna årEfter hade Folkbladet

Östgöten Östergötlandsinte upplagastörre än Folkblad hade haft föreensam
fusionen.

På de tjugo konkurrensorterna hade andratidningen 1968 högstsex av
tjugo i täckningsgrad: Norrköping, Göteborg,procent Karlstad, Stockholm,

Örebro.Växjö Östgötenoch Den sammanslagna tidningen Folkbladet hade
alltså fått dåligt mottagande i Norrköping.ett

Statligt produktionsbidrag har utgått till minst tidning de tjugoen
konkurrensorterna. någraI fall bådahar tidningarna erhållit stöd SOU
1974:102, 45ff. Det gäller Visby kontinuerligt och Skövde några års.

Eskilstuna, Falun och Gävle. På desamt har första-tre orternasenare
tidningen erhållit reducerat produktionsbidrag 1971-1989. LuleåI fick 67
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såtredjetidningen Norrskensflamman produktionsbidrag länge den kom ut.
år,Norrbottens-Kuriren erhöll bidrag under 1971-1973,Förstatidningen tre

svårigheter andratidning.den hademed motivet att samma som en
Socialdemokraten har med hänvisning till tid-Andratidningen Norrländska

fått någotspridning i inteupplaga och regionala Norrbottenningens större
produktionsbidrag.

upphört konkurrensorter:presstödet har baraTack tre orter varavare
Samtidigt dockBorås Jönköping 1992. har1986, Växjö 1987 och tre

hushålls-fått med högst tjugo iandratidningkonkurrensorter procenten
Umeå Antalet konkurrensorter medoch Sundsvall.täckning: Falun, en

frånhushållstäckning har minskat fjor-20 iandratidning med än procentmer
nio.tillton

hushållstäckningen för varje3.3 finns uppgiftertabellerna 3.2 ochI om
minskat, vilket delvisfall tidningarnas täckningsgradde flesta hartidning. I

enpersonhushåll ökat. finns skäl dessaandelen har Detberor att anta attatt
konsumtionshushåll 1993 de 1970-talet seinte sättär varsamma som

avsnitt 2.6.
andratidningar 1968tidningarPå har dekonkurrensortertre som var en

påSvenska Dagbladet 18Stockholm liggertäckningsgrad 1993. Ihögre
frånfallit 61 till 44Nyheterför samtidigt Dagensi stället 17,procent som
från till 25förbättrat sin position 22har SydöstranKarlskronaIprocent.

frånminskat 75 till 56 IBlekinge Tidningdet Länsunder procent.attprocent
Östersund i stället for 21. Tidningen hadeLänstidningen 45ligger procent

täckningsgradår och med högrenågra 1980-talet till änunder en
Östersund.Östersunds-Posten något imycket ovanligtdet sigi Här rör om

presshistoria vidare nedan.sesvensk
spridningsområdenframgått andratidningama ofta änhar störreSom

andratidningama kon-några dettaförstatidningar. I fall innebärrespektive att
utgivnings-Täckningsgradentvå flera förstatidningar.med ellerkurrerar

Västerbottens Folkblad kon-bilden. Det gällerinte hela t.ex.orten somger
UmeåutgivningsortenVästerbottens-Kurirenförstatidningenmedkurrerar

Skellefteå, Västerbottensi därNorra Västerbottenförstatidningenoch med
ställningnågra andratidningen ha starkareockså fall kansprids. IFolkblad en

kan till och medutgivningsorten. Denmindre,vanligen änortannan,en
i Borlänge. Detta kanDala-Demokratengällerförstatidning. Det t.ex.vara

påförändra denpositivt kan inteekonomiandratidningenspåverka ettmen
avgörande sätt.

68



Dagspressens ekonomiska situation

Tabell 3.2 Täckningstal 1968-1993 konkurrensorter med andratidning
med 20 hushållstäckningöver i 1993procent

Utgivningsort och tidning 1968 1973 1978 1983 1988 1993

Visby:
Gotlands Tidningar A55 6555 62 59 51
Gotlands Allehanda 55 55 50 45 45 46
Östersund:
Östersunds-Posten 80 8 l 65 49 48 53
Länstidningen 21 20 35 50 49 45
Skövde:
Skaraborgs Läns Allehanda 42 48 59 49 48 44
Skövde Nyheter us 47 41 45 46 42
Luleå:
Norrbottens-Kuriren 59 59 58 57 57 5 1
Norrländska Socialdemokraten 46 39 4 3 39 35 30
Norrskensflamman 4 2 2us - -
Malmö:
Sydsvenska Dagbladet 53 53 47 47 44 44
Arbetet 34 33 30 30 31 29
Skånska Dagbladet 8 6 4 3 2 2
Gävle:
Gefle Dagblad 65 67 63 58 59 53
Arbetarbladet 32 29 31 30 28 26
Karlskrona:
Blekinge Läns Tidning 75 70 63 64 66 56
Sydöstran 22 17 24 25 25 25
Eskilstuna:
Eskilstuna-Kuriren 51 54 51 53 55 54
Folket 35 31 34 30 26 22
Kalmar:
Barometern 84 88 84 79 72 68
Östra Småland 22 18 18 26 26 22

usuppgift saknas
Anm: Uppgifter från TS-boken
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Tabell 3.3 Täckningstal 1968-1993 på konkurrensorter med andratidning
med högst 20 hushållstäclcrzing 1993iprocent

Utgivningsort och tidning 1968 1973 1978 1983 1988 1993

Falun:
Falu-Kuriren 68 68 6670 67 61
Dala-Demokraten 24 23 24 24 20 19
Växjö:
Smålandsposten 8 78 2 8177 1 7 73

16 18Kronobergaren 15 19 - -
Stockholm:

59 48 46 46Nyheter 61 44Dagens
Dagbladet 16 19 20 21 18Svenska 17

Stockholms-Tidningen 6- - - - -
Umeå:

2 6 6Västerbottens-Kuriren 79 84 7 70 8 7
27 2Västerbottens Folkblad 22 19 7 22 l 8

Karlstad:
69 66Werrnlands-Tidningen 77 78 73 70Nya

18 19 20 23 22 18Vännlands Folkblad
Sundsvall:

69Sundsvalls Tidning 69 71 73 72 72
1822 20 20 20 18Dagbladet

Jönköping:
69 70 72 73Jönköpings-Posten 71 72

15Smålands Folkblad 21 19 17 17 -
Norrköping:

6 3Norrköpings Tidningar 9 80 7 74 74 77
Östgöten 1612 17 18 14Folkbladet 20

Borås:
81 79 82 77Borås Tidning 79 82

6 13Västgöta-Demokraten 22 1 14 - -
Örebro:

76 74 73Allehanda 79 79 74Nerikes
Örebro-Kuriren 12 13 81 1414 1
Göteborg.-

78 72 68 6481 80Göteborgs-Posten
66 6 5Arbetet Väst - -

18 9GHT - - - -

Källa: TS-boken

ÖstersundFallet

Östersund efter 1945dagstidningenda lokalaLänstidningen i denär som
det gälldeskedde 1981väletablerad konkurrent. Det närlyckats om en

före-utgivningsorten. Deti upplagaoch 1982 närmasttotalupplaga mätt
1950-taletunderoch Expressengående fallet kvällspressengällde närvar

tillanledning orsakernafinnsförbi Aftonbladet. Det närmaregick70 att se
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Östersund.skiftet i Förloppet har studerats i detalj Gustafsson, 1985, 1990.
Här har de årensäven utveckling tagits med.senare

När svenska tidningsföretag i början 1970-talet skulle förnya sinaav
tryckpressar hade tvåde möjligheter. Den modernisera den hög-attena var
tryckspress de använde, den andra installera offsetpress. Mångaatt en ny
förstatidningar hade relativt högtryckspressar valde moderniserasom attnya
dem. Andratidningarna hade oftast inget val. Deras så gamla deattpressar var
inte kunde byggas byte till offset denett enda möjlighetom; stodvar som
dem till buds.

ÖstersundPrecis så gjorde Östersunds-i 1974. Förstatidningenman
Posten konverterade sin högtryckspress till direktlito, medan andratidningen
Länstidningen köpte offsetpress lånmed hjälp från lånefond.en av pressens
Länstidningen bytte samtidigt från helforrnat till halvformat. Tekniskt ñcksett
Länstidningen detta utspel bättre tryck och färgmöjligheterett stönegenom än
Östersunds-Posten.

Det blev inga omedelbara effekter skillnaderna i tekniska förutsätt-av
ningar. Båda tidningarna kunde rekordupplagor 1975.notera Länstidningen

Östersunds-Postennådde 12 300 exemplar och 35 000 exemplar.
ÖstersundTäckningsgraden i 22 för Länstidningen ochprocent 79var

Östersunds-Posten,för vilket framgårprocent figur 3.2. Enligt teorinav om
upplagespiralen Östersunds-Posten.kunde Länstidningen rimligen inte hota

ÖstersundFigur 3.2 Täckningsgrad i 1941-1993
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Östersunds-Postens något årefter plötsligt falla.Så upplagabörjade att
missnöjda med tid-Läsarundersökningar visade prenumeranternaatt var

Valdensjö, och Stedt, 1981.format Larssontryckkvalitet ochningens
tidningen hade i behändigtfullt fördelarför deLänstidningen spelade ut

innehåll blevTidningens slag-och fler färgmöjligheter.tryckfonnat, bättre
inte bara i abonnemangs-Fömyelsen tidningenkraftigare. argumentgavav

också annonsackvisitionen.iförsäljningen utan
Östersund hushållens i tidningsvalet i samband medökadeI engagemang

Östersunds-Posten årcentertidning.och1976 blevatt senare samma rege-
Östersunds-Posten gjorde det ilämnadeDeringsorgan. prenumeranter som

och Stedt, 1981.Valdenjö, Larssonpolitiska skälutsträckningstor av
spelat viktig roll.format torde haOckså Länstidningens mindre en

medföra allt nack-efterhanddirektlito komKonverteringen till störreatt
Östersunds-Posten. fort Företagetkunde inte körasPressamadelar för nog.

åter-alltför oftaför klara detidigareläggatvingades attpresstartenatt
Östersunds-accentuerades fördriftstörningarna. Problemenkommande

från förmiddags- tillgickLänstidningen 1977och överdenPosten när
morgonutgivning.

tillbaka förmedan den gickLänstidningen,öka förfortsatteUpplagan att
Östersunds-Östersunds-Posten. blevtotalupplaga änLänstidningens större
Östersunds-Östersund högrehushållstäckning i än1981 och dessPostens

val tid-hårfin. Studierna läsarnasskillnaden1982Postens avavvarmen
social-blandupplageökningarLänstidningenspekarningar att vanns

gjortförefaller inte hatidningenoch nyinflyttade;sympatisörerdemokratiska
ochValdensjö, Larssontidningsläsarebland borgliganågot inbrottstörre

1981.Stedt,
marknadsförings- in-LänstidningensförbereddeteknikenDen vägnya
i form förbättradframgångar marknadenföljandeoch därav avsatser
Östersunds-Postenshävstång.fungeradeTeknikentäckningsgrad. som en
Östersunds-Postenpå utveckling.företagetshämskoteknikbeslut satte en

nedåtgående förrän tidningen byttetrendendenbörjainte bromsakunde upp
1980.offsettekniktill

ÖstersundÖstersunds-Posten fick1989 och 1993iåtererövrade ledningen
29 300Länstidningen30 000 ex.totalupplagaigen äntidningen störreen

redovisningskall läggaskonkurrensenanalysTill dennaex. avenav
3.4med tabellillustrerasekonomiska utveckling. Denöstersundstidningamas

produktivitetsstudie förfrån ErasmiesGöranuppgifterbyggersom
Pressutredningen -94.

andratidningförLänstidningen1970-talet hade ettbörjanI att vara enav
Östersunds-Posten förhadeekonomiskt läge. attrelativt varagynnsamt

hade mark-Tidningenställning.ekonomiskingen starkförstatidning som
sin ekonomi.grund förlågprispolitikvolymbaseradvaltnadsledare somen
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Länstidningens utgiftspolitik kännetecknades försiktighet. Tidningenav
expanderade sin ekonomi först framgångarnadet uppenbartnär kundeattvar

bestående.bli Denna försiktiga linje gjorde tidningen ekono-störreatt utan
miska problem klarade sig produktionsbidrag detta inte längrenärutan
utgick.

Östersunds-Postens ochägare ledning upptäckte före-snartnya attnog
ekonomi inte stabil. förstaDet gjorde lågpris-tagets övergeattvar man var

linjen gjorde det gynnade Länstidningen.sätt Man höjdeettmen man som
nämligen abonnemangspriset vilket spelade den upplageökande Länstid-
ningen i händerna.

Östersunds-PostenInför beslut teknik visade stortidnings-ettom ny upp
beteende företaget inte mäktigt. Företaget hamnade i akut kost-som var en
nadskris och det krävdes rejält saneringsprogram och godett en annons--

återkonjunktur för få balans mellan kostnader och intäkter.att-
Det har diskuterats Länstidningen under den positiva upplage-om

utvecklingen fick rimlig utdelning Fråganannonsmarknaden. har ställtsen
Östersunds-Posteninte vissa företag annonserade i vadänom mer som var

marknadsmässigt motiverat och deras syfte inte förhindraattom attvar
Länstidningen skulle bli den dominerande tidningen Lappalainen, 1987.
Något frågan finns inte.svar

Länstidningen erhöll andratidning sammanlagt 35 miljoner i produk-som
Östersunds-Postentionsbidrag. beviljades sammanlagt 5,2 miljoner i utveck-

lingsbidrag. Sedan 1983 har inget företagen erhållit statliga bidrag tillav
driften. Båda småtidningarna arbetar med marginaler. Eftersom såväl uppla-
gemarknaden annonsmarknaden kan betraktas mättade det lättärsom attsom
företagen sådanatill priskonkurrens. I lägen förmåganblir hållatar kost-att
nadsutvecklingen under kontroll avgörande.
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ÖstersundTabell Produktivitet och ejfektivitet3.4 i

Mått 1976 1985 19901980 1991 1992

Total produktivitet
0,99Länstidningen 0,98 1,12 1,01 0,94 0,97
1,02Östersunds-Posten 1,01 0,90 1,01 1,06 1,05

örädlingsvärdeKF Pl
anställd krper

Länstidningen 127 172 141 151 108 129
Östersunds-Posten 114 87 127 127 131 145
Årsvikt anställdper
Länstidningen 0,42 0,47 0,45 0,54 0,40 0,48
Östersunds-Posten 0,33 0,32 0,47 0,48 0,45 0,51
JoumalisterI 000 ex.

1,19 1,20Länstidningen 1,82 1,22 1,41 1,51
Östersunds-Posten 3,39 1,57 1,29 1,52 1,47 1,34
Nettoresultat kkr
Länstidningen -433 4 160 -749 1 147 -4 755 -4 199

346 -3 099 843 1 349 5 515 5 839Östersunds-Posten

förhållandetproduktivitet mellan intäkter ochMed totalKommentar: menas resurs-
intäkterna resursinsatsen.förbrukning.Talet 1,0betyderatt motsvarar

från till Pressutredningen-94.Uppgifter GöranErasmiesAnm: rapport

lågProduktivitetsmässigt Länstidningen bäst till omkring 1980 tid-när
Östersunds-Posten. Under delenningen väg att senare avpasseravar

skillnaderna mellan tidningarna inte Under 1991 och1980-talet stora.var
Östersunds-Posten påutdelning insattafick bättre1992 änresurser

Länstidningen.
justerat med hänsyn till pris-det gäller förädlingsvärde anställdNär per

behåller DärefterLänstidningen klar ledning till 1990.utvecklingen ären
Östersunds-Posten. tidningarnasför Räknat anställdvärdet klart bättre ärper

årsvikt ungefär densamma 1992.
Östersunds-Posten frånsett haft fler journalister 1 000har 1991 per exem-

Östersunds-Posten1970-talet hämtade 10plar Länstidningen. Underän ca
bådevilket absolut och relativtsin upplaga utanför Jämtland,procent varav

FrånLänstidningens fem och med 1980-talet har tid-än procent.sett camer
utgjort fem deras totalupplagor.överspridda upplagorningarnas procentca av

År spridningsornråde,i lika upplagor och lika1992, med stortstort sett stora
Östersunds-Posten fler journalister 000 exemplar.har lper

Östersunds-Postenåren kunnat redovisa positivde harUnder senaste en
Länstidningen blivit negativ. Det eko-utveckling medan den förekonomisk

Östersunds-rådde för1990 förbytts i överviktjämviktsläge harnomiska som
Posten.
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3.2 Ekonomiskt resultat

När det selektiva produktionsbidraget infördes rådde lågkonjunktur.1971
bokslutsanalysDen för 1973 Sven Tollin gjorde för års1972som press-

utredning pekade tiderna någotblivit åtminstonebättre, föratt första-
tidningarna.

Lönsamhetsutvecklingen

Från utgångslägedetta analyseras här dagspressens lönsamhet sedan mitten
1970-talet, först for de 75 tidningsföretag inte kontinuerligt erhållitav ca som

produktionsbidrag, dvs. i praktiken de svenska förstatidningarna, inkl.
ensamtidningar kvällstidningaroch figur 3.3 och 3.4. Underlaget har tagits
fram i Håkansamarbete med påWestergren Presstödsnämnden. Den eko-
nomiska utvecklingen för de tidningsföretag kontinuerligt erhållitsom pro-
duktionsbidrag i avsnitt.tas ettupp senare

Den första figuren figur 3.3 lönsamhetsutvecklingen imättavser netto-
marginal; medianen för de 75 företagen redovisas för år.varje Den andra fi-

figur 3.4 visar hur de företagens75 ekonomiskt bästa respektiveguren
år under perioden 1975-1992sämsta fördelar åren.sig Lönsamhets-över

utgångspunktutvecklingen kan med i figurerna delas in i faser: den förstatre
1976-1981, den andra 1982-1986 och den tredje 1987-1992.

Under förstaden perioden, andra hälften låg1970-talet, dagspressensav
lönsamhet låg nivå.relativt Nettomarginalen 3,5 Nästanen procent.var ca
65 företagen tvingades under denna period redovisaprocent sinaav att sämsta
resultat under undersökningsperioden. Nettomarginalen sjönk 1981 till 1,4

och inte mindre 23 företagenän hade sitt årprocent procent dettasämstaav
år. Det hindrade intedock 13 företagen nådde sinaatt bästaprocent resultatav
under denna i övrigt ekonomiskt period. Till de tidningsföretagsvaga som
kunde bästa nettomarginal något årunder dessa hördenotera Aftonbladetav

Östersunds-Posten1976, Barometern 1978, 1978, Länstidningen i
Östersund 1980 och Västerbottens-Kuriren 1981.

Den andra perioden, 1982-1986, blev ekonomiskt mellanperiod.sett en
Återhämtningen gick snabbt, 1985 blev år med resultat därefterett gott men
korn avmattning. För 12 företagen kom periodens resul-sämstaprocenten av

år,under dessa för 24 periodens bästa. Tilltat de hördeprocent senare
Göteborgs-Posten 1982, Sala BoråsAllehanda 1983, Tidning 1984,
Eskilstuna-Kuriren 1985 och Nerikes Allehanda 1986.

Den sista fasen, 1987-1992, inleddes uppgångmed kraftig netto-en av
tvåmarginalen och år,mycket goda låg-1988 och 1989. Trots allmän

konjunktur i landet blev året1992 det tredje bästa 8,1% sedan 1976.
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frånskiljer sig den forsta. Sexton de bästatredje fasen heltDe procent av
årenfemton 1992. Under 1987-19921988 ochresultaten kommer procent

företagens bästa resultat.76 de undersöktaligger inte mindre än procent av
lågkonjunkturpåverkadenågra sista fasenföretag under denfinnsDet som

dåligadärmed inte resultat.resultat. Det behövervisa sinatvingas sämsta vara
Örnsköldsviks årsitt beror detAllehanda 1989 harNär sämsta att netto-

på Tidningens bästa resultat 28marginalen 12 är procentprocent.stannar
1985.

fasen koncentrerade till storstads-under den tredjeresultatenDe ärsämsta
1991 och Sydsvenska Dagbladet1990, NyheterIdag Dagenspressen:

påverkas starkt den konjunkturkänsligaekonomi1992. NyhetersDagens av
framgår årtidningens bästa sedanplatsarmonseringen se kapitel 2. Det attav

år konjunkturenoch 1991, dvs.1976 1988 det när vänt.sämstaär tre senare,
fas finnsdenna Baro-med resultat underlandsortstidningarBland sämsta

så framgångs-tidigare1990 och denBlekinge Läns Tidning1989,metern
Östersund 1991.Länstidningen irika

1976-1992 procentNettomarginalfär svenska dagstidningar3.3Figur

10

7,5 i

2,5

I 1| l|l
1985 199019801975

förhållandei tillefter finansnettonettomarginal resultatetMedKommentar: avses
omräknattillintäkterna, procent.

Presstödsnämnden.Källa:
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Figur 3.4 Ekonomiskt bästa år för 75 företagoch 1976-1992sämsta
procent

25 -r-
20 --

1985 1990

l ClBästa årSämsta

OvanförKommentar: O-linjen medmörkastaplarfördelningen årende bästa ianges av
under0-linjenmedofyllda Fördelningenstaplar åren.desämstaprocent; anges av

PresstödsnämndenbearbetningAnm:

ekonomiska utvecklingen för deDen 75 tidningsföretag erhållitintesom
alltsåstatligt stöd till driften har inte försämrats årensunder de låg-senaste

konjunktur. blir detsammaResultatet använder sig andra ekono-om man av
måttmiska nettomarginalen.än

Soliditeten för de 75 dagstidningsföretagen produktionsbidragutan var
1976 ungefäroch 1977 13 I början 1980-talet den drygt 15procent. av var

mitten 1980-talet hade stigitI den till drygt 20 och 1989procent. procentav
den 30 Under början 1990-talet har den stigit tillnästan 35procent.var av ca

procent.
Ekonomin för tidningsföretagen produktionsbidrag förändrasmed ungefär

på för tidningsföretagen produktionsbidrag.sätt Den storasamma utansom
skillnaden fördet tidningsföretagen med produktionsbidrag sigär att rör om

Ävenpå nivåer.förluster olika innebärför dessa företag delensenare av
1980-talet förbättring åren.ekonomin med 1987 och 1988 de bästaen av som
Det innebär förlusterna för år praktiskt borta. Därefteräratt ett tagetpar

nedåtvänder ekonomin förlustredovisningmed regel fleraoch konkursersom
under 1992.

Under 1980-talet förbättrades Soliditeten för tidningsföretagen medäven
produktionsbidrag. I början decenniet den knappt fyra mitteniprocent,av var
5-6 och i slutet 8-9 blevSoliditeten negativ 1991 komprocent procent. men
efter återrekonstruktionema inom den tidigare 1992 bli positiv.A-pressen att 77
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Upplaga och priser

Det finns rad orsaker till den allmänt positiva ekonomiska utvecklingensetten
för dagspressen. Dagstidningama har höjt priser abonnemang, lösnummer
och Samtidigt har deras finansnetto förbättrats. Tidningsföretagenannonser.

lågahar haft fördel inköpspriser. ocksåDe har kunnat sänka kostnadernaav
bland teknik i Tvåbruk. dessa orsaker skallannat att tagenom ny av
granskas nämligen utvecklingen prisernärmare, respektive produktivitet.av

Under två1993 presenterades analyser dagspressens upplage- ochav
prisutveckling 1975-1992. För den svarade Karl Erik påGustafssonena
uppdrag utredningen vissa mervärdesskattefrågor Fi 1992:02,av om
Gustafsson 1993a. Den andra genomfördes Kent Rune Sjöholmav av
uppdrag Svenska Tidningsutgivareföreningen.av

Analysema olika resultat. Enligt Sjöholms beräkningar dags-gav var
tidningarnas priskänslighet högre enligt Gustafssons. Sjöholm bedömdeän

elasticitetstalet för lågdagspressen -0,8, dvs. prishöjningatt attca en
10 skulle leda till upplageminskning 8 Sjöholm gjordeprocent procent.en
ingen skillnad mellan prenumererade lösnummerförsåldaoch tidningar.
Gustafsson elasticitetstalet för storstadspressens morgontidningar tillangav
-0,3, dvs. realprishöjning 10 skulle leda till upplage-procenten en
minskning 3 denFör abonnerade dagspressen helhetprocent. som var
priselasticiteten -0,l. Lösnummerpressens priskänslighetstal beräknade
Gustafsson till -0,3.

sågSjöholm sin uppgift lösa ekonometriskt problem. Iatt ettsom
Gustafssons utredning ingick prisanalysen led i företagsstrategiskettsom en

Påbedömning. prisfråganbehandlas här. Framställningen byggersättsamma
originaltexten.

år20 sedan, helårsabonnemangFör den 1 1 1975, kostade påettca en
sexdagarstidning knappt 200 kr. Den l l 1992 priset 1 200 kr.nästanvar
Detta höjning överstiger Konsumentprisindex medär drygt 40en som

Samtidigt tidningarnashar upplaga, med hänsyn till struk-procent. tagen
turella förändringar, ökat med 8-9 Utvecklingen visarprocent. att gruppen
sexdagarstidningar inte Prisnivån år årpriskänslig. för redovisas figurär av
3.5.
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AbonnemangsprisFigur 3.5 1975-1993 tidningar med 6 veckanr per-
index
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från TidningsutgivareföreningenAnm:Uppgifter Svenska bearbetning

framgår frånfiguren kan prisutvecklingen i faser.Som 1975 delas in treav
åren 1975-1977, den årenDen första omfattar andra 1978-1986 och den

åren förenkling1987-1993. Med visstredje kan dags-säga atten man
tidningarna dessa faser olika prisstrategier: förstunder kost-använt tre en

och därefterindexstrateginadsstrategi, sedan marknadsstrategi.en en
åren gjordeförsta i tidsserien kraftigaUnder de dagstidningarna pris-

kostnadskrishöjningar. orsakades med kraftigt stigande löner,Dessa av en
Vidinte minst inom distributionen. denna tid det vanligt att manvar

tidningsföretagen i ifrån upplageintäktema skulleprissättningen utgick att
täcka kostnaderna för distribution och papper.

Kostnadsstegringama slog förfarande därmed med full kraftdettagenom
1976 och 13-14 1977.igenom i abonnemangsprisema, 10 procentprocent

från till ungefär likakan till prishöjningen 1974 1975Det läggas stor.att var
kostnadsstrategi.Dagstidningama tillämpade konsekvent en

prisnivåkostnadsbaserade prisstrategin uppenbart tillDen ledde en som
fasen lätför eftersom under den andrabedömdes hög, dagstidningarnavara

följa konsumentprisindex, ibland inte detpriserna i accepte-stort sett utanens
förhållande prisutvecklingen.rade de sjönk i till den allmännaatt

lågkon-Kostnadsstrategin indexstrategi. Inte underersattes ensav en
abonnemangsprisema konsu-junkturen i början 1980-talet änsteg merav
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mentprisindex. Resultatet blev dagspressens lönsamhet försämrades,att
vilket kan utläsas figur 3.3.av

Den tredje och sista frånfasen skiljer sig tvåde första. Abonnemangs-
priserna ligger inte under den andra fasen nivå densom samma som
allmänna prisutvecklingen såde stiger inte brant under den förstamen som
fasen. Prishöjningen uppgår till i genomsnitt år. Eftersomtre procentnu per
dagspressen samtidigt inne i högkonjunkturär utvecklas lönsamhetenen
mycket positivt, vilket framgått figur 3.3.av

Den prisstrategi dagstidningama tillämpar under den tredje fasen kansom
kallas marknadsstrategi. Nu det inte i första hand kostnadsutvecklingenären

inte heller den allmänna prisutvecklingen dagstidningensstyr, utansom
ställning marknaden, efterfrågansdvs. karaktär och konkurrens-
förhållandena.

En sammanställning årensdeöver upplage- och prisutveckling harsenaste
gjorts Pia Marén i pressutredningens sekretariat tabell 3.5. Den visarav att

någottidningsföretagen blivit försiktigare med prishöjningar. Trots det deär
fortfarande konsumentprisindex.större än

Tabell Relativa prishöjningar3.5 1992-1994 procent

Abonnemang Annonser
1992 1993 1994 1992 1993 1994

l 11,8 10,5 7,1 7,0 12,2 2,5
2 1,517,7 7,3 7,1 4,8 6,4
3 14,1 3,5 6,0 0,8 7,4 3,9

4 5,2 5,9 6,3 8,0 5,6 14,0
6,35 8,5 4,9 6,1 2,9 4,0

6 9,6 5,1 4,5 6,6 3,5 3,4

7 9,7 8,7 3,5 8,2 4,2 1,5

Kommentar.Avser år.procentuellahöjningarmellanrespektive
UppgifterfrånAnm: Tidningsutgivama

Den abonnerade dagspressens upplaga har under 1992 och 1993 sjunkit
med Samtidigt har priset stigit med drygt 15tre procent. procent.ca
Priselasticitetstalet blir därmed -0,2. Lösnummerpressens upplaga harca
under tid åttaminskat med drygt medan priset höjts medprocentsamma

20 Det elasticitetstal -0,4. lösnummerförsåldanästan Denprocent. ettger
alltsåtycks priskänslig den abonnerade det behöveränpressen vara mer men

inte gälla generellt.
På söndagar höjde frånAftonbladet hösten 1992 lösnummerpriset 7 till 10

kronor, vilket innebar realprishöjning omkring 40 Upplaganprocent.en
minskade knappt frånmed fem till Aftonbladets1992 1993. sön-procent nya
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dagstidning visade sig mindre priskänslig vardagstidningen.än Elasticitets-
talet blev -0,1.

tvåDe årens utveckling alltsåpekar dagspressenssenaste pris-att
känslighet kan aningen högre den Gustafsson villeän ha den tillvara men
långt ifrån så hög Sjöholms beräkningar på.tydde Det viktigaste vid allasom
analyser priskänslighet emellertid försökaär förklara resultatet. Medattav
hjälp allmänna erfarenheter vad bestämmer produkters pris-av om som

gårkänslighet det förklara varför abonnerade dagstidningar lågbör haatt en
Lågpriselasticitet. priskänslighet brukar förknippas med:

produktera med hög kvalitet och anseendestort
b nödvändighetsvaror
c produkter saknar alternativsom
d inte lagrasvaror som

alltsåGenerellt kan vanemässigt konsumeradesäga produkter medattman
hög kvalitet och anseende brukar ha lågmycket priskänslighet, vilketstort
kan träffande beskrivningsägas dagstidning.vara en av en

I följande kapitel anläggs läsarperspektiv Påpriset. detta detett sätt är
fåmöjligt tydligare bild skillnader inställningen prisnivåerännu ochatt en av

prishöjningar påverkaoch hur det kan abonnenter och lösnummerköpare.

Produktiviteten

I statlig utredning i början 1970-talet grafiskaden industrin, SOUen av av
1974:34 Grafisk industri omvandling,i hävdades det fanns goda möjlig-att
heter teknikbyte höja produktiviteten inom den grafiska industrin.att utan
Driften kunde rationaliseras i betydande grad. Till detta kom de möjligheter
till ytterligare förbättringar teknik kunde erbjuda. Bedömningen inomsom ny

års1972 pressutredning ungefär densamma. Möjligheterna till produktivi-var
tetsvinster teknikbyte och integration betecknades betydandegenom som
längre sikt.

Man tvåkan de citeradesäga statliga utredningarnas bedömningar visatatt
sig korrekta. Svensk dagspress har i snabb takt skaffat sig modernvara en
teknisk utrustning. årligaDet visar de sammanställningar nordiska tid-av
ningsföretags teknik Nordisk Avisteknisk Samarbetsnämnd NATSsom
presenterat.

I Sverige installerades förstade offsetpressama år1964, i Finland ett
början vågI 1970-talet startade installationer offsetpressarsenare. av en av av

i Sverige bland med hjälp lånefond. I mitten 1970-taletannat av pressens av
började svenska tidningsföretag köpa sig till offsetpress. Medupp en ny un-
dantag för handfull dagstidningar samtliga svenska tidningsföretag välen var
utrustade det gällde offsetpressar toppårenundernär 1980-talets hög-
konjunktur.
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I början 1990-talet studerade den norske tidningsekonomen Erikav
Wilberg tidningsproduktionens integration i norsk och svensk dagspress. I
det fallet rörde det sig landsortstidningar. För underlätta jämfö-attsenare om
relser mellan tidningsgrupper och mellan Sverige och Norge skapades ett
integrationsindex med hjälp komponenter. Resultatet redovisas i tabellav sex
3.6.

Tabell 3.6 Integrationsindex 1991 procent

Integrations- Norge Sverige
komponent Alla Alla Regiontidningar

Text 52 62 70
Annonser 20 40 59

Organisationsform 47 65 76
Samarbete 38 47 40

Rationaliseringsplan 46 33 50
Projektmodell 59 67 7 1

Totalindex 44 5 1 59

Kommentar:Procenttalen andelföretagfor varjeintegrationskomponentavser
frånAnm: Uppgifter Erik Wilberg,Drarnmen.

tvåAv tabellen kunde dra slutsatser. Den Sverige hadeattman ena var
hunnit längre Norge och den andra i Sverige hadeän de region-att stora
tidningarna småhunnit längre de lokaltidningarna.än De beräknadessenare
hinna ifatt regiontidningarna med avseende helintegrering 1995.

Förklaringen till denna skillnad småsades tidningar behöverattvara
hamna i krisläge för kunna inleda förändringsarbete. Det behöverett att ett
inte de regiontidningarna, påvilket bero företagsledarna istora antogs att
dessa företag långsiktigt.kan arbeta mera

statliga produktivitetsdelegationenDen slog efter omfattande studier fast i
SOU 1991:82 Drivkrafter för produktivitet och välstånd före-rapporten att

kan redovisa den bästa produktivitetsutvecklingen har värdefullatag tresom
egenskaper.

sådanaFör det första företagdet har förmågaär osedvanlig attsom en an-
sig till eller förutse förändrade förutsättningar i omvärlden. Företagenpassa

starkt omvandlingstryck åtgärder.och medaccepterar ett svarar egna
det sådanaFör andra det sig företag vågar genomförarör storaom som

förändringar, sådanadvs. i sin organisationsförändring till helhetensom ser
gåroch inte halvvägs eller bit här och vilket någradär, sällantar en en ger

produktivitetsförbätuingar.
sådanaFör det tredje gäller det företag ständigt produktions-sättersom

i för verksamheten, dvs. i tidningsföretagens fallcentrumprocessen proces-
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från insamling nyheter och till distribution den färdigasen av annonser av
tidningen. I det ligger förmodligen viktig förklaring till dags-senare en

produktivitetsförbättring åren.under de senastepressens
GöranAv Erasmies studie för Pressutredningen framgår-94 dags-att

tidningamas produktivitet förbättrats årenunder de Erasmie, 1994. Isenaste
tabell 3.7 redovisas produktivitetsutvecklingen för olika tidningsgrupper.sex

produktivitetsmåttDet används mellankvot intäkter ochärsom en resurs-
förbrukning. Värdet 1,0 betyder intäkterna inte är de personellastörre änatt
och materiella in. Erasmies studie omfattade sammanlagtsattsresurser som

tidningsföretag.40

Tabell 3.7 Total produktivitet, valda år 1976-1992

År Qvr.Dagspress konkurrensorter lagdsortspress
Storstadspress Landsortspress
l.tidn 2.tidn tidn tidn 3 nrv 4-6 nrv

1976 1,02 0,94 1,03 1,01 1,02 1,01

1980 1,02 0,97 1,04 0,94 1,05 1,02

1985 1,05 1,00 1,09 0,98 1,21 1,05

1990 1,06 0,98 1,08 0,91 1,22 1,05
1991 1,01 0,97 1,13 0,99 1,24 1,07
1992 1,03 1,00 1,12 1,02 1,20 1,08

Kommentar:Medtotalproduktivitet förhållandetmellanintäkterochmenas
resursförbrukning. 1,0Talet betyder intäkterna resursinsatsen; lägretalatt motsvarar ett
betyder resursförbrukningen högre intäkterna.är änatt
Anm: frånUppgifter GöranErasmiesarbetsrapporttill Pressutredningen-94

framgårAv tabell 3.7 den högsta produktiviteten har tredagars-att
tidningarna. Därefter förstatidningamakommer och ensamtidningarna
tabellens 4-6 nrv inom landsortspressen, Lägst produktiviteten inomär
storstadspressen.

I mitten 1970-talet produktiviteten ungefär densamma i tabellensav var sex
tidningsgrupper. Enda undantaget andratidningarna inom storstadspressen.är

första-För och ensamtidningarna inom landsortspressen, liksom för tre-
dagarstidningarna stiger produktiviteten gårdärefter. För övriga utvecklingen

vågor.i Intressant andratidningarna i landsortspressenär ävenatt notera att
har positiv trend under åren.de senasteen

På uppdrag Presstödsnämnden gjorde Hast 1993Lennart studieav en av
produktivitetsutvecklingen i dagstidningar. Syftetantal utvärderaett attvar
det statliga utvecklingsstöd dessaerhållit. fannHast utvecklingsstödetattsom
hade medverkat till bryta stigande kostnadstrend. Tack stödet hadeatt en vare
tidningar i konkurrensmässigt investeringar iunderläge kunnat göra nästan

omfattning ansågtakt och deras konkurrenter. Hast utveck-attsamma som
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lingsstödets verkningsgrad skulle kunna öka detaljerade uppgifterom mer om
planerade investeringar krävdes och dessa följdes enligt standardi-att ettupp

förfarande.serat

Endagstidningama

politiskaDen uppgörelsen 1971 selektiva produktionsbidrag innebar attom
endagstidningar med bland stödberättigade dagstidningar. Ett skältogs som
lyftes fram flera dessa tidigare haft högre periodicitet, till och medattvar av
varit 6-dagarstidningar. På förslag den tredje pressutredningen infördesav

avsågdessutom etableringsstöd främja startandet endagstidningar.ett som av
Villkoren för produktionsbidrag har ändrats olika för drivasätt att
endagstidningarnas utveckling. ocksåDe har haft erhållamöjlighet tids-att
begränsade utvecklingsbidrag.

Sedan början 1970-talet har antalet endagstidningar fördubblats, från ettav
25-tal till SO-tal. ocksåDen sammanlagda upplagan har fördubblats tillett

gått1984 därefter uppgårhar tillbaka. Den till 220 000 exemplarmen nu
eller 4-5 dagspressens totala upplaga 1993.procent av

erhållitEtt 25-tal endagstidningar har etableringsstöd. dessaAv har 15-ett
tal överlevt. Inte denna ekonomiskt mindre formkrävande etableringens av

varithar problem.utan
Endagstidningama slag: lokala, regionala och riksspridda.är Detreav

förmånligarehar ställning bådai presstödssanunarthang de andraänsenare en
årsslagen endagstidningar. 1972 pressutredning ansåg fanns bådedetattav

presspolitiska och ekonomiska skäl för riksspridda endagstidningar skulleatt
tilldelas högre belopp. Tidningarna betraktades särskilt värdefullaett som
komplement till dåde dagstidningarna det gällde den politiskastora
opinionsbildningen; förde stod en väsentlig gruppkommunikation SOU

305ff.1975:79, s.
början 1970-taletI dominerades endagstidningar center-av gruppen av

partistiska publikationer. Efterhand har de politiska partierna med undantag-
erhållitför Ny demokrati stöd för utgivning endagstidning. Deav en nya-

endagstidningarna företrädesvishar varit rikstidningar.
Utgivningen endagstidningar produktionsbidragen infördesnärav var

vanligen ingen förlustbringande verksamhet. I normalfallet har de därefter
inte expanderat verksamheten produktionsbidraget tillåtit. Till tid-änmer

återkommandeningarna med förluster har hört: Alternativet i poli-svensk
tikMiljömagasinet konkurs 1992, Arbetaren och Arbetanidningen Ny Dag
nedlagd 1991.

fyraDe endagstidningama Hemmets 20Vän 700 ex., stöd-största är
berättigad sedan 1992, Broderskap 10 800 ex., stöd sedan 198
Kristdemokraten 9 700 stöd sedan 1980 och 8 400ex., NU ex., stöd
sedan 1984.
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tvåtabell 3.8 visas den ekonomiska förI endagstidningar, delsstrukturen
riksspridda Kristdemokraten, dels regionspridda Kalmar Tidning.Läns

Tabell 3.8 Vinst- och förlustkonto för endagstidningar 1992 kkrtvå

Resultatpost Kristdemokraten Kalmar Läns Tidning

Intäkter 4 415 2 998
633Kostnader 7 266 4

Rörelseresultat 635-2 851 -l

36Avskrivningar 289
Finansnetto 153 59
Presstöd 3 051 5651

64Nettoresultat -47

ekonomi1992.PresstödsnämndenKälla: Dagspressens

Stockholmstidningarna

så fråndagstidningar i Stockholm skiljerUtgivningen sig mycket tid-av
riketningsutgivning i andra delar den bör belysas särskilt. Stockholmsattav

morgontidningar har ställning utgivningsorten andraänen svagare mor-
kvällstidningarsamtidigt Stockholms utgiv-gontidningar starkareärsom

i övriga delar riket vidare kapitelningsorten se 4.än av
har huvuddelenAftonbladet och Expressen sin upplaga utanförav

förmedan det omvända gäller Dagens Nyheter ochStockholm Svenska
Nyheter den överspridda forDagbladet. För Dagens upplagan drygt 25svarar

Dagbladettotala och för Svenska motsvarande andel drygtden ärprocent av
jämförelse kanSom regiontidningar har högst 1540 nämnas attprocent.

framgåttöverspridning. I kapitel 2 har Svenska Dagbladet 1992attprocents
Stockholmsregionen AR 01.blev Dagens Nyheter utanförstörre än

ekonomiska utvecklingen morgontidningarna i Stockholm harDen för
både stockholmstidningarpräglats tidningarna uppfattat ochsigattav som

till sigrikstidningar. Genom de rikstidningar kan de draäratt annonser av
regiontidningama i landsorten.helt slag och i helt omfattning änannat annan

ekonomiskasin gjort beroende utveck-Detta har i dem annonsöremastur av
ling.

sig konjunktur-sedan 1960-talet visatDagens Nyheter har extremtvara
ekonomi byggts underhögkonjunkturerberoende. Under har tidningens upp,

lågkonjunkturema,lågkonjunkturer två denhar den De senasteraserats.
tvingat fram för-till och medoch den i början 1980-talet, harinnevarande av

lustresultat.
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Svenska Dagbladet har sedan början 1970-talet överspridning.satsatav
Med hjälp statligt produktionsbidrag, från näringslivet, redak-av resurser
tionell förnyelse och det statligt rabatterade samdistributionssystemet fick
tidningen upplageframgångar. Det visade sig svårtemellertid fåstora eko-att
nomi i överspridningen och under 1980-talet försökte Svenska Dagbladet
samtidigt stärka sin ställning i Stockholm.att

Täckningsgraden där har i varit oförändrat låg, dvs. knappt 20stort sett
Samtidigt har Dagens gåttnämnts Nyheterprocent. tillbaka i täcknings-som

frångrad drygt 60 1960-talet till 45 underprocent l990-talet.procentca
Dagens Industri, i huvudsak överspriddär tidning figurse 2.6, harsom en

täckningsgrad 4 i Stockholm.procenten
Etableringen Stockholms-Tidningen hösten 1981 kannyttav ses som
försök skapa regional morgontidning i Stockholm.ett att Försöket miss-en

lyckades. Tillfället inte det bästa; tidningen startades tidnings-närvar
konjunkturen i botten och lades ned hösten 1984 konjunkturennär vändevar
uppåt.

Under 1992 bådeoch 1993 har Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
börjat tillämpa differentierad prissättning. För den överspridda upplaganen

väsentligt högre pris för den i Stockholm.tas ut ett än Detta del-är en
förklaring nedgångentill bådai tidningarnas överspridda upplagor sedan
1992 avsnitt 2.5.

Presstödets ekonomiska roll

Den ekonomiska roll det statliga presstödet spelar kan olikamätas Isätt.
Presstödsnämndens redovisningar dagspressens ekonomi presstödetav anges
dels andel rörelseintäktema, dels andel de totala utgiv-som en av som en av
ningskostnaderna rörelsekostnader och avskrivningar.

I slutet 1970-talet och början 1980-talet täckte presstödet för 5-6av av
branschens utgivningskostnader. årenUnder 1984-1988procent av mot-var

svarande procenttal 4-5 Därefter har procenttalen successivt sjunkitprocent.
till 1992.tre procentca

Stödets betydelse givetvis förär enskilda tidningsföretag.större Den har
dock sjunkit successivt. I början 1980-talet täckte presstödet 60 procentav ca

utgivningskostnadema för fådagarstidningar och 30 för fler-av procentca
dagarstidningar. I mitten 1980-talet hade procenttalen minskat till 35av ca
respektive 20. börjanI 1990-ta1et fådagars-procenttalet 35-40 förca av var
tidningar medan det sjunkit till 15 for flerdagarstidningar.ca

De absolut bidragen tidningsföretag gårstörsta till storstads-sett treper
tidningar. Relativt finns det skillnader mellan dessa tidningar. Försett stora
Svenska Dagbladet täcker presstödet 5-6 utgivningskostnadema,procent av
for Arbetet 25 Skånskaoch för Dagbladet 30procentca procent.ca
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nivå.Produktionsbidrag började låg Räknar beloppetrelativt manen
betalats till stödberättigade dagstidningar har produktionsbidragen,utsom

någottill fördubblats.med hänsyn konsumentprisutvecklingen, äntagen mer
framgår figur 3.6.Det av

Produktionsbidrag till dagspressen 1971-1992 indexFigur 3.6

40OT
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Presstödsnämnden.ekonomi1992.Källa: Dagspressens

framgår presstödet i formfiguren produktionsbidragSom mestav var av
successivt1983. Därefter har det minskat inflationenomfattande samtgenom

någranågon mån stödtidningar tvingats lägga ned.i attav
Ökningarna två det sig höjningarslag. I falletdetär rör om avav ena

nivån, Nivåhöjningarna i tabell 3.8i bidragstagare. visasdet andra om nya
Värmlands-Bygden, boch regional eller lokal endagstidning t.ex.aavser

Folkblad och storstads-landsortstidning med 6 nrv Värmlands ct.ex.
tidning med 7 nrv t.ex. Svenska Dagbladet.

år.nivåerna produktionsbidragUnder 1970-talet höjdes för vartannat
produktionsbidragenåren ökade inteUnder de ekonomiskt kring 1980svaga

avsåg storstadspressen, endags-uppräkningargenerellt. De gjordessom
sådana i landsorten vilka hade högst 20tidningarna tlerdagarstidningarsamt

hushållstäckningi utgivningsorten.procent
år,återkom under hög-höjningarUnder 1980-talet ävenvartannat

lågkonjunkturåren höjning gjorts.konjunkturåren. därefter har ingenUnder
storstadstidningar varit.produktionsbidraget tillinflationsskyddat harBäst
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Tabell 3.9 Nivåer produktionsbidrageti 1971-1993 kkr
År Endagstidning Landsortstidning Storstadstidning

1971 200 1 000 3 500
1972 2 500 8 000
1973
1974 300 3 750 13 500
1975
1976 425 2505 19 500
1977
1978 600 6 300 23 400
1979 750 25 740
1980

1981 800 7 245 29 600
1982 34 040
1983 920 7 245 39 145
1984
1985 010l 7 970 43 060
1986 9 160
1987
1988 1 110 10 080 47 370
1989
1990 1 540 11 600 49 500

avsågHöjningen endasttidningarmedhögst20 i täckningsgrad.procent

förExpertgruppen studier i offentlig ekonomi två årESO för sedangav
Statskontoret i uppdrag granska presstödet. Resultatet lades fram iatt

Ds 1993:20 Presstödets effekter utvärdering.rapporten Rapporten ären-
statsñnansiell granskning presstöd i alla former med vissa bedömningaren av

påverkashur presstrukturen minskat stöd.ettav av
Statsfmansiellt finns det ingen anledning skilja mellan direkt och indi-att

rekt stöd. förraDet betyder utgifter och det uteblivna inkomster. Medsenare
sådant uppgår det direkta stödet till 500synsätt miljoner 242 miljonerett

efter avdrag för annonsskatten och indirektadet till 2 000 miljoner. Genom
gårmomsbefrielsen statskassan miste drygt miljarder1,4 och denom genom

lägre annonsskatten 600 miljoner, dvs. förutsättningnästan under efter-att
frågan tidningar och inte påverkas vid ändring.armonser en

I Statskontorets lägger fram alternativ till nedskärningarrapport treman av
det nuvarande stödet. framgårAv dessa förslag skulle leda tillrapporten att
nedläggningar och därmed lägre presspolitiska ambitioner: mindre vikt vid

mångfald i synnerhet i landsorten. Allmänt kanyttre säga rapportenman om
den handlar de positiva effekterna för statskassan lägre stöd-att mer om av

nivåer de negativa effekterna för dagspressen.än om
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3.3 Koncentration

föregåendeI kapitel redovisades inomkoncentrationen dagspressen. Det
konstaterades dels koncentrationen delsökat marknads-att genom en
expansion för förstatidningar, tidningsföretag förvärvatdels andraattgenom

Frågantidningsföretag. vad presstödet idet statliga betytt dettaär samman-
hang.

sågsNär det selektiva produktionsbidraget infördes 1971 det som en
åtgärd pågåendebromsa den koncentrationsprocessen. Produktions-att
bidraget skulle det möjligt för forlusttyngda tidningar överleva.göra att

I den politiska debatten under 1960-talet hävdades ibland syftet medatt ett
statligt stöd till ekonomiskt tidningar hjälp till Självhjälp,attsvaga var ge men
redan de första ekonomiska visadeanalyserna stödet inte kunde utgörasatt av

tillfällig insats syftet förhindra nedläggning andratidningar.attom var aven
Även de flesta de andratidningar i början 1970-taletutav som gavs avom

fortfarande de i mitten 1990-talet inte stark broms kon-utgörut,ges av en
Tidningarnas prioritering uppgiftercentrationsprocessen. sina i opinions-av

sådanvarit hinder förbildningen torde ha tillväxt. Med inrikt-snarast ett en
spridningsområden varit småning har intressantare än över-trots attstora

distributionskostnaderspridningens ekonomi ökade och enbart mindre till--
sådanskott annonsintäkter -talat inriktning. En aspekt äremot en annanav

opinionsmässigttidningarna önskat bli starka inom sin region och inteatt att
områden.in i andra
lika viktig broms koncentrationsprocessen selektivakanske detEn som

varit de tidningarna sig själva.produktionsbidraget har lagt bandatt stora
DagensBonnier har efter köpet Nyheter enbart dags-Familjen startatav nya

Industri,tidningar, och Dagens och enbart rikstidningar. tradi-Expressen Av
från in i landsortspressen.tion familjen domine-avstod Dettaatt var en

iför tidningshusen London,expansionsväg vilka i övrigt förebilderrande var
för Bonniers.

Andra tidningsutgivare från andra tidningar eftersom deavstod köpaatt
ansåg språkrör. ocksåDetde opinionsbildare kunde haenbartatt ett varsom

försäljning sida politiskt det finnsovanligt tidningar bytteatt mengenom
exempel i svenska presshistorienden det.

också inte minst denMycket tyder branschkulturen,att genom egna
och samverkan.branschorganisationen, karakteriserats kollegialitet Bl.a.av

regi har säkerligenpappersinköpen utgivarorganisationensde igemensamma
stimulerat konkurrens. Samverkanvarit faktor samverkan än omen som mer

fått pris- och kon-pappersinköp har upphöra beslut Statensavsenare genom
kurrensverk Konkurrensverket.numera

koncentrationsprocessenSuccessivt regleringhar denna privattyp av av
s.k. Morbypressen bestodförsvunnit. När Centerpartiet 1973 köpte den som

gjorde dem tillantal opolitiska tidningar Stockholm och centerpar-ett runtav
efter-1973 köptetistiska det genombrott. När Göteborgs-Posten 89ettvar
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rniddagstidningen GT kom och Sydsvenskanär Dagbladetett gick in iannat
Trelleborgs Allehanda tredje. I och med Bonniers i början 1990-taletett att av

Sydsvenska Dagbladet kanöver den privata regleringentog koncentra-av
tionsprocessen helt borta.sägas För dagstidningarna det därmedvara var
självklart privat lokalradio skulle erbjuda expansionsmöjligheteratt för
dagspressen.

Den redovisade utvecklingen tydligtär tecken dagspress-ett att
branschen generellt kommit präglas affärsmässighet. Tidnings-att av
utgivningens publicistiska sida fick under 1980-talet mindre iutrymme
diskussionen och den ekonomiska blev framträdande. Dagspressen har imer
ökande grad kommit uppfatta sig industribransch.att som en

Detta förändrade återkommandehar tagits isynsätt diskussioner iupp
återspeglatsbranschpressen och har i Svenska Tidningsutgivareforeningen.

Under decennier hade eventuella särintressen och avvikande meningar givit
vika för överordnat, branschintresse. framträderNuett olikheter igemensamt

och intressekonfliktersynsätt klart. Förändringen har inte bara gällt ekono-
frågormiska publicistiska såsom frågoräven pressetiska Weibullutan och

Börjesson, 1993.
I denna situation det inte förvånande självpålagdaär restriktionerattnya

avseende tidningarnas ekonomiska verksamhet inte längre tillämpas. Allt talar
därför för koncentrationen inom dagspressen kommer öka.att I andraatt

sådantbranscher skulle läge, i all synnerhet dagspressen visarett godsom en
ekonomi, locka etablerare till branschen. Anledningen till detta inte harattnya
hänt hindren för etableringär höga.äratt

Med viss överdrift kan de sista etableringarnasäga inomatten man
dagspressen pågjordes Dål940-talet. startades ortstidningarna Fryksdals-
Bygden och Fagersta-Posten, Kvällstidningen Expressen och söndags-
tidningen Kvällsposten 1950 slogs Skånskamed Aftonbladetsom samman
och blev daglig. några årUnder därefter gjorde Helsingborgs Dagblad ett
misslyckat försök med utgivning kvällstidning.av en

Etableringshinder

Den svenska dagstidningsbranschen industri. Somär vanligt ien mogen
sådana branscher etableringshindren höga.är Det inte lättare etableraär att
dagliga tidningar i de nordiska länderna där det finns statligt tillstöd dags-ett
tidningsutgivning i Danmark. Flera misslyckade försökän under 1980-talet

tidningar i Norge och Sverige vittnar det.att starta om
Sverige tvåI startades tidningar i slutet 1970-talet femoch under 1980-av

talet. Etablerarna försökte finna luckor marknaden. Dagens Industri lanse-
rades rikstäckande affärstidning i tabloidformat, Stenungsunds-som en
Posten skulle fylla lucka mellan Bohusläningen Göteborgs-Posten,ochen
Stockholms-Tidningen skulle bli regiontidning i Stockholm,nämntssom90
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Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning utnyttja det i teknik, Arbetet isenaste
Malmö lågpristidningensig in kvällspressmarknaden med Nyheterna,ta
Tempus bli daglig kvalitetstidning och Finanstidningen konkurren-taen upp

med Dagens Industri.sen
Regiontidningen Stockholms-Tidningen månaderorkade med 35 1981-

lågkostnadstidningen1984, månaderGHT under 1984-1985,utgavs sex
prisexperimentet Nyheterna månadervarade i 1983 och Tempus,tre som

igångendagstidning, höll utgivningen med 4-5 veckastartat som nummer per
några årunder och blev därefter igen.endagstidning Den enda etablering i

framgångmodern tid blivit nischtidningen Dagens Industri.ärsom en
Stenungsunds-Posten och Finanstidningen kommer fortfarande endastut men
tack omfattande presstöd.ettvare

många misslyckade alltsåDe etableringarna under 1980-talet har visat att
etableringshindren i dagstidningsbranschen betydande. Fusioner och ned-är

årenläggningar under de förstärker denna slutsats. G-T och Kvälls-senaste
har slagits till Idag, socialdemokratiska andratidningar harposten tresamman

lagts ned, nämligen Västgöta-Demokraten 1986, Kronobergaren 1987 och
Smålands 1991, den sista kommunistiskaFolkblad och flerdagarstidningen,
Norrskensflamman, har upphört.

etableringsförsöken,analysernaResultatet nedläggningarna ochavav
utgångspunktmed isammanslagningarna kan täckningsgradsteorin samman-

försvårarfattas i fyra huvudpunkter faktorer tillträdet till dagspress-somom
branschen:

intäktsszrukturen med annonsmarknadensa dominans betyder dennaatt
dikterar konkurrensvillkoren. Varje måstemarknad etablerare erövra ett

hushåll utgivningsortbetydande antal sin för kunna väcka annonsö-att
intresse.rernas

varje funktionb stordriftsfördelar i tidningsutgivningen -in-snart sagt av
distributionköp, produktion och det integör räcker med modern tek-att-

område. betydande hindret tillgångnik Det till distributions-ärett mest
kanaler. föridag bygga utbärningAtt distributionsapparat av mor-en egen

lösnummertidningama,gontidningar ekonomiskt omöjligt. inteFörär som
abonnemangstidningama, skill-lika beroende annonsintäkterär ärav som

betydande.nader i möjligheterna utnyttja stordriftsfördelar Det hängeratt
också tidningar.med de vanligen riksspridda Detta äräratt en av-samman

och Kvällsposten.förklaring till fusionen G-Tgörande mellan
till blir omättliga.kapitalbehov vilka Intec inte strömmarom annonserna

hålla Stockholms-Tidningenomfattande presstöd till förräckteett attens
vid liv.

såvälmarknaden läsare blandd tröghet på bland annonsörer mestsom men
tidningarna och inte särskiltde Läsarna vid de gamlaärsenare. vana

grad tradition kapitel 4.intresserade tidningsvalet i hög seärav nya; en
såsvårt de blir beredda bytaväcka läsarnasDet är att attatt engagemang

tidning.
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Det statliga stödet till dagspressen kan ekonomiskt utifrånvärderas de tre
första etableringshindren. fjärdeDet hindret framgåttär slag.ett annatsom av
Följande värdering kan göras:

Syfteta med det selektiva produktionsbidraget kan motverkasägas attvara
annonsmarknadens dominans 60-70 abonnerade tidningarsprocent av
intäkter. Lösnummertidningar intäkter huvudsakligen frånkommervars
upplagemarknaden kan följaktligen erhållainte produktionsbidrag.
Produktionsbidraget utgår därmed till andratidningar slags kom-ettsom
pensation för uteblivna annonsintäkter. Stödet har gjort det möjligt för de
flesta andratidningar fortsätta komma det har inte gjort detatt att ut men
lättare tidningar. Ibland har det hävdats det selektivaatt starta attnya
produktionsbidraget utgjort hinder för nyetablering dagstidningar.ett av

svårt såDet varit fallet. I Danmark därär avgöra praktiskt allaatt tagetom
andratidningar lagts ned har i varje fall inga tidningar startats.nya

ingåttb I det statliga stödet har åtgärder låta så mångafor tidningaratt som
åtnjutandemöjligt komma i stordriftsfördelar. Samdistiibutionsrabattenav

syftar till villkoren i princip skall desamma för alla tidningaratt vara som
deltar i samdistribution omfattande område.alla abonnenter i Statenetten
har försökt stimulera till samproduktion.sätt I det första falletsamma

framgångenhar varit total, i det andra begränsad. Det med avseendemera
antalet tidningar omfattande fallet sarnproduktion projektetmest ärav

Skaraborgspress, i vilket Falköpings Tidning, Lidköpings-nya
Tidningen, Skaraborgs Tidning,Läns Skövde Nyheter och Västgöta-

ingår.Bladet
lånefondc Pressens inrättades för andratidningar möjligheter för-att attge

Åtgärdensin produktionsutrustning. har varit effektiv. Andra-nya
tidningama i hållahar kunnat jämna med förstatidningarna, istort sett steg

Östersundflera fall, Länstidningen i till och med kunnat liggaär ett,varav
före. Till kategori stöd lånefond kan detsteget samma av som pressens

s.k. utvecklingsstödet räknas ocksåeftersom det investeringar iavsett
produktionen. Detta har varit särskilt framgångsrikt i och med detatt
tvingar fram planering i de bidragssökande företagen. statligaDeten
stödet till andratidningarna uppehållandehar verkat det har inte gjortmen
det möjligt för dessa tidningar utvecklas motkrafter tillatt som
dagspressens företag. Hindren för etablering inom dagspressenstörsta är
oförändrat höga.

Ökat3.4 ekonomiskt kunnande

ekonomiskaDen utvecklingen dagspressen sedan 1970-talet visar redanattav
förstade analyserna branschens struktur och ekonomi korrekt bildav gav en
tidningsutgivningens villkor. Genom fortsatta analyser fördjupades kun-av

hållbaraskaperna, vilket gjorde det möjligt utveckla teorier tidnings-att om
konkurrensen.
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En allmän slutsats dagspressens ekonomiska utveckling sedan 1970-om
talet branschen har professionaliserats. effektivtär Ett utnyttjadeatt av

tycks tidigare ha blivit ledstjäma. Det hade inteän varit möj-resurser mer en
ligt skickligt företagande nå så goda resultat under den låg-att ettutan senaste
konjunkturen. ekonomiskaDen professionaliseringen visar sig också i en
ökad integration inom tidningsföretagen omfattande rationaliseringar.och Att
tidningsutgivning har utvecklats till profession framträderallmän ävenen mer

företagsledamivåökande antal byten från andratidning tillettgenom
förstatidning.

En slutsats presstödets roll i den ekonomiska utvecklingen iär attom man
utformning och utvärdering stödet inte tillräcklig uppmärksamhetägnatav
det faktum måsteolika tidningsgrupper olika avvägningar mellangöraatt

mål.ekonomiska och politiska Utvecklingen har visat gårdetta dilemmaatt
trådröd andratidningamas verksamhet.som en genom

Särskilt tydligt blev detta LO i mitten 1980-talet beslöt intenär längreattav
årliga bidrag till A-pressen. De socialdemokratiska tidningarna årfick fyrage

på1986-1989 sig reda sina finanser. Det ekonomiska skulleatt sättasut
måletföre politiska och blevdet höja täckningsgraden, främst markna-att

der med hög detaljhandelsomsättning. Tidningarnas verksamhet skulle kon-
till utgivningsonema spridningsområdenaoch skulle bestämmascentreras av

de ekonomiska förutsättningarna Hadenius och Weibull, 1991, 73ff.s.
Omläggningen ledde till försämring i stället för förbättring.en en

Slutresultatet tycks bli de socialdemokratiska andratidningama återatt
kommer lokala intressen precis det tidningarnaägas näratt starta-av som var
des. Den skillnaden kunskaperna dagstidningsutgivningensär attstora om
villkor bättre i tidigare. såvälmycket dag Det gäller de ekonomiskaär än som
de politiska villkoren.
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4 Dagspressen och läsarna

tvåUnder de decennierna har det vid upprepade tillfällensenaste talats om
dagspressens förestående död.nära När Marshall McLuhan sin bokutgav
Understanding årMedia 1964 kom den uppfattas starkatt argumenta-som en
tion för televisionen. McLuhan menade bokkulturen dömd för-att attvar
svinna.

Andra diskussioner det minskade läsintresset har framför allt skjutit inom
påsig ungdomarnas medievanor. Neil Postman 1986, 152 i sinsägers.

bok Underhållning till döds klassrummet så längeän knutet tillär detatt
tryckta ordet,
även sambandet hastigt försvagas... och televisionen sinattom genom
förmåga vårakontrollera barns och ungdomars tid, uppmärksamhetatt och
kognitiva fåtthar makt kontrollera deras undervisning.attvanor

De redovisade profetioma till har de flesta undersökningar från 1980-trots
talet visat den svenska dagspressen har stark ställning hos sina läsare.att en
Även det skett viss minskning i den samlade dagstidningsupplagan harom en
det framkommit avsnitt 2.6 dagstidningsförsäljningen i Sverige fortsattatt

Fråganvärldens högsta capita.är i mån hållerär vad dettaen av attper
Ärändras. den svenska sin positionväg domine-att tappapressen ettsom

rande medium i det svenska medielandskapet
Syftet med detta kapitel söka belysa denär svenska dagspressens lång-att

siktiga utveckling läsarmarknaden. Första delen undersöka tid-attavser
ningsmediets ställning i allmänhet, medan den fokuserarandra den lokala

för huvuddelen den svenska dagstidnings-morgonpressen, som svarar av
upplagan. kapitlets sistaI del belyses människors val mellan olika typer av
tidningar.

Underlaget för kapitlet frånhuvudsakligen hämtat olika läsarundersök-är
ningar. De flesta har genomförts inom forskningsprogrammet Dagspress-

universitetl.kollegiet vid Göteborgs till harMed hänsyn detta det bedömts
viktigt någotförst läsarundersökningarna förhållandesäga i till uppla-att om
gesiffror då det gäller bedöma dagspressensställning bland sina läsare.att

1 Dagspresskollegiets mätningar dels Läsvanestudien, årlig postenkätär en som
sikte på allmänhetens läsvanor Mediebarometem, årligdels tele-tar m.m., en

fonundersökning medieanvändning vanlig dag. Läsvanestudiensom avser en
genomförs i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Förvaltnings-
högskolan vid Göteborgs universitet inom årligaför den SOM-under-ramen
sökningen. Mediebarometem har 1993 genomförts i samarbete medt.o.m.

95Sveriges Radios publik- och programforskningsavdelning PUB.
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Läsarundersökningar4.1

traditionella bedömaDet dagspressens spridning användasättet äratt att
försåldadagstidningars upplaga utgivningsdag. första siffrornaDeper av

år dåi Sverige 1940 Tidningsstatistik,detta slag presenterades avdel-av en
undersökningsföretaget Annonsbyrå-ning IMU, övertagetav senare av

frånföreningen och slutet 1940-talet ochTU Annonsörs-ävenav av
föreningen.

Upplagestatistiken förbättrades successivt. Det tillkom uppgifter om upp-
hushållstäckningfördelning socialgrupper och uppgifterlagans senare om

områden. mångageografiska andra länder, i Danmarkinom olika I ocht.ex.
1960-ta1enkom under 1950- och upplagestatistiken kompletterasNorge, att

frågeundersökningar direkt till allmänheten. Därigenom blev det möjligtmed
få allmänheten del tidningarna. Försök i Sverige inomhuratt toggrepp om av

få igång sådanatidskriftsbranschen undersökningartidnings- och att stran-
svårigheter jämka olika intressen inomdade att samman pressen

Weibull, 1992.Gustafsson och
då då också iinte hindrat läsarundersökningar och företagitsDetta har att

studier initierades 1967Sverige. exempel de relativt ochEtt är stora som av
års början 1970-talet har dessutom privat1972 pressutredningar. Sedan ettav

årligaMarknadssociologen, Testologen, räck-företag, presenteratsenare
dagstidningar Veckotidningar och viktigareviddsmätningar större samtav av

tidskrifter i Sverige den s.k. Orvesto-rapporten.genom
också år-finns tidningsbranschen finansierade,Sedan 1970-talets slut av

både läsvanor ochmätningar dagspressens spridning. Dessa belyserliga av
lång-räckvidd bland allmänheten och syftar till belysa denolika mediers att

hos dagspressen Weibull och Björkqvist, 1989;siktiga utvecklingen
Björkqvist-Hellingwerf, 1993a.

utvecklingsbeskrivning inte läsarundersökningardennaSlutsatsen är attav
två varandra.upplagesiffror. underlag kompletterarDehar ersatt typerna av

nårdagstidningar medani första hand hur marknaden,Upplagan mäter ut
alltsåförankring, hur tid-läsarundersökningar bild tidningarnas avger en av

följande avsikten anlägga detallmänheten. I detningarna är atttas emot av
perspektivet.senare

Dagstidningsläsning4.2

ställning bland svenskar.haft mycket starkhar sedan längeDagspressen en
genomsnittligmått använder sig EnvilketgällerDetta nästan oavsett av.man

år isvenskarna mellan 9 och 7982läste eller tittadedag 1993 procent av
har varit för-någon eller kvällstidning. Andelendagstidningminst morgon--

år motsvarande procenttaltidigare 1982hållandevis stabil tid: tioöver var
Björkqvist-Hellingwerf, 1994.84 procent96
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Stabil nivå

stabiliteten i tidningsläsning också långthögär i tidsperspektiv. Vårenett
1968 läste 90 svenskarna årmellan 15 åtminstoneoch 80procent dags-av en
tidning genomsnittlig vardag; årexakt 25nästan 1993en mot-senare var
svarande siffra 88 Trots allt vad har hänt inomprocent. massmedie-som
området under dessa tvådrygt decennier dagspressensär totala spridning
bland svenskarna anmärkningsvärt stabil.

I internationellt Ävenperspektiv ligger nivånett mycket högt. siffrorom
detta slag sällan helt jämförbaraär mellan olika länder ändåkanav nämnas att

nivån för tidningsläsning i Mellaneuropa ligger mellan 65 och 75 Iprocent.
Sydeuropa andelen lästär eller tittat i dagstidning vanlig dag 35 tillsom en en
40 i USA omkring 60 Weibull,procent, 1989; Bogart, 1989.procent

År 1953 läste 50nästan allmänheten minst två eller flerprocent dags-av
Årtidningar regelbundet. 1968 hade andelen ökat till 60 lågoch 1974procent

på Åri nivå, inte minststort tillvalsett kvällstidningar.samma genom av
1993 hade åtminstoneandelen någon gång i veckan läste minst två tid-som
ningar minskat till 48 andelen lästeprocent; tidningän minstsom mer treen
gånger i veckan 25 procent.var

Procenttalen inte helt jämförbara.är Den allmänna tendensen förefaller
emellertid flertidningsläsningen minskar. Dennaatt omfattandevara mestvar
under 1970-talet, gåtttycks ha särskilt under l980-talet. Innebördenmen ner

dagspressens totala spridningär ligger iatt nivåstort tidi-sett samma som
medan den totala penetrationen, mängden flertidningsläsning, har min-gare,

något.skat
fortsättningenI avsikten belysaär räckvidden föratt medanmorgonpress,

flertidningsläsningen behandlas ingående i avsnitt 4.4, där allmänhetensmer
val olika kompletterande tidningar analyseras.av

Läsning morgontidningarav

Den traditionella för huvuddelen svensk tidnings-morgonpressen svarar av
läsning. En genomsnittlig dag har drygt 70 befolkningen mellanprocent av
15 och år75 läst eller tittat i morgontidning. Omkring 75en procent uppger
sig läsare gångerminst fem Under nårvecka. veckavara per en morgon-

90 befolkningen.procentpressen av
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måttAndelen morgontidningsläsare 1979-1993 med fem olikaFigur 4.1
procent

100 --

0 lTu
19931989 199119871981 1983 19851979

årgångnågon vecka15-75morgontidningsläsningminst1 per
år15-75dagar veckamorgontidningsläsningminst2 persex

år15-70genomsnittligdagmorgontidningsläsning3 en
årmåndag-fredag15-70vardaggenomsnittligmorgontidningsläsning4 en

årgenomsnittligdag15-70tvåmorgontidningarminstläsning5 enav
universitetGöteborgsfrånDagspresskollegiet,DataAnm:

översiktfrån Figur 4.1hösten 1993.Samtliga siffror är av mor-ger en
utifrån några olika1979-1993,för periodengontidningsläsningen i Sverige

någon gång vecka, 2minstmorgontidningsläsaremått: andelen1 an-per
genomsnittligandelen läsarevecka, 3minst dagarläsaredelen enpersex

måndag-fredag 5 andelen lästvardagandelen läsare4dag, samt somen
tvåmått dedag. dessagenomsnittlig Avtvå morgontidningarminst avseren

gäller läsningenmedan demänniskorsförsta tre genom-senare envanor,
snittlig dag.

morgontidningsläsning,måttet regelbundenEnligt det generösamest
mycket höggång andelenvecka, liggerminstläsareandelendvs. enen per

högstför 1993 89nivå perioden. Taletför hela ärstabiloch procent; som un-
ocksåtal 1973motsvarandeår med 931979denperiodender procent; varvar

fråga enligt skalaläsning1975:78. SvarenSOU93 enprocent omavser en
sig läsaAndeleni veckan.från till sju dagar av svars-en,som uppgeren

gång 86i veckanminstmorgontidninguppgivensjälv pro-varenpersonen
år 1993.cent

bildinte betraktasgivetvis änveckoläsning kan annatProcenttal ensom
Även detta avseendestabiliteten i ärmorgontidning.förpotentialen omenav

teckenuppluckring. Etttill ärändå tendenservissa attdetfinnshög an-svaga
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delen namngiven huvudtidning har minskatsom frånuppger 90 tillen 86
mellan 1986 och 1993.procent

Den regelbundna morgontidningsläsningen

I figur 4.1 redovisas måttäven regelbundenheten iett läsningen: den dag-
liga läsvanan. Ett detaljerat underlag finns i tabell 4.1 där allmänhetensmera
läsning sin huvudsakliga morgontidning uppdeladärav antal lästillfállen

vecka. Majoriteten visar sig läsa tidningen dagligen,per eller gångersex per
vecka. Beträffande antalet lästillfállen vecka skillnaderna årenär mellanper
förhållandevis små det finns tendenser regelbundenheten minskar;men att
både den dagliga läsningen och läsningen minst fem dagar vecka faller iper
början 1990-talet, särskilt i jämförelse med situationen under andraav hälften

1980-talet.av

Tabell 4.1 Morgontidningsläsning vecka 1985-1993 procentper

gångerAntal 1985 1986 1987 1988 19891990 1991 1992 1993
veckaper

Mindre gång1 8än 10 8 8 9 9 10 10 11
1-2 gånger 3 4 4 3 3 4 4 5 5
3-4 gånger 10 9 8 8 8 7 8 8 10

gånger5 10 8 8 9 9 10 9 11 8
6-7 gånger 69 69 72 72 72 71 70 67 66

Totalt 100 100 100 100 101 101 101 100 100

minst 5 ggr
vecka 79 77 8D 81 81 81 79 78 74
Antal 2044 1845 1672 1643 1578 1582 1573svar 1730 1684

Anm:DatafrånTestologen1985ochdärefterfrånSOM-undersökningen

Den tredje mått i figur 4.1typen andelenär genomsnittlig dagav som en
har läst eller tittat i morgontidning. Detta kan betecknasen som morgon-

faktiska räckvidd. Också räckviddsmåttet i huvudsakpressens är stabilt men
uppvisar i början 1990-talet viss försvagning. Detsamma kan observe-av en

grundval de i Orvesto-rapporten årligen redovisade räckviddstalen.ras av
En jämförelse mellan det vanemässiga läsandet och läsningen en genom-

snittlig dag visar försvagningen någotatt frågaiär störreav morgonpressen
frågai faktiskän spridning. Morgontidningar läses iom och förvanorna om

sig likanästan mycket tidigare, det finns minskad vanemässighetsom men en
i läsningen. Det förefaller inte lika angeläget tidigare hålla sig medattsom en
daglig morgontidning hushållet.i Trots det ligger andelama för läsvanor såväl
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på nivåinternationellt mycket hög Weibull,för daglig räckvidd sett ensom
1989.

antal lästillfällenLästid, lästidpunkt och

morgontidningen undergenomsnittliga lästiden för den huvudsakliga harDen
åren uppgått tendens till minskadtill omkring 30 minuter. En15de senaste

åren; genomsnittet har sedan 1990under delästid kan dock senastenoteras
minuter tabell 4.2.varit lägre 30än

huvudsakliglästilUällen och lästid förLästidpunkt, antalTabell 4.2
1979-1993 procentmorgontidning

1990 1991 1992 19931983l9851987 1988 19891981Lästidpunkt 1979

62 61 596866 6466 68 6568kl. 8 66Före

Mellan
3229 28 293027 2730 31338-12 25kl.

Mellan
16161617 18 15 14182117kl. 12-17 15
4342 435761 4646 45 4550 54Efter kl. 17

Genom-
snittligt

1,501,46 1,491,56 1,58 1,541,741,811,56lästillf. 1,56 1,69ant.

Genom-
snittlig

28,6 29,6 28,329,331,732,630,7 29,5 30,132,630,1lästidmin.

694 684474 1433 1 1126204816721 545 1451 1194 22 135 2Antal svar
lokalamorgontidninglång DinUngefär tid brukarDuFråganlöd hur ägnaKommentar:

gångi veckan.läsning minstMed regelbundengenomsnittligvardag enavsesen
frånSOM-undersökningen.1986,därefterfrånTestologenAnm: Data t.o.m.

dåkl. 8föreunderför läsningtidpunkten ärvanligasteDen morgonen
tidningen kommer ti-morgontidning. Attsintvå tredjedelar brukar läsadrygt

fårdåfaktorn människorviktigastedendessutom nästdigt ärmorgonen
viktigast behovetmorgontidning;hos sin äregenskapernaviktigastedeange

nedan.nyheter selokalaav
Eftersomkvällstid.morgontidningenläservanligastNäst är att man

relativtpå dra slutsatsen1,5 kanliggerlästillfâllen i snitt attantalet man
kvällen detsåvältidningenmånga läser senaresommorgonenpersoner

perioden 1979-helaTV-sidor. Fördelvis för läsasannolikhetmed attstor
bådeminskad läsningtendens tilldock konstateras1993 kan mor-svagen

tabell 4.2.kvällenochgonen
något. Tidningenförsvagatsdagliga läsvanandenslutsatsrimligEn är att

hushållens morgonbestyri svenskaintegrerad delikaförefaller inte100 somvara
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årför tio sedan. Det kan finnas många förklaringar till detta, hushål-t.ex. att
lens och intressen har ändrats eller medier har kommitandraattvanor att er-

morgontidningen. Detta diskuterassätta utförligare i avsnitt.ett senare

Prenumerationsutveckling

Ett beskriva utgå fråndagspressens spridning andelensätt medärannat att att
hushållsprenumeration. Den höga och stabila läsningen iav morgonpress
Sverige ofta förklarats hushållhar den höga andelen med morgontidnings-av

hushållprenumeration. Andelen svenskar bor i med prenumerationsom en
morgontidning uppgåtthar under 1980-talet till omkring 80 Tabellprocent
4.3.

klar majoritet hushållEn svenskarna bor i ettav som prenumererar en
morgontidning. Av de regelbundna läsarna 8-9 10prenumererar av en
morgontidning. Under perioden 1979-1989 andelen prenumerantervar
mycket stabil. Därefter tillbakagångkan för regelbunden-noterassamma som
heten års påi morgontidningsläsningen. 1993 tal 76 vilket detär ärprocent

Å15-årsperioden.lägsta under hela andra sidanuppmätts detta obe-ärsom
tydligt under genomsnittet för perioden.

Tabell totala andelen4.3 Den andelenprenumeranter samt prenumeranter
regelbundna läsare 1979-1993 procentav

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993

Andel prenu-
totalt: 80 79 78 79 80 80 77 77 78 76meranter

Andel prenume-
bland regel-ranter

bundna läsare 86 87 87 86 8687 84 85 84 84

Antal 2135 2194 16722126 2045 1578 1557 1573 1730 1684svar

frånAnm: Data Testologen 1986,därefterfrånSOM-undersökningen.t.0.m.
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Tidningsanskaming blandTabell 4.4 regelbundna morgontidningsläsare
1979-1993 procentintesom prenumererar

Anskaffningssätt 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993

Lånar bekanta 1 5 9 7 4 4 6l 9 5 8av
12 10 13Läser hos bekanta 17 12 9 9 17 12 17

påLäser arbetet
i 56 46eller skolan 44 52 55 51 45 44 5041
påLäser bibliotek 3 3 3 4 2 2 4 4 5 5

50lösnr 28 23 23 14 39 3240Köper 32 25m.m.

Antal 279 244 234 243 252 220 225 218 364 285svar
infördes fastFr.o.m. 1987 köper lösnummer svarsalternativ.som

gångMedregelbundenläsning minst vecka.Kommentar: avses en per
från frånTestologen 1986.därefter SOM-undersökningen.Anm: Data t.0.m.

framgår nedre delen tabell 4.3 omkring 15 deDet att procentav av av re-
på hushålls-gelbundna läsarna skaffar sig sin tidning sätt änannat genom

och denna andel har tenderat öka samtidigtprenumeration denatt att som-
gått något.prenumerationsandelen har Majoritetentotala de intener av som

iläser tidningen arbetet eller skolan tabell 4.4. Det nästprenumererar
köpa lösnummer. Under första delen 1980-taletvanligaste sättet är att av

något nedgångarbetsplatsläsningen öka vilket sammanföll med itycktes en
påReimer Weibull, 1985. Sedan mitten 1980-taletlösnummerköpen och

minskatvände utvecklingen och arbetsplatsens roll samtidigt lösnum-som
tvåminskat kraftigt demerköpen relativt ökat. De har dock undersett senare

åren.senaste
Prenumerationsmönstret bild de allmänna spridnings-ger samma som

nedgångfinns viss i tidningsköpen isiffroma. Det början 1990-talet,en av
marginellt minskat läsande;allmänheten har endast sitt andra sätt attmen

skaffa tidningen har istället ökat.

prenumerationTveksamhet om

Även hushållsprenumerationen Sverige internationellti mycket högärsettom
vissa inslag osäkerhet. Detaljstudierdet inom prenumerantgruppenryms av

hushålli Göteborg har entydigt visat andelen tvekatprenumeranter att somav
morgontidningsprenumeration ökade efter 1989 och Weibull,inför Kratz

någon gångDå10f. andelen hade funderat 15 Ett1991, procent.soms. var
år nivån sig27 tabell 4.5. Den visarden ävenprocent senaresenare var

årframkomma nationell studie 1993: 26 hadei prenumerantemaprocent aven
någon gång tredjedelfunderat minst och dessa hade dryg änav en mer en

gång upphöra jfr Severinsson, 1990 21.övervägt att s.
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Skälen till funderat sluta i förstaatt handär eko-attman prenumerera
Ävennomiska. tidsbrist återkommandeär skäl. Som framgårett av prenume-

rantstudien i Göteborg det särskiltär de ekonomiska skälen mellan 1989som
och 1992 ökade i andel, bl.a. motivet såallt har blivit dyrt måsteatt att man

in på någotdra Kratz och Weibull, 1991. De ekonomiska skäl harsom av
någontvekat gångenstaka skiljer sig fråninte dem har funderat flerasom

gånger. Missnöje med den politiska linjen, tidningsinnehållet, tidnings-
förändringar och missnöje med den lokala bevakningen något vanligareär
bland dem funderat gångerflera upphöra med tidningen bland dematt änsom

funderat någonbara gångenstaka tabell 4.6.som

Tabell 4.5 Benägenhet avsluta abonnemang. Andel funderatatt samtsom
bruttosumnta ekonomiska Göteborg, 1989-1992 procentargument ,

Bruttosumman
ekonomiskaav

Undersöknings Andel bland Antalargumentsom svars-
tidpunkt funderat dem funderatsom personer

okt 1989 15 26 500
1990 21 39 500mars

november 1990 27 47 535
november 1991 29 67 514
november 1992 25 60 891
andel det allmännakostnadslägeteller höjning prenumerationsprisetsomanger en av som

förskäl fundera avslutaöver prenumerationenatt att
Anm: Kratz, C, Weibull, L: Tidningsprenumeration till vilket pris 1991men samt-frånuppgifter Dagspresskollegiet

Bland faktiskt sin morgontidningsprenumerationsagt ärpersoner som upp
det allmänna kostnadsläget och tidningens pris vanliga skäl. Bland dessa är
det emellertid lika vanligt har tillgång till tidningen påatt attuppge man ar-
betsplatsen eller skolan. rimligEn tolkning tveksamhet oftast uppstårär att av
ekonomiska eller tidsmässiga skäl inte säger prenumeratio-attmen man upp

förrän tillforsäkrat tillgång till tidningen.sätt sigannatnen man
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på medSkäl fundera sluta prenumeration 1993Tabell 4.6 sinatt att
prenumeranterprocent av

Funderatminst FunderatUppgivet Funderat
någon gångnågon gång fleraskäl ggr

blivitAllt harannat
så dyrt att pengarna

464444räcker tillinte

Prenumerationspriset
283030har höjts

innehållTidningens
28 17 ltillräckligt bra 1intevar

inte tidJag har
18 1717läsa denatt

tillgång tillJag har
1614arbeteti skolan 15tidningen

får informationlokalJag
151212iradioochTV

dålig bevakning vadFör av
1610min kommun 12händer isom

politiskaTidningens
105mig inte 7linje passade

Tidningsutdelningen
6 86dåligtsköts

såblivitTidningen har
02 l4förändrad

lånakan denJag
3 43bekantgranneav

innehöll förTidningen
122lite annonser

1från l1flyttadeJag orten

103218321Antal svar

frånSOM-undersökningen1993UppgifterAnm:

Priskänslighet

tvekapris skäldagstidningensframkommit beträffande ett attDet somsom
frågan pris-dagspressensmorgontidningsprenumeration knyter till omanom

hållanivå benägenhetenförprenumerationsprisetsbetyderkänslighet. Vad att
hushållet förts intensivDet harmorgontidning iprenumereradmedsig enen

undersökningar.ekonomiskaföreligger deli Detdebatt ävenämnet. en
fråganallmäntdiskuteradestidningsmarknadenavsnittettidigareI det om

morgontidningsläsningen harFrågan roll förprisetspriskänslighet. omom104
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också belysts relativt ingående inom forskningsprogrammet Dagspress-
kollegiet. Det visar sig där omkring femtedel dem upphörtatt atten av som

morgontidning ekonomiska hushållseko-skälprenumerera en uppger -
nomi eller höjda prenumerationspriser Kratz och Weibull, 1991. Det vanli-

skälet helt enkelt flyttat frånär Ekonomiskagaste skälatt orten.man som
motiv sluta vanligastär bland dem hade haft tvåatt prenumerera som prenu-
mererade tidningar.

I undersökning har effekter absoluta prisnivåer respektiveen annan av
hushållensprishöjningar benägenhet hålla sig med prenumereradatt mor-

gontidning analyserats Björkqvist-Hellingwerf, l993b. Den visar först att
andelen åren 1990-1992 områdenlägre i medärprenumeranter prenumera-
tionspriser riksgenomsnitt i områden liggeröver underän genomsnit-ett som

En del förklaringen till detta bådeligger i Stockholmtet. stor s.k.äratt ettav
högprisområde områdeoch med prenumerationsandel klart under riks-ett en
genomsnittet. Analysen visar samtidigt prenumerationsprishöjningar överatt
genomsnittet, i praktiken klart den allmänna kostnadsutvecklingen,över ger

högre områdenutslag; i med kraftigaännu höjningar finns den lägsta andelen
1992.prenumeranter

För det tredje visar studien människors betydelsenatt syn av en
morgontidnings pris resultatet kompliceratär samspel mellan flera olikaettav
faktorer. Visserligen finns det vissa effekter prisnivå dagstidningarnaav
inom den region där människor bor, människors socialklass respektivemen
utbildningsbakgrund spelar betydligt ålders-roll. Arbetarestörre ochen

tvåpensionärer de uppfattar priset påär tidningen särskiltgrupper som som
viktigt, detta förmedan högre tjänstemän faktorär helt saknarnästanen som
betydelse Björkqvist-Hellingwerf, l993b, 27ff.s.

Den redovisade studien årtveksamhet 1993 visarprenumerantersovan av
medelåldersoch i utsträckningstörre äldreän det allmännaatt yngre uppger

kostnadsläget orsak till funderat på sluta Yngreatt attsom man prenumerera.
Äldreockså tillgångtidsbrist till tidningenoch arbetet. däre-anger anger

höjning prenumerationspriset i utsträckning Det all-mot änstörreav yngre.
kostnadsläget också ensamståendemänna spelar något roll blandstörreen

med barn i andraän De ökningar tidningsprisetgrupper. som avanger som
orsak främst ensamstående 30är och samboendegifta hemma-över utan
varande bam.

Sammantaget det rimligt dra slutsatsen det allmänna ekonomiskaär att att
läget dåviktig faktor det gäller minskning morgontidningsspridningenär ien
sedan slutet 1980-talet. Den försämrade ekonomin kommer emellertid attav
påverka hushållolika olika Ett exempel detta andelensätt. är att prenu-

bland förvärvsarbetande relativt det blandkonstant;är ärmeranter personer
olika skäl inte förvärvsarbetar delenden störresom av som av prenumera-

tionsnedgången kan sökas Björkqvist-Hellingwerf, l994a; bland arbetslösa
andelen hushållethar tidningär prenumererad i mindre 60än procent.som en
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En slutsats detta avsnitt svenskär totalt harattav stormorgonpress en
spridning bland allmänheten, idet början 1990-talet finns tenden-attmen av

till försvagningviss i det regelbundna morgontidningsläsandet. Bakomser en
den minskade läsningen ligger otvivelaktigt olika ekonomiska faktorer. Kon-
sekvensen lågkonjunkturendock inte iär sig skulle den enda elleratt vara ens
den avgörande förklaringen till försvagats. Mycket tyder, inteatt pressen
minst skillnaden mellan påolika det finns andra faktorer. Förattgrupper,
förståelsen dagstidningamas fungera således inte densätt är centralaattav
frågan måni vad det finns allmän priskänslighet; det viktigare förstär atten
belysa vad karakteriserar skillnader i dagstidningsspridningen mellansom
olika hushåll, och mellan olika tidningar, för på grundval dettatyper attav av
kunna bild morgontidningarnas funktioner för sina läsare.en av

4.3 lokalaDen morgontidningen

Det utmärkande draget för det i Sverige benämns för-är,som morgonpress
tidningarna huvudsakligen de har lokaltutom att avgrän-attprenumereras,

spridningsornråden.sade någonI själva verket finns det inte svensk morgon-
tidning har nationell spridning. Ett utmärkande drag de flestaärannat attsom

vanligenmänniskor endast läser morgontidning.en

Stockholm och landsorten

Dagstidningsläsningen uppvisar vissa klara skillnader inom Sverige. Skilje-
gårlinjen i huvudsak mellan Stockholm övriga framgåroch landet. Detta av

tabell 4.7. I Stockholm andelen morgontidningsläsare klartär lägre iän
Ocksålandsorten. morgontidningsläsningen minst dagar i veckan hö-ärsex

mångai landsorten, landsortstidningar inte utkommer varje dag.trots attgre
frågaSkillnaderna i följerprenumerationsandelar fyramönster:om samma av

hushållfem i landsorten har morgontidningsabonnemang, fem i Stock-tre av
holm.

Kvällstidningsläsningen, eller läsningen vad bör kallassnarare av som
lösnummerförsålda tidningar, har traditionellt uppvisat bild:omvänd dessaen

någottidningar har varit frekvent i Stockholmlästa i landsorten.änmera
Nedgången i kvällstidningsläsningen nå-har under början 1990-talet varitav

Stockholmi avsnitt 4.4. Följden läsningen liggerstörre ärgot att samma
nivå såledeslandet i övrigt. Totalt har Stockholm mindre omfat-settsom en

dagstidningsläsning.tande
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Tabell 4.7 Tidningsläsning efter tidning och område 1993 ityp av pro-
cent

Tidningsval Stockholm Göteborg, Riket Hela
Malmö i övrigt riket

Morgontidning:
gångMinst i veckan 80 90 92 89en

Minst dagar i veckan 57 72 68 66sex
hushållsprenumerationAndel med 62 80 79 76

Andel med änmer en
morgontidning 12 14 20 18

Kvällstidning:
gångMinst vecka 54 49 54 53en per
gångerMinst vecka 17 11 13 13sex per

Antal 279 235 1 170 1 684svar

andelen läser andramorgontidningminst gånger veckatresom en per
frånAnm:Data SOM-undersökningen

En tendens andelen läserär morgontidningänatt ärannan som mer en
storstadsområdena.högst utanför

Den lokala morgontidningens roll

Karakteristiskt för lokala tidningsmarknader regelbundenhetenär i den lokala
morgontidningsläsningen. Av dem läser åtminstonemorgontidningsom en
någon gång vecka andelen läsare andelenär läser den minsttrognaper som-

dagar i veckan av tidningar utkommer minst dagar i veckansex som sex -
Några80 läsningexempelöver lokal olikaprocent. av morgonpress

finns i tabell 4.8.orter
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RegelbundnaTabell 4.8 läsare för några tidningar förtyper samtav en-
dagstidningarskilda lokala procent

Total spridning Andel regelbundna läsare
dagvminst l minst 6 dgrv

Halmstad 1990:
Lokal morgontidning 93 74
Hallandsposten 93 75
Kvällspress 65 l 9

Eskilstuna 1991:
Lokal morgontidnin 97 86g
Eskilstuna- Kuriren 85 7 1
Folket 45 23
Kvällspress 78 91

Ystad 991I :
Lokal morgontidnin 89 77g

88 6 1Ystads Allehanda
Kvällspress 50 l l

Gävle 993:I
morgontidnin 95 79Lokal g

Gefle 53Dagblad 74
Arbetarbladet 56 29

62 l 4Kvällspress

Källa: Dagspresskollegietslokalaläsarundersökningar

både harde dominerande lokala dagstidningarna hög totalTypiskt är att en
läsare. tidningar i hög gradräckvidd och hög andel Detta ärtrogna somen

viktig förklaring till den redovisade troheten dendominerar sina Enorter. mot
utsträckninggivetvis läsningen i nödvän-lokala dagspressen ärär att stor en

både jfr 1988.dighet- gäller nyheter och Høst,detta annonser
indirekt förklaring tilltidningsintresset mindreDet attstora orter ger en

storstadsmorgonpressenlandsortstidningen heltden lokala sätt änett annat
troligenområde. Stockholms morgontidningar inte och kandominerar sitt är

betydelsede kan redovisa alltlokala i den bemärkelseninte heller att avvara
spridningsområde. till mindrefrån förklaring denDetta kansitt lokala vara en

storstadslivetTill detta kommeromfattande morgontidningsläsningen. att som
förflyttningar ochbetydligt vanligare medsådant stabilt. Detmindre ärär -

ofta sambandrörlighet detta slag hardär i landsorten;omflyttningar än av-
morgontidningsläsning.mindre regelbundenmed en
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morgontidningsläsare olika jämförelseAndelen iTabell 4.9 grupper,
landsorten 1990 och 1993 procentStockholm ochmellan

i övrigtStockholm LandetBefolknings grupper
1990 19931990 1993

Kön:
90 847677Män

889170 71Kvinnor
-4+5 -l+7Differens

Ålder:
83 7970 6115-29

8970 937330-49
93 89877750-75

+10+26 +10+7Diferens

Utbildning:
90 756354Låg
90 8776 68Medel

889092 83Hög
+-0 +13+20+38Dijferens

Socialgrupp:
89 8254 54Arbetare
95 9378 79Tjänstemän

959395 93tjänstemänHögre
+13+4+41 +39Dijferens

1990och 1993frånSOM-undersökningarnaAnm:Data

dessstarka ställninglokala dagspressenstill den ärtredje förklaringEn att
kvälls-ellerstorstadspressensdifferentieradmindrespridning änär t.ex.

massmedieri praktikenlokala dagspressen ärDen ett somavpressens.
mediummassmediumvårt samhälle vi medifinns kvar ett sommenarom

huvuddelendvs.människor,nårsamtidigt den den attstora avmassan av
område del det.visstinomdem bor tarett avsom

min-Sverige i övrigt visar detStockholm och ärjämförelse mellanEn att
ålders-, social- utbildningsgruppersolika ochskillnader mellandre morgon-

både 1990 ochgälleri Stockholm. Dettalandsorten dettidningsläsning i än är
i läsningensnedfördelningensärskilt den socialaStockholm1993. I stor;är

utsträckning andrabetydligt mindrei änlågutbildade och arbetare är morgon-
tabell 4.9.tidningsläsare

viss försvag-alltså utmärksperiod1993, den1990 ochMellan av ensom
snedfördelningensocialavisar sig denmorgontidningsläsningen,ning i att

lågutbildadegått särskilt blandläsare harandeleni landsorten;blivit större ner
varit i Stock-harNedgången i läsning bland ungdomaroch arbetare. stor

någon skillnad.märktsi övrigt intemedan det störreholm,
harutanför Stockholmför svenskdragetutmärkandeDet morgonpress

ormåden.i sina Detmänniskor ärnår alla kategorierden ivarit stort settatt av
medkarakteristisk för ländertidningsspridningsådan bred ärjust ensomen

befolkningenockså delardeFinland och Norge;stark dagspress, t.ex. av 109
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vanligen beskrivssom är regelbundna dagstidningsläsare.som resurssvaga
Den lokala morgontidningen i landsorten har varit omnibustidning i ordetsen
egentliga innebörd, tidning för alla jfr Thomsen, 1982.en Det har häntsom
under de åren då läsningensenaste lokal har minskat,av särskiltmorgonpress
i landsorten, dockär den sociala snedfördelningenatt har börjat öka däratt
Kratz, 1994a. Detta diskuteras inärmare avsnitt.ett senare

Två frågor aktualiseras de redovisade resultaten: 1 vad detav är görsom
den lokala dagspressen iatt landsorten allt har sådantrots stark ställningen

och 2 vad ligger bakom tendensema de lokala dagstidningarnaatt är väg
förlora sin breda spridningatt

Lokalpressens funktion

Idealet för de flesta läsare dagstidningär trovärdigär och saklig, in-en som
nehåller lokala nyheter och kommer i tid samtidigt den intemorgonen som
missar de politiska nyheternastora tabell 4.10. Skillnaden mellan Stock-
holm, GöteborgMalmö och riket i övrigt kommer till uttryck främst i den vikt

faster vid lokala respektive stora politiska nyheter.man Den typensenare
upplevs viktig 75 stockholmarna,procent 60närmareav de bo-av procent av
ende i GöteborgMalmö och omkring 40 övriga. Omväntprocent mönsterav
gäller för de lokala nyheterna, vilka endast 33 stockholmarna 59procent av

i landsorten uppleverprocent mycket viktiga.som
Förklaringar till lokalpressens styrka kan sökas i samspelet åmellan ena

sidan egenskaper hos det lokala samhället och dess invånare, å andra sidan
egenskaper hos tidningarna. Det läsarna särskilt viktigt med densom anser
lokala dagspressen just denär har de lokala nyheternaatt och den kommeratt

också den innehåller riks- ochatt utrikesnyhetermorgonen, men och att
den har rimligt prenumerationsprisett tabell 4.11.

Det relativt små skillnaderär i bedömningen enskilda tidningar liksomav
mellan olika människor. Rangordningen efter andelengrupper av som anger
respektive egenskap mycket viktig exaktär densamma bland 15-29-som
åringarna bland 50-75-åringama. Lågutbildade prioriterar docksom det lokala

de högutbildade,än medan förhållandeomvänt gäller formera de poli-stora
tiska nyheterna. Det viktiga med tidningen uppfattas blandningvara en av
färskvara nyheter kommer i tid och service radio-och TV. Däremotsom är
pris och volym mindre betydelse.av

Det karakteristiska såledesär det finns klara och enhetliga förväntningaratt
landsortspressen. Nästan alla bedömer saker viktiga desamma som som-

inte rangordnar egenskaperna desätt harprenumererar samma som som en
prenumeration i sitt hushåll. Till detta kommer det finns tillfreds-att stor
ställelse med tidningarnas fungerasätt Severinsson, 1992a.att Tidningarna

fungera bäst det gäller utdelningstidnär och lokala nyheteranses summerar-
mycket bra och ganska bra blir andelarna omkring 90 procent.llO



läsarnaDagspressen och

mycket viktiga föregenskaperTabell 4.10 Andelen följande attsom anser
hushålletmorgontidning 1992 procentha ien

TotaltLandsortStockholm Göteborg,Egenskap
Malmö

8 796 7Trovärdig och saklig 90 8
59 573 55Lokala nyheter 3

i tidKommer
66 54 5559morgonen

Bevakar de stora
4 4456 1nyheterna 73politiska

Lågt prenumera-
363722 27tionspris

24 2522obunden 35Partipolitiskt
13 1419 14Har bra bilder

4978 1 313 199 5Antal svarspersoner

1992frånSOM-undersökningenUppgifterAnm:

viktiga förföljande egenskaper mycketAndelenTabell 4.11 attansersom
procentrnorgontidning hushålletiha en

Gävle SandvikenHylte Ystad Sjöbo TomelillaLaholmHalmstadEgenskap
1993 19931990 1989 1989 198919901990

60 52 6059 6161 7159Lokalnyheter
i56 46 46 60 584452Utdelningstid 48

60 33 3533 59 613442Riksnyheter
49 28 2734 45 443339Radio-TV-bilaga

23 27 25 22 20 2118Utrikesnyheter 33
26 22 21 2222 2226 8Sportsidor l

26 3314 12pris 19 19 25 6Tidningens
12 1419 1420 1818 11Annonser

1310 12126 8Politisk linje 6 4

379 229218253356 166 157177Antal svar

läsamndersökningarfrånDagspresskollegietslokalaUppgifterAnm:

innehållspreferenser: lokalaåterkommer i läsarnasSamma mönster ny-
detinsändareoch ärradio-TV-material, inrikesnyheter samtheter, annonser

preferen-intresserade Läsarnasinnehåll sigmänniskor mest av.varauppger
Äldre frånundersökningarundersökningarförhållandevis stabila. samtärser

läsvärde.högstomgivningen harfrån lokaladenvisar nyheterandra länder att
både med hänsynvarierarframhålla läsvärdetviktigtemellertidDet attär att

radio-TV-Lokalnyheter,olika läsargrupper.mellantidning ochtill typen av lll
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material och har relativt högre läsvärde iett landsortstidningama.annonser
Storstadspressens läsare fördelar sitt intresse jämnt olikaöver typermer av
innehåll.

Morgontidningama erbjuder dessutom olika slag fördjupning. Fyra läs-av
kan urskiljas Weibull,aityper 1983, 1989; nämligen:

politik och samhälle, innebär prioritering inrikes-0 och utrikes-som en av
nyheter, ekonomiska nyheter och politiska kommentarer. Dessa läsare är
oftare och harmän utbildning genomsnittetöveren
fördjupning lokalai nyheter, innebär läsningen° ortsnyheternaattsom av

Äldrestår i centrum. vanligastär bland denna läsarepersoner grupp
det närliggande, i första innebär familjenytt, hem hushåll- ochsom samt

I kvinnorär överrepresenterade, ocksåannonser. äldregruppen men per-
soner
förströelse och där och klartsport, män är- överrepresenterade blandyngre
läsarna.

De fyra områdena såledesspeglar fyra typiska intresseinriktningar hos lä-
lokal Av dessa detärsarna politikav ochmorgonpress. samhällesom avser

det relativt med 20störstasett läsarna, medanprocent nöjen ochca t.ex.av
har 10 Omkring 25sport läsarnaprocent. nöjer sig medca procent all-av en
orienteringmän sin lokala morgontidning gåroch inte vidaregenom

Weibull, 1983.
Sammantaget förefaller morgontidningsläsningen detta fångasätt upp

såväl människors grundläggande orienteringsbehov instrumentella behovsom
information underhållningoch Weibull, 1989. Menav viktigareännu är-

kanske de fördjupningsområdena tillvalatt skisseras inte barasom ovan- -
redaktionella områden i lokalmot omnibustidningsvarar pekarävenen utan

vidare andra tryckta medier kan fungeramot komplement för densom som
vill ha ytterligare fördjupning, storstadspresssom t.ex. och tidskrifter i

politik och samhälle, populärpress råd, tips och annonser, kvällspress
nöjen och sport lokala gratistidningar lokaltsamt samhälle. En likartad
bild finns redovisad for Norge Høst, 1988.

Sammanfattningsvis kan fastslås dagspressmediet fåtthar sin centralaatt
ställning samspel mellanett egenskaper hos läsarna orienterings-genom och
informationsbehov och egenskaper hos tidningen förmågan överskådligtatt

Ävenomfattande innehåll.presentera ett egenskaper hos samhället har haft
betydelse, i första hand den positiva värderingen tidningsmediet så-av som
dant. Det förefaller just kombinationen omständigheter gjortvara attav som
tidningarna kunnat behålla sin position den kraftiga expansionentrots av
andra medier gångnaunder de decennierna.
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i konkurrensLokalpress

Så långt hållahar diskussionen gällt motiven överhuvudtaget sig medatt en
dålokal morgontidning. Vad det väsentligt vid valet enskildär ärsom av en

morgontidning I antal lokala läsarundersökningar har människor till-ett
frågats viktigast tidningvad med tabell 4.12. Det helt domine-ärom som en
rande motivet de lokala nyheterna. Sedan följer i ordning riks- och utrikes-är

innehållsegen-de redovisadenyheter och Avsamt sport annonser. sex
skapema kommer den politiska linjen lägst.

områdePrioriteringen egenskaper mycket likartad och tid-är oavsettav
fåning. skillnader finns gäller vanligen och den politiskaDe som annonserna

linjen. dominerande tidning i de redovisadeDe har valt ortenssom exem--
värderat annonsmaterialet relativt högre.plen liberala tidningar har Desett-

valt den socialdemokratiska andratidningen den politiska linjenansersom
Björkqvist, 1989, 1994b.relativt viktigarevara

morgontidning: tvåTabell egenskaper vid val och4.12 Viktiga orterav
fyra tidningar 1989 procent

åtminstone viktig:Andel ganskaEgenskap svaratsom

GÄVLEJÖNKQPING 1982: läsare 1221: läsareav av
Diff GD Arb DiffJP SmF AllaAlla

96 -2Lokalnyhetema 92 92 93 95 98
87 81 +6 88 87 89 -2Riksnyhetema 86

69 71 67 +4Utrikesnyhetema72 72 71
67 64 55 +963 45 +22 51Annonsema
50 59 -9 50 58 55 +3Sportsidoma 50

linje 33 66 -33 36 33 52 -19Politisk 38
634 479 60 583 201 314Antal svar

GefleDagbladGD liberal,ArbetarbladetArb socialdemo-Kommentar:Tidningarnaär
Smålands socialdemokratisk.liberal och FolkbladSmF,kratisk, Jönköpings-PostenJP,

tidningarnai procentenheter.Diff differensenmellanavser
Dagspresskollegietslokala läsarunder-Uppgifter från forskningsprogrammetAnm:

sökningar.

socialdemokratiska tid-marknaden denstår mindre delDet klart att av
faktorn i tidningsvalet. Debetydelse har den politiskadestoningen har, större

dåpå marknadsmässigthade abonnemang den1989jönköpingsbor som
engageradSmålands politiskt mycketFolkbladmycket grupp.var ensvaga

hållai sigpolitiskt intresse för Gävlegradkrävdes inte allsDet attsamma av
Arbetarbladet Weibull, 1983.starkamed det relativt sett

från 1986, 1989 ocholika tidpunkterfinns studierGästriklandFör tre -
småförhållandevis förändringar.för denna periodframkommer1993. Det

årår antal sidor allaalla högst ochnyheter liggerMorgonutdelning och lokala 113
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lägst. Också de politiska motiven inrangerar lågtsig då det gäller mycket vik-
tiga egenskaper vid tidningsval.

Tabell 4.13 Moderata och socialdemokratiska sympatisörers morgon-
tidningsval Kalmar,i Värmlands och Norrbottens län procent

Val lokalav
morgontidning m s m s m s

m borg-resp
99 53 97 46 79press 35

s-press l 47 3 54 5 56
Antal 232 362 130 371 66 388svar
Anm:Uppgifterfrån lokalaläsarundersökningarinomforskningsprogrammettre Dagspress-
kollegiet,Göteborgsuniversitet.

Det förekommer således partipolitiskt orienterat tidningsval påett konkur-
Vi kan belysa detta studera vilkenrensorter. tidning moderata ochattgenom

socialdemokratiska sympatisörer med m- och s-press väljer tabellorter
Å4.13. Partidimensionen vid tidningsvalet framträder tydligt. andra sidan

förenklatdet betrakta valet tidning baraatt slags röstför-vore ettav som
farande. handlarDet politisk kultur och lokala traditioner. Blandsnarare om
olika läsare finns uppfattningar vilken tidning bör läsa,grupper av om man

också vilken tidning inte bör läsa. Den politiska färgen på tid-men om man
ningen eller föreställningen den kan därför skapa slags tak förettom- -

Östersundspridningen. Typiskt Länstidningenär när iatt expanderade under
1970-talet kapitel 3 tycks detta huvudsakligen ha skett bland social-
demokratiska sympatisörer och nyinflyttade. Tidningen hade uppenbarligen-
svårt nå utanför denna krets, vilket i sin kanatt förklaring tilltur attvara en
expansionen upphörde. Det politiska tidningsvalet diskuteras utförligt imer
kapitel 6.

Andratidningar och endagstidningar

Ett generellt för andratidningamamönster de i och förär sig fylleratt samma
lokaltidningsfunktion förstatidningen, de har läsekrets-attsom men en
sammansättning i hög grad präglad tidningarnasär partianknytning.som av
Det blir tydligare mindre andel läsare tidningen har.senare

En konsekvens de mindre andratidningama ocksåär avvikeratt i andra av-
seenden. Det sig i hög gradrör läsare och därmed äldre läsare.trognaom av

andratidningen SmålandsAv Folkblads läsare i jönköpingsregionen 1989var
55 år,närmare 50 jämföraöver med knappt 40 förprocent Jön-att procent

köpings-Posten. I Eskilstuna 50 Folkets läsare 1990 50procent övervar av
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år, Eskilstuna-Kurirens 32 Kratz, 1990a;andelen procentav var
Severinsson, 1992.

åldrandede andratidningarna således harTrots mindre läsekretsar haratt
nått framgångardel dessa tidningar under 1980-talet bland inteaven yngre,

Östraövergångminst i samband med till tabloidforrnat, Dagbladet ocht.ex.
Småland 1989.Kratz, Den allmänna tendensen dock människor iär att

bildar familj dominerandesamband med de väljer tidning bl.a. tackatt ortens
attraktionskraftannonsmaterialet; detta har sin just bland männis-störstavare

medelåldem. åldersfördelning.i Följden blivit fortsatt skevkor haryngre en
Endagstidningar lokalt förefaller i huvudsak ha läsar-utgessom samma

proñl de minsta andratidningarna, i varje fall de har partipolitisksom ensom
Värmlands-Bygden, Läns Tidning, Skaraborgs-anknytning, Kalmart.ex.

Västgöta-Demokraten endagstidning innan den lades ned.Bygden och som
tidningarna i huvudsak spridda inom poli-Läsarna äldre och denärär egna

tiska Björkqvist, 1988; Kratz, 1989.gruppen
frånSkaraborgs-Bygden, utgiven i studieEtt exempel Skara. Enär

dagstidningslâsningen i198586 Essunga, Götene och Vara, kommu-treav
relativt andel jordbrukare, visar andelen läsare tiomed attstor varner en ca

år andelen 15 bland deBland 50 läsareöver procent,procent. personer var
19870.5 Severinsson,yngsta procentca

Även gårläsekretsamasfinns vissa likheter i struktur det intedet attom
något mellan andratidningar och lokala endagstidningar.likhetsteckensätta

andratidningarnaavgörande skillnaden regel huvud-Den är äratt som
hushållet, endagstidningen alltidi medan komplement tilltidningen är ett en

daglig tidning.

nedläggningarEffekter av

fråga Pressutredningen -94för vad händer med dagstid-En central är som
ned. finns detal-ningsläsningen lokal morgontidning Detläggs meraom en

följder blandjerade tidningsnedläggelsemas läsarna. Deutvärderingar av
1986 ochstudier gjorts under 1980-talet Västgöta-Demokraten Kro-avsom

då tyder huvuddelennobergaren 1987 dessa blev endagstidningar att av
Boråsövergick till förstatidningen. Ide nedlagda tidningarnas prenumeranter
ocksåefter något år läsare70 endagstidningens prenumeranterprocentvar av

omkringVäxjö andelen 50den dominerande tidningen iorten; var pro-
studien gjordesförklarasden siffran lägre torde dockAtt är attcent. avsenare

mycket tid efter nedläggningen.kort
den nedlagda tidningensmellan 23 och 34Resultaten pekar att pre-av

pådominerande tidningenrelativt blev fasta läsare dennumeranter snart av
stå utläsasförefalla till vad kan upplage-Detta kan iorten. motsats som av

före nedläggningarnaFörklaringen till skillnaden dock detstatistiken. är att
dubbelläsning.fanns betydandeen 115
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Resultaten påpekar den dominerande lokaltidningenatt inom sig kunnat
olika slag lokala behov och intressen.mot Detta ligger i linjesvara upp av

med vad framkommit också långti tidigare undersökningar tidnings-som av
utvecklingens följder jfr SOU 1968:48. Innebörden således betydelsenär att

det lokala innehållet viktigare denär partipolitiskaän faktorn; läsarna väljerav
i första hand lokal tidning, i andra hand med viss partipolitisk linje.en en en
Tillvalet den partipolitiska tidningen visar sig, på områdenäven där val-av
möjligheter ñnns, avhängigt hur bra tidningen på det lokala inne-ärvara av
hållet inklusive jfr Weibull, 1983; Björkqvist, 1989.annonser

Morgonpress i förändring

Även de lokala morgontidningama i Sverige har stark ställning blandom en
allmänheten finns det tendenser till försvagning. Det påvisatshar redan en

nedgångviss sedan början 1990-talet i andelen regelbundna läsare respek-av
tive i andelen människor hushållbor i tidningsprenumeration.med Ensom
särskilt uppmärksammad tendens framgått det föregåendeäven är attsom av
dagstidningama har förlorat läsare bland medelålders,och ocksåyngre men

vissa har dragit in dagstidningaratt följdresurssvaga grupper som en av
försämrad hushållsekonomi. genomgångEn befintliga och jämförbaraav

frånläsarundersökningar de två decennierna någravisar viktigasenaste
tendenser.

Figur 4.2 Räckvidd för dagstidningskombinationer 1978-1993, hela riket,
vardagar procent.
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förhållandevissketttotaltförsta det, konstaterats,det harFör sett ensom
svenska befolkningen.räckvidd i dentotalaförsvagning i dagspressensliten

Räckviddstalen,4.2.figurOrvesto-mätningenbild redovisasSamma av
i läsningen, iregelbundenheten ärsammanvägninghär bygger avensom

mittenlandsortspress sedanochför storstadsmorgonpressdesammastort sett
1970-talet.av

blandmorgontidningsläsningen män-det tydligtdet andraFör är att yngre
Läsningen blandregelbunden.perioden blivit mindreunder helaniskor per-

iprocentenheter lägreåldersgruppen drygt tio än15-24i är gruppensoner
Morgontidningsläsningi skilda livsmönster. ärår. liggerFörklaringen25-44

bland defamiljebildning;i människorsstabilitetkopplad till t.ex.vanor,en
ochensamhushåll, rörlighetenboende i störreofta är morgon-enyngre,

något Weibull, 1989;naturligtdärför alltid intetidningsprenumeration
Reimer, 1994a.

morgontidningsläsningen bland 15-19-emellertidtredje tendensEn är att
gällernågot tidsperiod detlängre20-24-åringar minskat närhar överoch en

tabell 4.9.1990-taletsärskilt i börjanmorgontidning,läsaatt avenvanan
blandregelbundna läsareandelendockingående analyser tyderMera att

åren. iunder de Ett ärstabil mönster25-29-åringar varithar nyttsenaste
Ävennedgång. ikan skönjasåldersgruppen 30-34det istället svagatt en

år minskning figur 4.3.kanoch 70mellan 60åldersgrupperna noteras en

1985-åldersgrupp6-7 dagar veckanMorgontidningsläsare i4.3Figur per
procent1993

100 j

25 -

0 : eaä. ae e a
199319911987 19891985

1979-1993läsvanestudierfrånDagspresskollegietsUppgifterAnm:
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Allt talar för vi här haratt med tvågöra olikaatt tendenser. Bland äryngre
det sannolikt det främst handlaratt ändrade kanske ocksåom vanor, men om

ökad tillgång till andra medier se kapitelen 5. I denna bundenhetenärgrupp
till morgontidningen traditionellt och förändrad situation snab-svagare en ger
bare utslag i medievanoma Mårtensson, 1994; Reimer, 1994b.

Bland medelålders torde nedgången i morgontidningsläsningen snarare
effekt allmänna förändringar ivara människorsen av sociala i kombi-vanor

nation försämrad hushållsekonomi. Ett exempel finnsen i tabell 4.14, där an-
delen morgontidningsprenumerationer i olika .hushållstyper 1993 redovisas.
Det visar sig morgontidningsläsningenatt hänger nära med hushål-samman
lets karaktär, oberoende hushållsmedlemmamas ålder. Benägenhetenav att

medhålla sig morgontidning genomgåendeär lägre ien ensamhushåll och
högst bland gifta Skillnaden blandär medelålders.störstpersoner.

Tabell 4.14 Prenumeranter åldersgrupp och hushållskategori 1993per
procent

Åldersgrupp
15-29 30-49 50-75 Totalt

Ensamstående 37 52 72 63
Samboende 64 72 88 7 1
Gift 62 83 92 87

Antal 238 146svar 158 542
120 134 40 294
52 360 414 826

Anm:DatafrånSOM-undersökningen1993

Lägst andel finner vi blandprenumeranter ensamstående och högstunga
Ålderandel bland äldre gifta har alltså effektstörre benägenhetenpersoner.

Åldemscivilstånd,att än skillnaden inteprenumerera är betydelsemen stor.
har dock ökat tid.över

Mycket tyder minskningen iatt morgontidningsläsning bland de me-
delålders samtidigt har påverkats lågkonjunkturen i början 1990-talet.av av
Särskilt ensamstående med barn uppvisar relativt låg andelen prenumeranter.
Bland äldre har försämrad hushållsekonomi tack dagstidnings-ett stortvare
intresse fåttinte konsekvenser. Bland i medelåldernsamma ärpersoner yngre
detta intresse inte lika starkt.

Den försvagning åldersgrupperi vissanoterats inteär generell.som Bort-
fallet blandär störst inom åldersgrupp.varje Konsekvensenresurssvaga är att
den sociala snedfördelningen i morgontidningsläsningen ökar. sådanEn ut-
veckling tidigare utmärkande endast för Stockholm. Därvar har morgon-
tidningsläsningen sedan länge varit mindre utbredd och skillnader118 mellan
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tabell 4.9 ovan. Motsva-olika sociala läsning 1991;Kratz,störregruppers
i Göteborg: morgontidnings-rande snedfördelning har börjat observeras även

något i resursstarka stadsdelarläsningen mindre utbredd i änär resurssvaga
Weibull, 1993.

och delvis Göte-morgontidningsspridningen i Stockholm, iKaraktären
påminner kontinentalagäller andra länder. I detvad i de flestaborg, om som

socialt snedfordelad i demorgontidningsläsningen överlagEuropa änär mera
förmindre utmärkande de lo-nordiska länderna. I Västeuropa detta dockär

storstadsområdenasådana jfrfinns, det ikala dagstidningarna, där ärän
världen i övrigt, inklusive89ff; 1989b; Bennike, 1994. IWeibull, 1983, s.

utbildningsmässiga skillnaden hela tidnings-den sociala ochUSA, gäller
marknaden.

årens förförsvagning läsvanomadeSlutsatsen är senasteatt morgon-av
lokalsnedfördelning i läsningensocialahar ökat läsarnas av morgon-pressen

förändringarligger olika slaglandsorten. Bakom dettai den svenska avpress
hushållens karaktär, ökad individualisering iändradei samhället, t.ex.

bådesituation nationelltförsämrad ekonomiskmediekonsumtionen och en
hushållen. förefallersociala förändringarnaför enskilda Deoch de vara av

påverka imänniskors medievanor allmänhetlångsiktigt ochslagmera
1994, medan den ekonomiska si-och Holmberg,WeibullReimer, l994a;

konjunkturbetingad.tuationen är
frågaåren i ungdo-talats trendbrottunder deDet har ettsenaste om om
gångna årtiondetRedovisade siffror för detförintresse morgonpress.mens

be-entydiga slutsatser. Det framkommersådanastöd för ärinte ensomger
åsamspelet sidan sociala ochbild mellankompliceradtydligt enaavmera

å pågåendeoch de för-i samhället den andraförändringarekonomiska
svårtdärför konsekvensernaDet förutsägamediesystemet.ändringarna i är att

Lågkonjunkturenmorgontidningsläsningen.konjunkturförbättradav en
också minskning i morgontidningsläsningen, vil-medförde1980omkring en

mitten 1980-talet. Under denna tidsperiodåterhämtade sig iken dock av var
vad den idag.frånemellertid konkurrensen medier lägre ärandra än

4.4 Kvällspress och morgonpress

lösnummerförsålda. DedekvällstidningarnaUtmärkande för de ärär atttre
andra medier. Enoch medintressemänniskorskonkurrerar varje dag om
både lägrekännetecknaslösnummertidningarnakonsekvens är att av en

stabilitet i läsningenräckvidd och mindre än morgonpressen: en genom-en
Årår.9 79 1979mellan ochsvenskarnasnittlig 30dag 1993 drygt procent av

utgångspunkten ivi4.4. Omfigurmotsvarande andel 40 tarprocentvar
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Orvesto-undersökningens räckviddsmått visar sig kvällspressen 1971 hadeatt
57 1975 51 procentochprocent, 1980 47procent

Typiskt för dessa tidningar detär mellan denstora andelgapet läsersom
lösnummertidning minst dagar i veckan mindreen 20än procent ochsex

den andel läser någonminst dag i veckan drygt 65som procent. Det är
framför allt söndagsforsäljningen bidrar till den siffranatt liggersom senare
högt Björkqvist-Hellingwerf, l994b 180. De årens minskning isenastes.
lösnummertidningarnas spridning bådehar gällt de läsarna och demest trogna

sporadiska köparna, vilket dragit denmera totala räckviddenner
Mårtensson, 1994.

Figur 4.4 Andel kvällspressläsare genomsnittlig dag 1979-1993en
procent
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Förändrat spridningsmönster

Lösnummertidningarna har traditionellt haft spridningsmönsterett skiltsom
fråndem morgontidningarna.ut För det första har deras räckvidd varit högre

i Stockholm i landet i Nedgångenän i läsning under börjanstort. 1990-ta-av
let har emellertid varit i Stockholm.större Följden skillnadenär mellanatt
Stockholm och övriga landet mycket liten.är Om detta tillfälligärnumera en
tendens eller uttryck for långsiktig förändring går inte säga.en att

2 Det bör observeras Orvestos räckviddstal på frekvensatt är beräknadsom en
räckvidd ligger högre gårdagsläsareandelenän se Gustafsson och Weibull,

120 1992 74s.
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spridning i delösnummertidningama relativtVidare har sin störstasett
åldersgruppemafrämst idär relativt ärsett svag,morgonpressengrupper

år.och 35mellan 15
låg- och mellanutbil-och blandandelen läsare högre blandVidare mänär

på-nedgång lösnummertidningar hari läsningendade. Den ägt avsom rum
relativtnågot. Tidningarna harspridningsmönstretverkat det tappatsenare

Visserligen läser lösnummerpressstarkai sina tidigare mänsett mest grupper.
medelålder dende äldre,ikvinnor och änän menmerpersoner yngremer

Istället finns det ökadlika klar.profilen inte längretidigare är svagt ten-en
lågutbildademellantidigare; skillnadenbetydersocial klassdens änatt mera

betydelse.högutbildade ökar ioch
i Stock-intesnedfördelningen i läsningen oväntat störstsociala ärDen
jämförakvällstidningar,Stockholm läser endastfjärde arbetare iholm. Var att

arbetare har samti-Blandde högre tjänstemännen.femtionde blandmed var
gått särskilt äldredet förefallerlösnummertidningar ned;digt köpen varaav

l994a.kvällstidningsläsare Kratz,regelbundnafallit bortarbetare somsom
Ex-i första hand Aftonbladet ochredovisas gällerhärtendenserDe som

i utsträckning liknarläsekretsIdag harTidningen större ensomenpressen.
två andra skill-kvällstidningarna finns detdemorgontidnings. I valet ävenav

kvinnorläses lika mycketAftonbladettill bilden. nästanhörnader avsom
Aftonbladet harmanlig läsekrets.harmedan Expressenmän, meraensom av

har dock skettsina läsare Expressen. Detblandfler äldre änrelativt sett en
någotbland har ökatså äldre Expressens läsareandelenförändringviss att

Aftonbladet.minskat hosden harmedan
Af-partipolitisk faktor. 70också Mer änTill detta kommer procent aven

ellersympatiserar med socialdemokraternaregelbundna läsaretonbladets
Expressens omkring 35andel för läsareMotsvarandevänsterpartiet. är pro-

idetta diskuterasInnebördenl994a. närmareWeibull, ett senarecent av
kapitel.

konkurrenstillfrån komplementkvällspress:ochMorgonpress

komplement-fungerattraditionkvällstidningarna harsvenskaDe somav
kvällstidning harläst ävenvanlig dagalla detidningar. I stort sett ensom en

svenskarnafemmorgontidning. Mindretagit del än procent uppgavavav en
dominerande iheltMönstretlösnummertidningar. ärde läste enbart1993 att

Stock-allmänheten i15omkringmedansvenska landsorten,den procent av
lösnummertidningar.enbarthåller sig tillholmsregionen

intetendensengenomsnittlig dagutgår från situationen ärställetOm vi i en
genomsnitt-harallmänhetenpåfallande. Omkring tioriktigt lika procent enav
morgontid-lästdag halösnummertidninglig dag läst utan att ensammaen

konkurrensförhållande: andelenockså slagsfinnasförefallerning. Här ett
utsträckning lästi mindrekvällstidning harhar läst morgonpress.ensom 121
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Däremot är morgontidningsläsningen högre bland dem läst eller tittat isom en
populänidning eller i tidskrift dag Björkqvist-Hellingwerf,en samma 1994b

24 ff.s.
Uttryckt kansätt betraktaett lösnummertidningenannat till-ettsom

valsmedium. Sedan mitten 1980-talet har detta tillval minskat i betydelse.av
Andelen läser både och kvällspresssom genomsnittlig dagmorgon- haren
successivt blivit mindre. Mönstret har blivit särskilt tydligt efter 1991 figur
4.5.

Figur 4.5 Andel läser både och kvällspress genomsnittligsom morgon- en
dag 1982-1993 procent
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De lokala morgontidningarna har knappast påverkats utvecklingen påav
kvällstidningsmarknaden. Mycket tyder det råderatt snarast omväntett
förhållande. Sådant innehåll kvällspressen under 1960- och l970-talensom

tämligen nöjessidor, human-interest-reportagevar t.ex.ensam om, och radio-
TV-bilagor, har sedan början 1980-talet introducerats i de flesta landsorts-av
tidningar. Att lösnummertidningama detta har lyckats behållatrots starken
position har andra förklaringar. sådanEn säkerligen 1980-talets högkon-var
junktur; köpa kvällstidningatt regelbundetvanan omprövades inte förränen
den ekonomiska situationen förändrades. Annorlunda uttryckt skall lågkon-
junkturen i detta sammanhang främst uppfattas i forsta hand utlösandesom en
faktor.
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En förklaring till kvällspressens stabilitet liggerrelativa säkerligen iannan
tidningarnas ämnesområden.roll komplementmedier inom särskilda Försom
Aftonbladet den politiska faktorn sammanhang otvivelaktigti dettaär storav

bådavikt och för tidningarna har featurematerial och sensationsjoumalistik
betydelse. I det fallet lösnummertidningama konkurrensmöter ävensenare
från andra medier se nedan, vilket sikt deras ställning vansklig.kan göra

En andra morgontidning

förhållandevis liten 20 läserEn stabil andel knappt andraprocentmen en
morgontidning regelbundet tabell 4.7. Det typiska morgontidningstillvalet är

Svenska Dagbladet eller Dagens Industri. Endast i mindreDagens Nyheter,
lokal morgontidning. Totalt dockutsträckning gäller det andra ärsetten

låg,Stockholms morgontidningar i landsorten och har min-spridningen av
decennierna Severinsson, 1994. Andelen utanförskat under de senaste

har stockholmsk morgontidning huvudtid-Stockholmsregionen som en som
hushållet under Andelen regelbundna läsare förning i ligger tre procent.

tidningar högst fem andelen läsare ökar med närhetendessa är procent, men
Mälardalen den omkring tio Om vi hartill Stockholm; i är procent. ett mera

någramått delandelen morgontidninggeneröst tart.ex. som av ensom
gånger andelen mellan 10 och 15i veckan hamnar procent.

morgontidningar förekommer tillval det sig i hu-StockholmsDär rörsom
vanligenhögutbildade beroende intresse för kul-vudsak ettpersoner,om

1991; Severinsson,politisk debatt Kratz, 1994.turell eller
nedgång någotöverspridda under 1980-talet gällerDen morgonpressens

läsare.andelen En förklaring till detta del-andelen än ärprenumerantermera
innehållmorgontidningamas har breddats; särskilt devis lokalade storaatt

under 1980-talet introducerat ekonomisk och kultu-regiontidningama har en
tidigarestorstadstidningama heltrell bevakning nästanvar om.som ensamma

olika tidningarval mellanEn sammanfattande diskussion människorsom
finns i kapitel

ställning i Sverige4.5 Dagspressens

stårhuvudfrågor: Hur dagspressenbelysa lkapitel har söktDetta tre
morgontidningarläsningenutmärkande förläsarmarknaden 2 Vad är av

fördagstidningar Underlagetförhållandet mellan olika3 Hur är typer av
frånläsarundersökningar genomförda slu-våra olika slagbedömningar är av

bedömningar grundvaldå våra sammanfattandeVilka1970-talet. ärtet av
materialpresenteratav
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För det första det uppenbartär dagspressen helhet haratt starksom en
ställning i Sverige. Oavsett vilka mått morgontidningsläsning användssom

spridningen internationelltär mycket hög.sett
Samtidigt det uppenbartär dagspressens ställning underatt början av

1990-talet har försvagats. Både andelen dagliga läsare och andelen bor isom
hushåll med prenumeration har gått något.ned Nedgången på ingetär sätt
dramatisk, med tanke tidigare höga och stabila siffror den otvivel-ärmen
aktigt tecken förändring dagstidningsmarknaden.ett av

En tredje, långsiktigoch tendens, denär totala tidningspenetra-attmera
gåtttionen har Andelen regelbundet tvåläser eller fler dagstidningarner. som

har successivt minskat.
En fjärde observation försvagningen liggerär att läsaattmera vanan en

daglig morgontidning faktiskadenän läsningen. Andelen tagit delsom av
morgontidning genomsnittlig dag ligger i huvudsak kvar på nivåen en samma

tidigare, medan läsningen gåtthar ned och delvissom morgonen ersatts av
läsning under hela dagen.en
Prenumerationsbenägenheten har minskat något. svårtDet fastslåär att

någon enkel effekt prenumerationsprishöjningarna inom branschen. Detav
tycks sig samspelröra mellan priset tidningarna, försäm-ettsnarare om en

hushållsekonomirad och allmänna sociala förändringari det svenska samhäl-
Ävenlet. konkurrensen från andra medier har säkert haft betydelse vidarese

kapitel 5.
Grundbulten i svenskarnas dagstidningsläsning de lokalaär morgon-

tidningarna. Dessa har mycket stark ställning inom områden.sina Endast ien
Stockholmsregionen morgontidningsläsningenär mindre utbredd. Karakteris-
tiskt för den lokala nården iär alla Iatt stortmorgonpressen sett ettgrupper.
internationellt perspektiv det särskiltär anmärkningsvärda lågut-ävenatt
bildade och arbetare till övervägande delen regelbundnaär morgontidnings-
läsare.

En förklaring till den svenska styrka den väl inte-är ärattmorgonpressens
grerad i det lokala samhället. Det den lokalaär tidningen det lo-genom som
kala skeendet kan följas och allmänheten förefaller mycket angelägen så-om
dana nyheter. Till ocksåbilden hör tidningarna i huvudsak saknar konkur-att

från andra medier tidningarna effektiv distributionsamt att välrens genom en
täcker in sina områden.respektive Detta har särskilt gällt de dominerande
förstatidningama och trolig förklaringär dessa kunnat attrahera de lä-atten

förlorat sin tidning vid nedläggning.sare som en
Förklaringen till lokalpressens styrka finns givetvis inte bara hos tid-

ningarna. Det områdenutmärker med hög dagstidningsspridning ärsom att
de har hög levnadsstandard, politiska demokratierär och kännetecknas av
hög social integration Sommar, 1981. Annorlunda uttryckt det egenska-är

hos marknaden, landet eller regionen, utslagsgivande.är Detytterstper som
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läsarnaDagspressen och

försvagningen svenska bördenna bakgrund denär mot morgonpressenav
betraktas.

torde i hög grad haobserverade försvagningenDen enmorgonpressenav
Även har dagstidnings-ekonomisk vid tidigare lågkonjunkturerbakgrund.

långsiktigapåverkats andra ochläsningen negativt. Men det finns även mer
sådan förändringar sociala livsmönster ochfaktorer. En har medgöraatt av

1994a. Den svenskalivsstilar i sociala attityder Reimer,samt morgon-
hushållsstruktur,hushållet. förändradhuvudsak knuten till Eniärpressen

ensarnhushåll, mobilitet i samhället och min-geografiskfler störret.ex. en
för morgontidnings-identifikation faktorer har betydelseskad lokal är som

Anshelm, 1992;mediekonsumtion Weibull ochläsningen, liksom för annan
Reimer, l994a, l994b.

sådana både läsningen blandförändringar i samhälletDet i ljusetär somav
morgontidningsspridningensnedfördelningen iden ökande socialaungdom,

förstås.landet i övrigt kan Mycket talarskillnaden mellan Stockholm ochoch
hushållsekonominlågkonjunkturens effekter har löst fleraför utatt av

sådanaStockholm har tendenser funnits sedanlångsiktiga tendenser. Idessa
ligger i utvecklingen ii detta avseende föreHuruvida Stockholm ärlänge.

viktiga storstadsmiljö medintressant. Detsammanhanget mindre är snarast att
fråga för sigsociala och ekonomiska faktorer medinnebär iallt vad denna om
morgontidningsläsning. finnsLiknanderegelbundenmindre mönster ävenen

städer.i andra större
Även tendensema kan finnas konjunkturbetingadedet i de iakttagnaom

månsvårt i vad förbättrad ekonomisk situationbedömafaktorer detär att en
sini dels dagspres-utvecklingen. Detta beroendevända ärkommer turatt

till strömningar, generationsförmåga sig t.ex.att nya en yngreanpassasens
medier tänkas funktionerandra kan dedels vad övertaintressen, av som

erbjuder sina läsare.idagdagspressen
för framtiden lösnummertidningarna kanscenariointressant ärEtt om

deloch för allmänheten bli den enda tid-nuvarande trendenvända den en av
socialt snedfördelati hushållet. fråganingen Den tendens finns i ettomsom

lösnummertidningen kanutveckling;tidningsval antydan möjligger en om en
med mindre eko-låg utbildning ochbli huvudtidning bland människor med

nomiska resurser.
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Utvecklingen den svenska dagstidningsmarknaden mångaunder de-var
opåverkadcennier helt Tillandra medier. del hade detta sinnästan av en

grund i samhällelig politik, där hänsyn till dagspressen viktig fak-en var en
motståndetDetta gällde exempelvis införa reklam i radio och TV.tor. attmot

Också dagspressen åtgärderhar successivt vidtagit olika syftei undvikaatt
konkurrens med radio och TV. Fram till 1950-talet bromsade del-man som

i Radiotjänst utbyggnaden nyhetsverksamheten. När denägare nationellaav
bådenyhetsverksamheten under 1960- och 1970-talen expanderade i radio

och dagstidningarnaTV markerade sin lokala nyhetsproñl; till den lokala ny-
hetsmarknaden hade fortfarande fram till början 1990-talet i prak-pressen av
tiken ensamrätt.

Sedan mitten 1980-talet har dock situationen radikalt kommitsättettav
årsskiftetändras. Vid 198788 introducerades reklam i TV-sändningaratt

riktade till Sverige. skeddeDetta omtolkning gällande kabel-genom en av
förlagstiftning. Därmed öppnades dörren marksänd reklam-TV i Sverige.

Sådana igångsändningar kom i början 1992. Sedan hösten 1993 finnsav
reklam.privat lokalradio finansierad medäven

således fåttPå några få tillgånghar allmänheten till rad kanaler ien nya
radio flesta finansierade heltoch TV, de med reklam. Samtidigt har detvarav

kraftiginom de tryckta medierna skett expansion typeren genom nya av spe-
ocksåcialtidningar. teknologi har underlättatNy introduktionen olika slagsav

gratistidningar, veckoutgivna nöjes- och citytidningar i de större stä-t.ex.
dema.

Huvudfrågeställningen för detta kapitel i vilken utsträckning dags-är
påverkats frågorförändringarna andra medier. Fyra skallinompressen av

ställas:

1 Hur strukturutvecklingen och TV-branscheninom radio- respektiveutser
frågainom special- och facktidningsbranschen vilken utsträckning detI är

medier täcker dagspressenstraditionella marknaderom som
förhåller dåmediebranscher2 Hur sig dagspressen till det gäller denandra

påmassmedieekonomin tidningarnas ställningtotala Hur har annons-
påverkatsmarknaden introduktionen reklam i etermediemagenom av

3 Hur de ömsesidiga relationerna mellan dagspressen och andrautser me-
frågadier, exempelvis i ägande kontrollochom

konkurrensförhållandemån finns4 I vad det mellan dagspressen och and-ett
påverkatsfrågamedier i publikintresse Och hur har detta tidöveromra
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I kapitlets avslutande diskussion berörs frågor hur förändringaräven iom
medieteknologin påverkakan tänkas konkurrensförhållandet mellan dags-

och andra medier.press

5.1 Utvecklingen inom radio och TV

Svensk radio och TV har sedan början 1980-talet förvandlats från täm-av en
överskådligligen public service-verksamhet bedriven inom Sveriges Radio -

med TV, riksradio, lokalradio och utbildningsradio till blandsystemett som-
rad mycket olika aktörer.rymmer en

I detta kapitel syftet de olikaär aktörerna radio- och TV-att presentera
i bådemarknaden Sverige, de nationella programföretagen och den privata

televisionen och radion. Dessutom kommer vi beröra utvecklingen inomatt
kabelområdet.satellit- och

Etermedier i förändring

Den svenska ljudradion har utvecklats i rad olika faser. tillFram mittenen av
1950-talet den nyhets- underhållningsmediumoch medett starkvar

hushållensförankring i aktiva Dåvarandelyssnande. Radiotjänst hade utveck-
lats i folkrörelsetradition, successivt breddat sin verksamhet. Viden men
mitten 1950-talet fick radion allvarlig konkurrent tillkomstenav en genom av
TV. Den behöll dock sin allmänna position med kraftigt utbyggd sänd-en
ningstid och kanaler. I mitten 1970-talet skedde expansionnya av en av re-
gional och lokal radio, bröt med den traditionella riksradion Hedman,som
1993.

Utvecklingen ljudradion fram till början 1980-talet förstai handav av var
expansion inom public service. Radiomediets tillväxt under 1980-talet in-en

nebar ökad differentiering verksamheten med nationella, regionala ochen av
lokala kanaler. Genom tillkomsten närradion hade Sveriges Radio inteav

Årnågotlängre programmonopol. 1993 tillkom privat lokalradio.även
Mönstret i utvecklingen detsamma iär alla västeuropeiskanästan länder
Jankowski, Prehn och Stappers, 1992.

År 1956 beslutade riksdagen slutgiltigt utbyggnad television i Sve-om av
rige. I det beslutet fanns rad viktiga principer inlagda, vilka fåskulle bety-en
delse för TV-verksamheten under de kommande decennierna. TV blev delen

företag redan bedrev ljudradio och fick slags finan-av samma som samma
siering. De gjordes för TV-mediets utveckling försiktiga.prognoser som var
Det visade sig dock kraftigt underskattat intresset investera iattsnart attman
TV-apprater och betala TV-licenser Gustafsson, 1987, 70f. Den snabbas.
expansionen ledde till påkrav inrättande Tvåandra TV-kanal. ickeav en
kommersiella kanaler skulle organiseras inom företag i stimule-samma men
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Tvåkanalsystemetrande tävlan. tvåinfördes 1969. De kanalerna kunde
räkna in publik och ökande sändningstid resulterade i betydligtstoren en

tittartider.längre
Under 1980-talet kom diskussionen fokuseras de nationellaatt pro-

gramföretagens ställning. De s.k. public service-företagen kritiserades för att
ha blivit för byråkratiska.centralistiska och I Sverige, liksom i flera andra
länder, TV-bolaget kritiken bl.a. decentraliseramötte attgenom program-
produktionen inom eller företaget Syvertsen, 1993.utom

Satellitteknik och kabelutbyggnad i mitten 1980-ta1et medförde heltattav
förutsättningar skapades för TV-området.konkurrens inom påStartennya

nyårsaftonen 1987 det Londonbaserade TV3 med finansmannen Jan Sten-av
beck innebar Sveriges Televisionsägare monopol svenska TV-attsom

desändningar facto brutet. Omkring 1990 kunde tredjedel hushål-var en av
nåslen TV3. Starten blevTV3 upptakten till förnyad diskussionav av en om

reklamfinansierad, privatägd TV i Sverige. Hösten 1990 startade ytterligare
privat bolag Nordisk Television sändningar via satellit med kanal,ett en- -

Efter politiska ekonomiskaTV4. antal och fick TV4 hösten 1991 rät-ett turer
till den tredje marksända kanalen.ten

Sålunda dualistiskt bådeskapades etermediesystem offentligmed ochett en
privat sektor. Samma modell hade redan tidigare vuxit fram i de flestaen

västeuropeiska länder under 1980-talet McQuail och Siune, 1986, 152ff;s.
Siune 1992; Lundby ochoch Truetzschler, Futsaeter, 1993.

Public service

Yttrandefrihetsgrundlagen, radiolagen, lokalradiolagen och avtalen med pro-
huvudsakliga instrumentengrambolagen de för statsmaktens inflytandeär

radio-TV-vcrksamheten i Sverige. Utöver dessa finns granskningsnämnden
kontrollorgan.för radio särskiltoch TV publicFör service-verksam-ettsom

heten liksom för TV4 skrivs det särskilda avtal med regeringen, medan till-
ståndsgivningcn i övrigt fr.o.m. juli sker radio-TV-verket.l 1994 genom

Public service-verksamheten inom i Sverige harradio och TV under nästan
fristående frånhela sin verksamhetsperiod haft varit statsmakten.ägare som

När radion efter period och reklamfinansieringprivat företagande eta-en av
blerades 1925 allmänradio finansierad med licensavgifter, skedde detsom
delvis villkor. tilläts bli majoritetsägare idagspressens Dagspressen Ra-
diotjänst fick år för radionsoch under tio TT nyhets-änmer genom svara

så såsändningar. organiserades de litet möjligt skulleDe störaattsenare som
tidningsutgivningen Elgemyr, 1984.

Televisionen kom relativt till Sverige. Introduktionen fördröjdessent av
Radiobranschen, dagspressen, telegraf-välorganiserade branschintressen.

ocksågjorde statsmakterna.verket och filmbranschen stretade Detemot.
påinte kontrollera televisionens spridningDagspressen kunde sättsamma 129
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radions, dess bestämda motstånd reklam i televisionen docksom motmen var
framgångsrikt. Förbudet reklam gynnade dagspressen ochmot veckopressen

hindra televisionens utveckling. Licensfinansieringutan att visade sig nämli-
säker inkomstkälla Gustafsson, 1987.gen vara en

Dagspressen och veckopressen fick draghjälp allmänhetens intressestor av
för television, mycket vadstörre än varit fallet vid introduktionensom av ra-
dion. Det den svenska kvällspressens framgångaratt under 1960-storaanses
talet hängde med dess uppmärksamhet för det TV-mediet.storasamman nya
Den enda mediebransch drabbades TV biografbranschen. Folk-som av var
rörelsema etablerat sig inom allt fler medier fick ingen möjlighetsom att starta

verksamhet inom televisionen. De fick däremot bli aktieägare i Sverigesegen
ÖvrigaRadio. aktieägare, däribland dagspressen, fick därmed sina andelarse

minska. årsVid 1966 omorganisation radio-TV ändrades aktiefördel-av
ningen till modell sedan gällde fram till 1993. Folkrörelsema ficken som
majoritet och hade 60 medan dagspressen och näringslivet hadeprocent, 20

vardera Wirén, 1986.procent
Under 1970-talet diskuterades vid bådeupprepade tillfällen ägarfördelning

och styrelserepresentation, ansågbl.a. det i styrelsen ingick allt förattman
starka partiintressen. Det har frarnhållits 1980-talets intensifierade medie-att
politiska försvåratdebatt har arbetet i styrelsen de olikaattgenom grupperna

sårepresenterade olika det blev omöjligt fåsynsätt etermediemonopoletatt att
handlingskraftigt; styrelsen forum för politiska utspel olikaettvar mera av
intressentgrupper inom radio-TV-området effektivtän ledningsorgan.ett

Förutsättningen för ägandet Sveriges Radio ändrades under andra hälf-av
1980-talet bl.a. följd medieutvecklingen.ten Flera deav som en av av grup-

ingått i Sveriges Radio-koncernens ledning började sig iper som engagera
delvis konkurrerande verksamheter. SAF började sigägna närradio-
verksamhet, bl.a. i syfte demonstrera den privata radions möjligheter.att
Jordbruksrörelsen aktiv i Nordisk Television, låg bakom denvar som nya
kanalen TV4. Dagspressen deltog i första hand i lokala kabel-TV-sändningar

började planera för i privat lokalradio.samt ett engagemang
Den organisationsmodell började gälla för public service-verk-nya som

samheten fr.o.m. få1994 korn helt annorlunda karaktär. Det blevatt treen
stiftelseägda prograinföretag: Sveriges Radio, Sveriges Television och Sve-
riges Utbildningsradio.

Ljudradiobolaget Sveriges Radio har för de fyra radiokanalemaansvaret
Pl, P2, P3 och P4. P4-kanalen påbygger från 25 lokala stationer,program

tidigarei det lokalradiobolaget. Sveriges Televisionstommen ärsom var per-
sonalmässigt och ekonomiskt betydligt de övriga två.större än Inom TV-
företaget tvåhar de programenheterna Kanal 1 och TV2 själv-storen
ständighet samordningen prograrntablåema har ökat främstmen av som en
följd konkurrensen med TV4.av
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Närradion

De drev frågan särskild närradio utanför public service-verksam-som om en
heten framför allt kyrkor och samfund. ansågDessa sigvar styvmoderligt
behandlade ÅrSveriges Radio och önskade sändningsmöjligheter.av egna
1979 inleddes försökssändningar med närradion först 1985 fick verk-men
samheten former SOU 1984:53. Målsättningenpennanenta för den när-nya
radion den skulle tjänstgöra informations-att och opinionskanal.var Densom
skulle inte behöva följa reglerna saklighet och opartiskhet däremotom men
förbudet kommersiell reklam. I och med introduktionenmot privat lokal-av
radio 1993 ändrades dock lagen denna punkt och reklam tilllåtenär numera
i närradion och regleras densätt i privat lokalradio.görsamma som

Den första föreningar dettyp mediet i bruk kyrkortog ochav som nya var
samfund. Mycket korn dessa för majoritetsnart att sändnings-svara en av
tiden. Det genombrottet för närradion kom dåstora 1986 antalet sändande
föreningar 5001översteg fördubblingnästan förhållandei till 1985.en-
Fortfarande 1984 hade kyrkor och samfund 60nästan sändnings-procent av
tiden medan politiska och fackliga organisationer bara hade omkring 10 pro-

Deras del sändningstiden har sedan desscent. varit stabil, medan andelenav
för kyrkor och samfund fortsatt minska Hedman, 1993.att

Överlag har tillväxten hos närradion Visserligen harmattats. antalet sän-
dare och sändningstiden något,ökat antalet sändningstillstånd har gåttmen

Konsekvenserna lagändringen 1993 möjligheten sändaner. reklam iav attom
närradion i detta svårbedömda.är sammanhang

Den privata lokalradion

Närradions ändrade programutbud kom verka pådrivandestarktatt som en
Årfaktor för privat radio. 1993 beslut införandetogs privat lokalradio.om av

Frekvensema delas offentligaut auktioner.genom
De auktioner radiotillstånd hölls under 1993 visade saker.tresom

För förstadet tillståndenkom betinga förhållandevis höga priser,att särskilt i
jämförelse med angivet minirnipris. Radio Z betalade i Stockholm 3 miljoner
för det attraktiva tillståndet och i Göteborgmest 3,05 miljoner. Vidare kom
tillstånden i hög grad till företag ingåri vilka dagstidnings-att stora
intressen. För de tredje kom de lokalradiostationerna formerasnart attnya
nätverk, SRURadio Rix, Radio Zt.ex. och SRABRadio City figur 5.1.

Motiven för tidningsföretagen in i radio har huvudsakligen varitatt att
slå vakt den lokala annonsmarknaden. Visserligen har radion i sig kanskeom
inte bedömts något hot tidningsannonseringen,större det harmotvara men
inte sällan funnits farhågor andra företag radion skulle vinnaatt in-genom

påträde den lokala reklamrnarknaden och sedankunna sigväxa starka där.
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vårenDen privata lokalradion har under 1994 inte funnit sina former.ännu
flesta stationer har olika musikproñlerDe sökt skapa programformatgenom

åldersgrupperingefter publiken. Andra stationer har proñlerat siganpassat av
målgrupper,vissa sportintresserade eller kvinnor. Privatradionst.ex. pu-

framgångarblika har hittills varit långsiktigblandade, det har skettmen en
publiktillväxt se avsnitt 5.4.

TV4

Vintern 1992 startade den första privatamarksända, TV-kanalen, TV4. TV4
i princip betrakta public service-TV. Bolaget betalar tillär att statensom en

år utgårfast avgift 50 miljoner kronor rörlig reklam-samtper en som
huvudägareintäktema. TV4:s det Jan Stenbeck-dominerade Kinnevik 23är

det Wallenberg-ägda 20,6procent och Investor Blandprocent. ägarna
finns företag anknytning till folkrörelsemamed inom lantbrukssfärenäven
TV4, 1993.

lokalradion Sverige våren 1994Figur 5.1 Den privata i

ÅrsavgiftHuvudägaretillståndshavareKanal

CitySRAB-gruppen Svenska Dagbladet SMRadio
Radio City Sthlm SvD Svenska mediaintressenter SM 1 800 000

Uppsala Upsala Tidning m.fl. 300Radio 1 Nya 2 000
Linköping Radio City,Radio FM SvD SM, Fria Media l 500 000

City Gävle Radio City, SvD SM 900 000FM
Radio City Karlstad Svensk Radiopartner, SvD SM,

Fria Media 600 000
GertCity 107 Göteborg Eklund, SvD SM 2 225 000

Lund Gert Eklund, SvD SMCity 107 1 200 000
Stella Helsingborg Helsingborgs Dagblad,Radio SvD SM 2 150 000

Radio Match Jönköping Fria Media, SvD SM 750 0001
Växjö Familjen Milton,Radio Hit FM Fria Media,

Smålands-Posten 000 000l
BoråsRadio City Fria Radiobolaget, SvD SM,

Fria Media 1 800 000

SRURadio Rix-gruppen Fam Hjöme
SRURadio Rix Stockholm Expressen,SRF 2 300 000

ÖrebroRix Nerikes Allehanda, SRU m.fl.Radio 1 000 000
VästeråsRadio Rix Vestmanlands Läns Tidning, SRU m.fl. l 300 000

EskilstunaRadio Rix Eskilstuna Kuriren, SRU, SRF m.fl. 450 000
Gävle Gefle Dagblad SRU m.fl.Radio Rix 800 000

Sundsvalls Tidning, m.fl.Radio Rix Sundsvall SRU 700 000
SkellefteåRadio Rix SRU, SRF m.fl. 140 000

Umeå Kuriren, m.fl.Radio Rix 104,2 Västerbottens SRU 425 000
106,2 Umeå RiksförbundRadio Rix Synskadades m.fl. 475 000
LuleåRadio Rix SRU, SRF och Norrbottens-Kuriren 50 000

Rix Göteborg 105,9 Stampen och SRURadio 2 550 000132
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ÅrsavgiftKanal Huvudägaretillståndshavare

Radio Rix Göteborg 107,8 Stampen SRUoch 2 000300
RixRadio Malmö Expressen,SRU 1 800 000m

Radio Rix Halmstad Hallandsposten, SRU m.fl. 2 000 000
Radio Rix Borås Borås Tidning, SRU m.fl. 650.0001

Radio Energy-gruppen Franska NRJ
Radio Energy Stockholm NRJ Konsum Stockholm m.fl. 9001 000
Radio Energy Göteborg NRJ Konsum Väst 1 900 000
Radio Energy Malmö NRJ Konsum Väst 2 200 000

Megapol-gruppen Fam Bonnier
Radio Megapol Stockholm Semic och SF, Marcus Forsell 1 600 000
Radio Megapol Linköping Rickard Rosén 1 500 000

ÖrebroRadio Megapol Leijbomal, Erik Storsveden l 900 000
Radio VästeråsMegapol Jonas Hedenberg 1 300 000von
Radio Megopol Södertälje B M Oskarsson Nydahl 2 100 000

Z-Radio-gruppen Stenbeck Svenskmed Direktreklam AB
Z Radio Stockholm Medvik SDR 3 000 000
Radio 6 Stockholm Blir Classic,Medvik,SDR, N, Artist 1 900 000
Z Radio Nyköping Sörmlands Media, Medvik SDR 325 000
Z Radio Eskilstuna Medvik SDR 500 000

RadioZ Karlstad Reklammedia i Kil 700 000
Z Radio Sundsvall Sundsvalls reklamradio 600 000

RadioZ Göteborg Medvik 3 050 000
Z Radio Helsingborg Medvik 2 800 000
Z Radio Kristianstad Medvik 1 400 000
Z Radio Jönköping Medvik l 450 000
Z Radio Växjö Medvik 1 100 000

SkånesNordvästra Radio AB Thuvesson
Radio H 107,2 Halmstad T. Thuvesson 1 900 000
Radio Nordost Kristianstad T. Thuvesson l 350 000

Radio Co AB RenströmOlsson
East FM 106 12 Norrköping D. Olsson 1 100 000
Gold Norrköping105 Bemström 1 200 000
Övriga
Bandit Stockholm T. Mc Alevey 1 700 000
Radion Hibemia AB Stockholm Radio Invest 2 400 000
Radio Q Stockholm Stiftelse 700l 000
Storstadsradion StockholmFuture, m.fl.Jelbe 2 100 000
Namnlös Skellefteå Fliesbergs FritidSport 180 000
Fyrstadsradio Luleå D. Carlqvist, ReinhardU 80 000
Kanal 105,3 Uppsala Stiftelsen 0rdLivets 2 300 000
Radio Nova Nyköping Claes Nydahl m.fl. 400 000
Big Radio Lund L Morgan, Arbetet och T Malm 2 350 000
Södertälje 100,8 Momeon, Friedman m.fl.Jan 790 000

vilande
i konkursjuni 1994;harövertagits företagbrittisktettav

Anm:Uppgifter frånNORDICOM-SverigeochHadenius, 1nderberg,S:Vem vadiäger
svenskamassmedierJMK,Stockh0lm, Sundin,1994och Agandei dagspress,kommer-
siell lokalradio icke-licensñnansieradTV. Arbetsrapporttill Pressutredningen-94.samt 133
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TV4 i första hand sändandeär kanal. Den har mycket liten centralen en
organisation och bygger fristående produktionsbolag hela landet.över
TV4 har 250 anställda, i jämförelse med 3 000 SVT.överca

åretUnder första satellitkanal hade TV4 intäkter på knappt 100 miljo-som
förstaDen tiden markkanal fick klara problem fåmed balansner. som attman

i ekonomin. Under 1993 ändrades situationen markant reklam-attgenom
långtmängden ökade det förväntade.över

Prognosen för 1994 mycket positiv ochär antyder påöverskott 175ett ca
miljoner kronor VårenTV4, 1993. 1994 introducerades påTV4 AB börsen.

Den relativt snabba utvecklingen TV4 till lönsamt reklam-TV-bolag iettav
Sverige har sin bakgrund i flera olika faktorer. Reklamrnarknaden har vuxit

beräknat eftersom mångaän har önskatannonsörer TV-mediet.pröva Imer
och med iTV4 realiteten har monopol rikstäckande TV-reklam har före-att

förhållandeviskunnat höga priser. Hur framtiden kommertaget ta ut att ge-
stalta sig beror flera sådanon1ständigheter. månEn i vad public service-är

tilllåtskanalerna erbjuda reklam eller En faktor, TV4 självannan som pe-
kade i sitt prospekt inför vårenaktieteckningen 1994, reklamprisemaär att

gårolika skälav ner.
Genom tillkomsten TV4 öppnade sig möjligheten lokalaatt starta eter-av

sändningar inom för TV4:s koncession. De lokala TV-bolagen kunderamen
köpa tid fönster i TV4 finansieraoch sina sändningar med lokal reklam.
TV4 har dock hittills främst sökt konsolidera den verksamheten och iegna

Åmindre utsträckning arbetat med de lokala bolagen. andra sidan har flera av
dessa bolag haft sin ekonomiska ocksåbas i de varit programleverantöreratt
till TV4:s nationella programverksamhet. Detta gäller Kanal Göteborg,t.ex.

bl.a. producerar Bingo-Lotto. Lokala dagstidningar delär ortersom en
sådanadelägare i lokala produktionsbolag se nedan.

diskuteradeDet förslaget med fjärde svensk markkanal nätverketten som
lokala TV-stationer har väckt liv i lokal-TV-frågan. har i sinDettanyttav
skapat ökat intresse bland olika intressenter köpa sig intur i dessa bo-ett att
TV4lag. har successivt förvärvat andelar i de lokala sändarbolagen och har

våren 1994 ägarandelar i Ocksåtio dem. andra har arbetat iav grupper samma
syfte avsnitt 5.4.se

Satellit- och kabelutvecklingen

Kabel-TV innebär frånTV-signaler överförs sändare tillatt mottagareen en
via kabel. Antalet TV-kanaler kan vidaresändas centralantennätsom genom
varierar beroende kabelns kvalitet. förstaNär den telekommunikations-
satelliten, den s.k. Early Bird, i bruk 1965 fanns någradet knappasttogs tan-
kar sammankoppling TV-satelliter och kabel-TV-nät. Utvecklingenom en av

gåttefter 1965 har snabbt. Ett antal satelliter har De satellitersäntsstort upp.
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1993 i brukär den sjätteutgör generationensom Hadenius och Weibull,
1993.

De satellitema hade betydligt högre kapacitetnya de äldre.än Nu bör-en
jade privatkanaler Sky Channel, Super Channel, Childrens Channelsom och
Scansat TV3 bygga sina sändningaratt till europeiskaut kabelhushåll.
Många de europeiska medieföretagenstoraav engagerade sig i sådana kana-
ler. En dem investerat i underhållningskanalerav viamestsom satellit är
Rupert Murdoch Sky Channel. I Sverige har bl.a. industrigruppen Kinne-
vik sig Scansat.engagerat genom

Är 1993 fanns det knappt 500 kabelnät med minst 100 anslutna hushåll.
Av dessa hade Telia drygt tredjedel, dess andel har minskat.nätenen men av
I slutet 1991 sig omkring 40 allmänhetenav i sitt hushålluppgav procent av

tillgångha till satellitkanaler via kabel Cronholm, 1993. Under de senaste
åren har tillväxttakten figur 5.2. TeleverketsTmattats elias intresse att enga-

sig i kabelutbyggnad ursprungligen motiveratgera möjlighetenvar attav
kombinera kabel-TV med andra teletjänster.

Bland kabeloperatörerna har det inte funnits någon dominerande intres-
De sigsent. under försöksperiodenengagerat hargrupper varitsom Tele-

verketTelia, lokala dagstidningsföretag, bostadsföretag, kommuner samt
vissa organisationer. Ofta har programverksamheten gjorts i samarbete, där
TeleverketTelia i de flesta fall deltagit nätägare. Dagstidningsföretag harsom
varit engagerade sammanlagt 14 orter.

Det ocksåhar gjorts insatser för stimulera lokalaatt egensändningar inom
kabelnäten. Kabelnämnden årligenhar betalat 1,5 miljoner i projektbidrag.ca
Tillväxten Årlokala sändarföretag har emellertid låg.varitav 1992 fannsnya

sådanadet påföretag 30 Alla sänder dock inteorter. och de sänder harsom
begränsad verksamhet Kabelnämnden, 1992. De förändringaren f.n.som

sker inom markburen TV och innebär lokala marksändningaratt medsom
reklam kommer tillåtas inom för TV4 kommeratt troligen innebäraramen att

intresset för de lokala kabel-TV-kanalemaatt kommer minska ytterligare;att
egensändningar kommer i denna situation med all sannolikhet frågablinya att

inforrnationskanaler text-TV-typ se avsnitt 8.5.om av
Under 1970-talet fanns förhoppningar tvåvägskommunikationstora attom

via kabel skulle kunna användas i rad sammanhang. Det talades mycketen
vidareutbildning, kulturaktiviteter, läkarkontroller,om ekonomiska transak-

tioner Pool, 1973. De försök tvåvägskommunikationgjorts medm.m. som
har hittills såinte varit uppmuntrande. Huvudorsaken har varit tjänsternaatt
blivit för dyra grund bl.a. investeringskostnader istora I delnäten.av en
fall har banker i gåttUSA in ståttt.ex. och för de grundläggande investe-
ringarna i vilken utsträckning fåttde igen sina kostnader har inte offent-men
liggjorts. Sådan tvåvägskommunikation kan möjligen sikt bli intressanten
service kabelnät.genom
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således såSverigeKabel-TV-verksamheten i länge i allt väsentligtär ännu
Årfråga satellitsändningar. 1991 fanns trettiotal satellit-att ta emot etten om

tillgå de kabelnäten, vilket fördubblingkanaler i svenska sedanatt var en
Bland dessa, tillsammans har sändningstid 300 timmar1988. som en ca

underhållningskanalerfanns blandkanalemade svenskadygn, t.ex.somper
årräckvidd 52 svenskarna mellan 3 och 99 1993 ochTV3 procent av

nyhetskanaler CNN 20 procent och Sky NewsFemman 42 procent, som
sportkanaler Eurosport 31 procent och musikkanal14 procent, som en

Telia utbud formDär erbjuds detta iMTV 47 procent. är nätägane ettavsom
hushålletingår avgifttilläggspaket. Baspaketet i den betalarbas- och ett som

innehåller främstanslutningen till och de allmänna kanalerna.för nätet
specialkanaler nyheter, film, och barnprogramTilläggsutbudet sportavser

månadsavgift.vissoch drar extraen
reklamñnansierade satellitkanaler,till slutet 1980-taletFram av var som

avgifter det vanliga. Dessa hade själva in-krävtinte nätägaren, ett stortav
de hademed i för kunna visa sinakomma annonsörernät att attatttresse av

emellertid fler och fler kanaler börjat betalt-publik. Successivt har tastoren
pris. Beroende kan dessaattraktiv kanal, desto högre nättyp av-mer

ellergifter antingen läggas operatör.nätägare

medbor hushåll anslutna till kabelnät och andelenAndelenFigur 5.2 isom
hushållsparabol 1986-1993 procent
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.0 1II |I1I1
199119901989198819871986

ParabolKabel-TV -- - - -

först 1990.Frågor parabolställdesKommentar: om
jfr Kratz, 1994b.frånSom-undersökningenUppgifterAnm:
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Betydelsen satellitkanalema också stigande hushålls-ökar med andelav en
paraboler. I slutet 1993 sig drygt 15 svenskarna ha till-procentav uppgav av
gång till satellit-TV hushållsparabolvia 1994b.Kratz,

Programutbudets förändring

Det totala utbudet radio har ökat kraftigt 1980 figursedan 5.3. Den storaav
ökningen faller närradion, också public service-radion har ökatmen ge-

kanaler. Det totala programutbudet i public service-radions riks-trenom nya
kanaler 1992 omkring 450 timmar fölli veckan. Av dessa 40närmarevar

P3. Programmen till knappt 25 regionalt producerade.procent procentvar
Omkring timmar utgjordes100 grammofonmusik, 90 lättprocentav varav

innehålletsmelodiradiomusik. översikt fördelningEn 1992 visar treav
klara kanalprofiler. P1 fick den jämnaste spridningen olikaöver typer av pro-
grarninnehåll. övergånglokala radions till påDen kanal i P4 och bristenegen

innebar denna i hög grad korn bli melodikanal. Omkringattattresurser en
hälften bestod grammofonmusik underhållning.utbudet och lätt Mot-av av
svarande andel i början 1980-talet 20 procent.av var

Figur 5.3 Radions sändningstid Sverige 1981-1992i antal timmartusen
veckaper

10

1 I|1
19921989 1990 199119881981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

NiRlksnd mdlon lon-f- -B-o totaltLokzlndlon Radion

Källa: MedieSverige1993

timmargenomsnittlig sändningstid 24Public service-TV hade 1960 en
förändringendenvecka. skedde ökning under 1960-taletDet storaen menper

Verksamhetsårettvå 1971721969.kom med införandet TV-kanaler varav
båda drygt 80 timmar, 198081den sammanlagda sändningstiden i kanalerna

under i hela 1980-100. Därefter den stabilhade den stigit till stort settvar
137



SOU 1994: 94

Årtalet. 1993 hade sändningstiden stigit till knappt 147 timmar vecka.per
TV4 sänder 78 timmar Hultén och Nilsson, 1994; TV4, 1993.

När det gäller programutbudet tvåi de TV-kanalema det uppenbartär att
det skett viss Förändring tid. Detta har skett bådeöver tillkomstenen genom

kanaler och förändring de gamla. Tabellema 5.1av och 5.2nya genom en av
illustrerar dels utvecklingen tid, delsöver programprofilema för alla svenska
kanaler 199293.

SVT:s totala sändningstid har ökat med 34 mellan 1987 och 1993.procent
Fiktionsprogrammen har ökat med 15 långñlmerAndelen har ökatprocent.
med 142 och alltså för deprocent ökningama inomstörsta fik-svarar en av
tionen Hultén och Nilsson, 1994. Icke-ñktions-program har ökat med 82

Här har andelen blandat, ingårvari frukost-TV,procent. s.k. talk shows,
debatter och magasinprogram jfr ovan, ökat med 256 ochprocent, mer
traditionell icke-ñktion med 24 Underhållning och fiktion har inteprocent.
fått ökad andel sändningstiden under bästa sändningstid, prime time.av

Tabell utbudsprofil5.1 SVT:s 1987 och 1993 minuter dag ochper
procent

Typ Procentuellav
987l 1993 förändringprogram

Fakta 256 483 82
Fiktion 23 5 270 15
Musik 35 36 -
Nöje 95 89 -6
Nyheter 93 110 18
Sport 90 89 -
Blandat 99 154 65
Övrigt 48 54 12

Totalt 960 l 285 34

Kommentar:Blandat består frukost-TV, talk shows,debatterochmagasinsprogram.av
frånAnm: Uppgifter Hultén, 0 och Nilsson, C: SverigesTelevisions utbud 1987-1993

1994
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Tabell 5.2 Sändningstid fördelat på programkaregorier procent

Kategori Kanal l TV2 TV3 TV4 Femman

Nyheter 8,7 8,6 1,0 7,4 1,5
Fakta 19,6 19,5 4,9 8,6 3,0
Underhållning 6,8 7,0 4,6 19,8 3,1
Fiktion 25,4 17,1 52,7 29,2 59,2
Blandat 10,4 24,5 6,3 23,6 23,3
Barn 11,1 12,8 22,1 3,1 1,1
Sport 7,0 6,9 8,3 7,9 6,6
Musik 3,8 2,2 0,1 0,2 0,0
Övrigt 7,3 1,6 0,0 0,2 2,1

Minuterdag 596 690 764 725 547

Kommentar:Blandatbestår morgon-TV,talk shows,debatterochmagasinsprogram.av
frånAnm: Uppgifter Hultén, 0 och Nilsson,C, SverigesTelevisions utbud 1987-1993

1994

Programproñlerna för femde kanalerna i tabell 5.2. Denpresenteras
skillnaden mellan Sverigesstörsta Television och de reklamñnansierade kana-

lema de höga andelama ñktionsprogramär i de reklamfinansierade kanalerna,
särskilt i TV3 och TV5 Nordic. Den näst största andelen under-hållning har
TV4, i form många långaoch familjeprogram jfr Anderssonäven ochav
Jonasson, 1994.

Slutsatsen de privata kanalerna i förstaär hand proñleratatt sig genom un-
derhållning, medan SVT har försökt markera sig bred publicatt som en ser-
vice-kanal bådemed faktainriktatnyhets- och utbud ochett lättare ochett
underhållande.

5.2 Populär- och tidskriftspress

Veckotidningar och tidskrifter del detviktig svenska medie-utgör aven
Det exakta antalet tidskrifter gårsystemet. kommer i Sverige inteut attsom

I detta avsnitt skall beskrivning dengöras svenska tidskrifts-ange. en av
struktur med särskild inriktning årensde förändringar.pressens senaste

Framställningen bygger i huvudsak den studie Helene Hafstrandsom ge-
nomfört uppdrag Pressutredningen -94.av

Framväxten

Veckopressen utvecklades i Sverige ungefär dagspressen.sättsamma som
Det talas tvåinte sällan huvudtraditioner 1991.Larsson, Den hadeom ena
sina i tidskrifter innehöllrötter nyheter, kultur och politik och riktade sigsom
till den bildade medelklassen. De första tidskriftema detta slag etablerades 139av
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under 1860-talet. Den andra traditionen, folklig tradition, började denären
veckotidningsförläggarnadanska Laura och Carl Aller etablerade sig i Sve-

rige. Veckotidning, Allers, avsedd för bred publik och innehöllDeras var en
underhållning och praktiska tips Ahrens mfl., 1979.

påMed allt vanligare inriktning bred publik suddades gränsernaenen
mellan och veckopress och Precis folkrörelserdagspress ut.mermer som

tidningarhade etablerat dagstidningar, startade de och tidskrifter. Beteck-
många veckopresserfarenhetnande blev med startade eller drev fram-att

gångsrika dagstidningar. Det kända utomlands Lordärmest namnet
Nortcliffe lade grunden till den moderna engelska dagspressen attsom genom

först Daily Mail och sedan Daily Mirror. För Sveriges del kanstarta som
Gernandt med Stockholms-exempel Ernst H.nämnas startaattomsom var

Åkerlund spelade viktig roll i AftonbladetsTidningen och Erik som en mo-
1900-talet.dernisering under

väl etableradLiksom dagspressen veckopressen radion kom.närvar
Veckotidningarna kunde därmed exploatera intresset för det mediet ochnya

ochtips hur skulle bygga vad värtmottagare attgav om man egna som var
på.lyssna

förändringar inom dagspressen och veckopressenParallellt med dessa
facktidskrifter. första tidskrifterna för bransch-utvecklingen Delöpte av

fackföreningar startades omkring sekelskiftet. Dessa tid-föreningar och
utomstående. Motsvarighetertill början sällan till tillskrifter spreds meraen

utvecklingsfasema inom dagspressen och veckopressenfolkligade upp-
. delen l900-talet.inte bland tidskriftema förrän underkommer senare av

karaktärMarknadens

och tidskriftsmarknaden mycket hete-Det vi kallar populärpress- utgörs av en
innehåller å sidan mark-publikationer. Den den starktenarogen grupp av

å Organisationssveriges allanadsinriktade populärpressen och den andra stora
små publikatio-medlemstidningar. Karakteristiskt för marknadenoch är att

läsare. klassificeringarregel vänder sig till selektiva Igrupper avnema som
tvåskilja utgivare: de för vilkatidskriftstyper det vanligtär att typer avav

förening ellerdel verksamhet,utgivningen är t.ex.en annan en enen av
utgivningen affärsmässig verksamhet,myndighet, och de där är t.ex.en

skilja icke-kommersiell och kom-förlag. Därför kommer attett enen
sådan uppdelning användes exempelvisdel tidskriftssektom. Enmersiell av

tidskriftsutredningen i mitten 1970-talet och tillämpasstatligaden avavav
momsbefrielse Fi 1976:7.vid ansökningar DsRiksskatteverket om

tablå redovisas streckadetidskrifter i följande denDe övertyper somav
de under den streckadeorganisationerlinjen de ärär utges av m m, somsom
i olika eller in-förlagsmässigt utgivna indelademittlinjen deär typ avgrupper

nehåll:
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och Kyrkans Tidningorganisationstidskrifter, Metallarbetarent.ex.0
Råd frånfrån och Rönstatliga tidskrifter, Konsu-Rapport Sidat.ex.°

mentverket
Vårtkommunala tidskrifter, Göteborgt.ex.°

Volvo-Kontaktföretagstidskrijfter, SAS ocht.ex.Scanorama°

Åretpopulärtidskrifter, och Vecko-RevynRuntt.ex.°
Tidskrift, PC-World och Super-facktidskrifter, Statsvetenskapligt.ex.-

market
tidskrifter, Ord och Bild och Kvinno-och allmänpolitiskakultur- t.ex.°

bulletinen

tidskriftsmarknaden beräknas fallaveckotidnings- och60Ca procent av
övriga.publikationema och 40 denkommersiellt utgivnade icke procent

utvecklingen respektive beröras.några huvudtendenser iskallHär av grupp

Organisationstidningar

antingen fack- konsumentinriktade.eller AvOrganisationstidningar kan vara
organisationstidskrifterna drygt 80TS-registreradede 220 är procentca

60i sin startade Före 1950.1 denfackinriktade. dessaAv är procenttur senare
ingår Folkrörelsesveriges traditionella organisationstidningar.gruppen

sektor organisationstidningama breddats iinom dennahänt ärDet attsom
lång fackligatid skapat tidningar vad gällerinnehåll. har undersitt Man som

med den kommersiella tid-innehållet konkurrera vecko- ochskall kunna
ochBåde Kommunalarbetaren Metallarbetaren harskriftspressen. satsat

sin frånhuvudtidning SACO-TidningenSACO har byttbreddning. namn
specialtidning förallmäntill Akademiker försökt slagsoch den tillgöra ettom

tidningar sänds till delstvåhögutbildade. LO har populärasatsat som
LO-medlemmar Union. Dekvinnliga LO-medlemmar Clara, dels till unga

kommersiella dam-två med defrämst tillkommit för konkurrerahar attsenare
och ungdomstidningama.

År organisationstidskrifter. Huvud-1976 infördes statligt stöd tillett
organisationstidskriftema speladestödet bedömningenmotivet bakom attvar

föri allmänhet och kommu-för opinionsbildningcn samhälletviktig roll ien
År 198485 delades totaltnikationen inom organisationerna synnerhet. ut

i slutet 1970-talet.i stöd. Stödetknappt 40 miljoner kronor störst avsomvar
från1985 och1980 och ochhalverades bidragen mellanI fasta priser änmer

Weibull, 1988.stödet helt Strid och198687 upphördemed
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Populärtidningar

När vi talar populärpress vi den underhållnings-om stora ochmenar gruppen
förströelsetidningar med försäljning till allmänheten i lösnummer eller abon-

Totalt det sigrör knappt 200 tidningstitlar. I dennemang. kommersiellaom
marknadsstatistiken ingår drygt 50 dessa. En del populär-storav av

de tidningarär i dagligt gårtal under beteckningenpressgruppen vecko-som
mycketär bredare så.änpress, men gruppen

Den dominerande inom populärpressen kallas formellt ofta förgruppen
tidskrifter för och underhållning, i dagligtreportage tal Veckotidningar.
Inom denna finns dock antal tidningar kommerettgrupp sällan,utsom mer

MånadsJoumalen. Dessa brukart.ex. delas in i olika undergrupper beroende
vilken läsekrets de vänder sig till, damtidningar eller ungdoms-t.ex.

tidningar. Medan populärtidningama normalt kommersielltär utgivna finns
inom Specialtidningar både sådana har organisationgruppen som ut-en som
givare sådanaoch har affärsmässig bas.som

Specialtidningarna här den särskilt intressantaär De täckergruppen. popu-
lära ämnesområden, främst inom fritids- eller hobbyverksamhet, t.ex. motor,
matlagning eller sportfiske. Tidningarna vänder sig till läsarna i egenskap av
konsumenter till skillnad från facktidskriftema riktar sig till visssom en
yrkeskategori eller bransch.

Upplagekurvan för populärpressen har efter i mitten 1950-talettoppen
neråt.pekat Nedgången kan i sambandsättas med introduktionen TV,av men

minst lika viktig faktor den ökandeär andelen kvinnoren att arbets-
marknaden kom minska den tillgängliga tiden föratt veckopressläsning. Den
negativa upplageutvecklingen för populärpress internationelltär fenomen.ett
I Storbritannien minskade i alla Veckotidningar under 1980-talet.stort sett

Specialtidningar

Till skillnad från de allmänna och underhållningstidningarna harreportage-
specialtidningarna haft uppgång under de decennierna. Dessa tid-senasteen
ningar gåtthar längre i specialisering vad underhållnings-ett steg än
tidningarna gjort därmed bli facktidningar. Tidningarnautan påatt gjordaär

populärt för publik.sättett storen
tvåDet finns huvudtyper Specialtidningar: dels de organi-utav som ges av

sationer inom visst intresseområde, dels de har kommersiellett ut-som en
givning. Den första svenska specialtidningen, Foto, började komma 1939.ut
Sedan dess har det vuxit fram bred flora Specialtidningar täckande deen av
flesta områden inom hobby och fritid. Omkring hälften Specialtidningarnasav

stårtotalupplaga organisationsutgivna tidningar för Hafstrand, 1991, 1993.
År 1991 årsupplaganden totala för de Specialtidningar ingåri TS-var som

Statistiken 95 miljoner exemplar. Medan de organisationsutgivnarunt special-
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tidningarna någothar haft nedåtgående sedan börjantrend 1970-talet,en av
har de kommersiellt bådeutgivna ökat årsupplagai antal och under helaäven
l980-talet. En del har traditionellt tidningar förutgjorts och flygstor motorav

hem hushåll.och Till den kategorin tidningarräknas Alltsamt senare som om
Mat och Vi Föräldrar. Dessa har tillsammans årsupplagantredjedeldrygen av
tabell 5.3.

Tabell 5:3 Specialtidningar, årsupplaga efter ämnesområde 1980-1991 i
milj exemplar

Ämnesområde 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

flygMotor 24 23 21 20 20 20 19 19 19 18 17 15
hushåll 16Hem, 15 15 13 15 17 18 17 19 20 24 26mat

Teknik vetenskap 6 6 6 6 7 97 9 9 9 9 8
Sport idrott 4 4 4 4 4 6 7

k, fl TVMfofj m s 7 7 7 6 6 7 6 6 6 7 9

fiskeJakt 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
båT tfåüêâiv, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54

Ekonomi 2 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Elektronik data 0 0 0 1 l 1 1 1 2 2 3 3
Motion hälsa 1 1 1 1 1 21 1 1 2 2 2
Övrigaämnesområden 4 44 4 5 5 5 6 5 5 5 7

årsupplaga 69 69 74Total 73 71 77 78 78 81 81 89 92

medKommentar:En specialtidning tidning innehållsproñl påär inriktad ellerett etten en
frånfåtal skiljer sigSpecialintressen.Fackpressen Specialtidningama den ärattgenom

inriktad på yrkesgruppeller bransch.Dam-ochviss herrtidningarskiljer sig atten genom
flerade inriktar sig på vissbefolkningsgruppoch intressen tilltalar dennaen som grupp.

frånFamiljetidningamaskiljer sig Specialtidningama de inriktade flertaläratt ettgenom
intressen kan tilltala flera familjemedlemmar alltså inte inriktad kvinnor,och ärsom

eller ungdomar.män
Uppgifter frånAnm: MedieSverige1993

Tidningar för teknik årsupplagaoch vetenskap både i antal och ihar ökat
under l980-talet. Här finns bl.a. tidningar snabbt ökande Illustreraddensom
Vetenskap, basedition redigeras i och sedan trycks iKöpenhamnvars sex na-

utgåvortionella för bl.a. Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland Engen,
199 l .

framgångarDet rimligt specialtidningarnas relationi till ned-är sättaatt
gången för vissa delar den allmänna Specialtidningamapopuläxpressen.av

fokuserathar vad de uppfattat de utvecklingsbara delarna populär-som av
innehåll erbjuderoch detta till särskilt engagerade läsare: antalet lä-pressens

tidning i och för sig färre läsekretsen En delär trogen. storsare per men mera
tidningarnatidningarnas upplaga prenumererad räknaoch kan med rela-ärav
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tivt armonsintäkter beroende de erbjuder intres-sett stora annonsörernaatt
målgrupper.santa

Facktidningar

Expansionen inom tidskriftsområdet har medfört uppluckring för-en av
hållandet mellan organisations- och förlagsutgivna tidningar. Detta gäller
kanske i högre fackpressen.grad Den TS-anslutna fackpressen bestårännu
till 15 tidningar behandlar tillverkningsindustri, 12procent procentav som
företagstjänster, 10 handel och 10 hälso- sjukvård.och Av deprocent procent
tidskrifter redovisas i officiell upplagestatistik drygt 75är procentsom orga-
nisationsanknutna.

de fackinriktadeAv organisationstidningama 175, 1993ca detär en
tredjedel organisationsmedlemmardär bara omkring hälften eller min-utgör

Några också såltdre. organisationer har sin tidning till förlag. Exempelvisav
Sverigesavyttrade Reklamförbund tidningen Resumé till det Bonnierägda

Affarsförlaget 1989 och Annonsörsforeningen NågraINFO till ICA-förlaget.
organisationer har i regi utvecklat den tidningen kommersiellt.egen egna

Ãgarförhållanden inom populärpressen

Populärpressen kännetecknas hög ägarkoncentration ökat underav som
fåtall980-talet. Ett förlag för i hela veckopress- ochstora stort settsvarar

serietidningsupplagan specialtidningsmarknadenmedan inte uppvisar lika hög
ägarkoncentration.grad av

Det populärtidningsförlaget sedan mitten 1980-taletstörsta detär av
danskägda Allers Förlag i Helsingborg. Förlaget startade sin utgivning i
Sverige redan 1879 och verksamt inom vecko-, special- och serietidnings-är
utgivning. Bonnier Publications några årsedan utgivarenär de tidningarav

Åhléningick i de klassiska svenska veckopressförlagenettsom av -
Åkerlund sedan länge familjen Bonnier. Förlaget, fram tillägssom av som-
1986 landets har sitt huvudkontor i Köpenhamnstörsta,var numera
Wikström, 1991.

förlag förAllers tredjedel veckotidningsupplagan. Före-svarar en av
Åhlén Åkerlund,gångaren till Bonnier Publications, hade fram till 1970-

gåtttalet tredjedel den totala upplagan har sedan tillbaka och liggeren av men
frånunder 15 ICA-förlagets upplageandel ökade mitten 1950-procent.nu av

något.talet till bit in 1980-talet har sedan Saxon ochstagneraten men
ÖvrigaHemmets Journal har 11 respektive 7 upplagan. förlag harprocent av

åren30 sin frånunder de minskat upplageandel till 2330senaste procent
Bergholtz, 1991.
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fortfarande mycket verksam-populärtidningsförlagenFlertalet är storaav
Även minskat relativt harharekonomiska omsättningendenheter. settom

specialtidningar iintegrerabehållit positioner, bl.a.sina ävenattgenomman
marknaden ochdominerande ställningfåtal förlag harsitt sortiment. Ett en

har radlångt Särskilt Bonniergruppendriven.intemationaliseringen är en
tidskriftsområdet.inte minstinternationellaolika engagemang

utgivare underoch förlagorganisationerhuvuddragEtt andra är att som
och tidskrifts-Populär-flytahar tenderat1980-taletslutet att samman.av
infonnations-opinions- ochspektrumettpresenterar avnumerapressen

två sedan.decennierför barahelt slagtidningar änannatav

massmedieekonomintotala5.3 Den

frågacentralmassmedierna Dettasvenska äregentligen debetalarVem en
långsiktiga utveck-mediernasförstå förbetingelsemaönskarför dem som

få på. Visserligensvår frågamycket ärSamtidigt dettaling. attär svaren
relativt tillförlitliga,radio och TVdagspress,ekonomin inomuppgifterna om

huvudstråk besvärli-situationen betydligtdettasig utanför ärrör manmen
gare.

massmediekonominuppgifternågra grundläggandeavsnitt skallI detta om
på Olof HulténCharly ochhuvudsakligen detbyggerredovisas. Dessa som

finns direktaPressutredningen -94, det ävenuppdragframtagit menav
reklammämingförkulturstatistiken och Institutetfrån allmännadenuppgifter

Wachtmeister, 1976;äldrevidare studieranalyser byggerHulténsIRM.
1980.Ivre,

massmedieekonominsamladeDen

År omkring 35intäktervidare meningisvenska mediernahade de1993
inkluderar uppgif-beräkningarUppgifterna byggermiljarder kronor. som

tillgänglighet.1993 beroendeför antingen 1992 ellerter
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Tabell 5.4 Intäkterna för tolv medier 1992 och 1993grupper av
Medium Omsättning ÅrAndel

i 1 000 SEK

Dagspress 15 225 44% 1992
Television 4 515 13% 1993
Radio 1 788 5% 1993
Tidskrifter 4 184 12% 1992
Böcker 4 553 13% 1992
Kabel 6301 5% 1993
Fonogram 1 284 4% 1992
Film 907 3% 1993
Video 900 3% 1992

Total 34 986 100%

KommentarFör beräkningen figur 5.4se
Källa: HulténochHultén, 1994.

Den svenska dagspressen svarade för drygt 15 miljarder kronor, televi-
sionen knappt 5 miljarder, 13 föll på reklam-TV. Populär- och tid-varav ca
skriftssektom respektive bokrnarknaden hade mellan 4 och 5 miljarder var-
dera tabell 5.4.

Siffror massmediemas intäkter vilar delvis bräckligtett underlag. De
emellertid fingervisning vilkager deären Denom storasom grupperna.

samlade dagspressen visar sig hamna i för sig. Sammantaget utgören grupp
tryckta medier 70nästan procent.

Förändringen svårbedömd.tidöver är Vissa jämförelser kan dock göras
med Ivar Ivres 1980 beräkningar från 1970 och 1976. Om vi exkluderar
bokbranschen inte finns i äldre material kan vi följandesom göra beräkning:

Tabell 5.5 Intäkterna för några medier 1970, 1976 och 1992

1970 1976 1992

Dagspress 41% 44% 50%
Tidskrifter 23% 20% 14%
Radio 7% 5% 6%
TV 12% 9% 15%
Fon 4% 9% 4%ogram
Filmvideo 5% 4% 6%

Anm: Uppgifter för 1970och 1976bearbetning Ivre 1980, uppgifterför 1992Hulténav
ochHultén, 1994.

Den redovisade beräkningen kan missvisande intryckett det intege om
understryks det handlar jämförelseratt mellan enskilda år och inteom om en
trend. Dagspressens andel den totala medieekonomin allt dömaav attvar av

omkringstörst 1989, då omsättningen 15översteg miljarder se kapitel 2,146
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åroch har sedan dess minskat. Andelen dock högre den 15 ti-1992 änär var
digare.

Ökningenhar ökat sin andel efter 1990. möjligen mindreTV vadär än
reklam-TV. Förklaringenkunde förväntas med tanke tillkomstensom av

i sinligger delvis i Sveriges Television samtidigt bantat verksamhet. Medatt
hänsyn till de finns beträffande TV4 det dock troligtär attprognoser som

tidskriftspressenökningen kommer Populär- och har däremot,att accentuera.
föga andelar tid.oväntat, övertappat

Tre intäktskällor

innehållmedieföretag säljer först sitt till publiken, sedankommersielltEtt
formuleringpublik till sina Denna tillspetsadesäljer det sin annonsörer. om

två fåmassmediums affärsidé illustrerar för medierkommersiellt vägar attett
frånfinansieras allmänhetenintäkter. princip kan medier 1I sätt:tre som

frånprenumerationer eller mottagaravgifter; 2betalning för tjänster, t.ex.
frånbetalning för 3 offentliga bidragannonsörer utrymme; somsom organ

eller stöd.
grunden för översikten i figur 5.4.tredelningen DennaDen redovisade är

medie-ekonomiska grundvalen för de ovannämnda tolvdenpresenterar
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IntäkternaFigur 5.4 inom tolv medier fördelad efter intäktskälla, I 992 och
1993
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Kommentar:Stapelnslängdvisarintäkterna.Inomdennahar intäkternafördelatsefterall-
mänhet, ochøjfentligsektor.annonsörer UppgifterfrånHulténochHultén, 1994.

fårDe medier det allmänhetens dagspress, televi-mesta ärsom av pengar
sion public service, böcker och tidskrifter. Radio, fonogram, kabel, video
och film bildar här andra Reklampengar flyter huvudsakligen in tillen grupp.

också till reklam-TV.pressen, men
Fördelningen allmänhetens kostnader kan deläven mätasav som en av

hushållens utgifter för och tjänster alltså både hårdvara och mjukvaravaror -
inom hela kultur- och medieområdet. Vid sådan frånberäkning 1992en-

ligger musikmedier, inkl. radio och bandspelare, på 27 dagspressenprocent,
på 20 och böcker knappt 15 fårTV 7 och videoprocent, 3procent. pro-

Tryckta medier har 40 bildmediercent. 10gemensamt ochprocent, procent
ljudmedier 30 Kulturstatistiknästan 1985-1992.procent

Under perioden 1985-1992 har det skett mycket små förändringar i hus-
hållens fördelning mellan olika medier.av pengar

Reklamkakan

ÅrReklamintäktema till mediebranschen kan mångaberäknas 1993sätt.
skattades den totala reklamkostnaden i Sverige till 26 miljarder.närmare l
denna s.k. ingårreklamkaka vid sidan de traditionella mediernastora ävenav
direktreklam, butiksreklam och De traditionella mediernamässor. utgör
knappt hälften detta belopp figur 5.5.av148
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minstförsiktighet. Intemedmåste omgärdasslag storTotalsiffror dettaav
behäf-områden där underlaget ärsponsring ochdirektreklam, mässorär som

från traditonellautgå deendastunderlagSäkrastosäkerhet. ärmed attstortat
5.6.tabellkontrolleradebranschuppgiftemadär ärmedierna,

traditionella medier.ireklamen70för procentDagspressen avcasvarar
80denår 1985åren; övernågot under defallit pro-har senasteAndelen var
151993 drygtochsnabbtandelTV-reklamensSamtidigt ökar pro-varcent.

betydelse.radioförAndelen är ännu utancent.
1993 tydermediestatistikochför Reklam-InstitutetutfördstudieEn av

kategorierDefrån dagspressen.övertagitskulle haTVinte att annonser
någonhaftsådanaframgångar inte storhaft sina ärhittillsreklam-TV somdär

också reklamkakantydermedium attTVTillkomstenbetydelse. somav
något.helhet växersom

993reklamkakan IDen5.5Figur stora

Radio 0,1% Trafik 2,0%Affisch
7,4%Butikspromotion

275%DagsPress5,1%Presentreklam

Övriga 2,2%
2,9%Sponsring

25,77,0%Mässor
miljarder

1,4%Veckopress

Fackpress 32%
7,6%Kataloger

TV 6,2%0,3%Bio

mediertrad. 8,3%Produktion Direktreklam 18,8%

MediestatistikReklam-förInstitutetKälla:
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Tabell 5.6 Fördelningen reklam de traditionellaöver mediernaav 1992 och
1993 procent

Medium Lüz 1223 :l:%
SEK milj % SEK milj %

Dagspresstotalt 7 469 74 7 066 68 -5,4
storstadspress 2 905 29 2 745 27- -5,5
landsortspress 3 836 38 3 656 35- -4,7
kvällspress 728 7 665 6- -8,7

Veckopress 454 4 364 3 -19,9
Fackpress 85 1 8 868 8 +0,6
TV 880 9 1 586 15 +80,2
Bio 72 l 67 0 -6,9
Radio 32- -Affischtrafik 498 5 508 5 +2,0
Dubbelräkning -65 -46press

Total
utrymmeskostnad 10 159 101 10 445 100 +2,8

Anm:Uppgifter från Institutetför Reklam- Mediestatistik1994

En jämförelse med motsvarande Fördelning i urval europeiskaett länder vi-
i länder där dagspressenatt har starksar ställning imätt antal exemplaren per

1 000 invånare se figur 2.4 dessär andel reklarnrnarknaden betydande. Iav
Norge, Sverige och Finland dagspressensär andel omkring 70 procent,
medan den i Belgien och Spanien ligger på 35 och i Italien, Portu-procentca
gal och Grekland uppgår till 20-25 deI ländernaprocent. domine-tresenare

TV-reklamen med andelar mellanrar 40 och 50 World Pressprocent.
Trends, 1993; Institutet för Reklam- Mediestatistik, 1994

Den offentliga insatsen

Den offentliga insatsen i medierna varierar kraftigt, både frågai omfatt-om
ning och inriktning. Den i principär koncentrerad till böcker och dagstid-
ningar i någon mån radiosamt och film. Här förekommer de vanligaste stat-
liga stödfonnema.

bådeMätt i volym och andelar denär direkta offentliga insatsen istörst
fråga böcker. Av bokomsättningenom svarade den offentliga sektorns bidrag
for 20 De omfattarprocent. i förstaca hand inköpsenare läromedel,av men
också litteraturstödet på 40 miljoner SEK och biblioteksinköpca på 75ca
miljoner Hultén och Hultén, 1994.

För de jämförbaratre mediegrupperna dagspress, tidskrifter och böcker
har den offentliga insatsen minskat mellan 1974 och 1992. Den största ned-150
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gången bortfalletuppvisar tidskriftssektom det statliga distri-beroende av
butionsstödet se ovan.

Annorlunda uttryckt betyder allmänhetens konsumtionmarknaden, re-
påverkapå 1990-talet förspektive medieval, i börjanannonsöremas attmer

bådebör tillfogasmediestrukturen vad offentliga insatser Det bok-gör.än att
omfattas mervärdesskatt medan detta inte gälleroch tidskriftssektorema av

dagspressen.

5.4 Mediekoncentration

svensk radio och televisionbetydande privat sektor inomFramväxten av en
för samtidigt ägande tryckta medier ochförutsättningarhar skapat eter-av

tidigare okänt i Sverige.medier sättett varsom
mediekoncentration under 1970-talet gjordeEfter intensiv debatt enomen

genomgång några åt-lägetutredning mediekoncentrationstatlig menen avav
1980-talet debatten mindre intensiv,vidtogs inte. Undergärder trots attvar

Bonniergruppen, ökade sitt inflytande och imedieföretag,landets största
betydande marknadsandelar inom de flesta sektorer1990-talet hadebörjan av

medieområdet det allmänna ideologiska klimatet finnsfigur 5.5. Utöverav
förklarar koncentrationsprocesstvå omständigheter dennaviktiga attsom un-

lång debatt:tid kunde skeder störreutan

underhållningssektom,inomi första hand skett vi-expansionen har t.ex.°
och inte inom opinionssektom, och därmed intesatellitkanalerdeo och
motståndnågot politisktmötts av

i första hand denfungerat förvaltare;Bonnier harsläkten ägare somsom-
låtitverksamheten isig i andra sköta denna,direkthar inte utanengagerat

tidningsägare imånga andra Sverige och utomlands.tillmotsats
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Figur 5.6 Banniergruppens marknadsandelar inom olika mediesektorer

Bonnierslåransmarknadsandelar
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Anm: Uppgifterfrån Sundin, Bonniersochmassmediekøncentratiønen1991 samtupp-fråndateringar Sundin1994.

Till detta kommer släkten Bonnier haatt med hänsyn tillageratsynes
eventuell kritik och därmed sökt åtgärderundvika från statsmaktemas sida.
Bonniergruppen frånavstod lägga anbud den tredje,att markbundnaett
TV-kanalen troligen för undvika diskussionatt makt- och medie-en om
monopol. Istället investerade utomlands.gruppen

I internationell jämförelse Bonniergruppenär medelstor. Efteren omsätt-
ning ligger omkring sextionde plats vid rangordning värl-gruppen en av
dens 300 medieföretagstörsta 1993 Medien Jahrbuch, 1994. Omsättningen

knapp femtedelär den för News Corporation Rupert Murdoch ochen av en
tiondel den koncernensstörsta Time Warner. Man dockär störreav än t.ex.-
Turner Broadcasting CNN och jämstor med WAZ-gruppen dagspress, ra-
dio och TV i Tyskland jfr Tunstall och Parmer 1991.

Bonnier fick sin position i första hand expansion inom de trycktagenom
Fråganmedierna. då hur utvecklingenär inom den privata eterrnedie-utser

sektor för hugade investerareöppnats sedan slutet 1980-talet.som av

Den privata Iokalradion

Tillkomsten privat radio har falt föröppnat mediemarknadens aktö-ett nyttav
finnsDet emellertid svårigheterbetydande kartlägga ägarstrukturenrer. att

den kommersiella lokalradiomarknaden jfr Sundin, 1994. Koncessions-
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finnsmarknaden där även nät-aktörerinnehavarna inte utanär ensamma
riksnyheter,producenterproduktion allmännaverksbolag för avprogram,av

producenterproduktionsbolag,för riksannonser, lokalaförsäljningsbolag av
produktionsbolaglokalannonserförsäljningsbolag förlokala nyheter, samt

för radioreklam.
utkristalliserades medmönstertvå auktionerna hösten 1993Efter de ett

SRABCity,SRURix,figur 5.1 ovan:nätverkskaraktärfem grupper av
Energy-gruppen.RadioMegapolAnnonsbolagetSDRZ, samt

Göteborgs-bl.a.bildades 1991AB,Radiøutveckling, SRUSvensk av
med cirka 35 tid-samarbete slötsAvtalmoderbolag Stampen.Postens om

delägare.landsortstidningarnågrainträdde1992Höstenningar. som nya
liberala sfá-från kallas för deniblandhuvudsakligen detkommerDessa som

Västerbottens-Kuriren.ochbl.a. Hallandspostenlandsortstidningar,ren av
Svenskriksannonseringen.föri Stockholmmed placeringRixSRU ansvarar

Svenska Media-ochSvenska DagbladetstartadesRadiobokning, SRAB av
Programutveckling,med bl.a. GEvidgatskretsenSedan harintressenter.

AB, dot-Medvik Sverigeoch Malmö. ii GöteborgRadiobl.a. Cityägare av
bolag,bildadeABSDR GruppenKinnevik, och gemensamttill ettterbolag

Bonnier-lokalradiokedja. DetrikstäckandeetableraförZRadio, att aven
bildades och har byggtRadio 1993Annonsbolaget etthelägdaföretagen upp

Linköping ochVästerås, Stockholm,Megapol-radio ibeståendenätverk av
Örebro litet nätverk,närradiostationer. Energy bildarantal ettett mensamt

och MalmöStockholm, Göteborgstationer imedräckvidd, samtmed stor
stationer.oberoendenågratillanknytningmed

programinnehållbådesamordnarevanligenfungerarNätverken som av
modellernågot olikaenhetligtdock intefinns mönsterDet utanreklam.och

helägt Stam-Produktions GöteborgABproducerarExempelvisprövas. av
vidaresänds i helanationella nät-delsGöteborgs-Posten, program sompen

materialet Göteborgsstationen. Inomlokala fördels detdygnetverket runt,
de enskildanågon nationell programmatning,det intefinns utanSRAB-nätet
utförligsig.mellan Enbyterochproducerarstationema ge-egna program

SundinsStaffanredovisad inomgång arbetsforrnema finnsde olika rap-av
-94.Pressutredningenuppdragutarbetatsport avsom

transnationella medie-familjeägdasåledesnätverkenTre de fem ägs avav
BonnierföretagenmedBonnierfamiljenmed Kinnevik,Stenbeckföretag, Jan

två övrigadeBakommed NRJ.Jean-Paul Baudecrouxoch Marieberg samt
tidningssfärenliberaladenoch delarstår Göteborgs-Postennätverken re-av

står utanför nätverken.heltstationerfemWallenbergsfären. Endastspektive

televisionenprivataDen

Sverigeihistoria korttelevisionens är ut-icke-licensñnansieradeDen men
har etableratsföretaglång radsnabbt ochgått mycketvecklingen har nyaen 153
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marknaden. Turbulensen ägarsidan har varit omfattande. Bolag har bytt
helt ellerägare delvis; delägare har tagits in via nyemissioner.nya Holding-

bolag har bildats. Mot den bakgrunden det f.n.är närmast omöjlig uppgiften
i detalj kartläggaatt ägarstrukturen inom TV-branschen. Under det senaste

året har dock tydliga ägarblocktre utkristalliserats på marknaden: Kinnevik,
TV4 och Scandinavian Broadcasting System SBS.

Kinnevik, via direkt och indirekt ägande kontrollerassom Jan Sten-av
beck, har under kort tid byggt företagsgrupp TV-marknadenupp meden

omfattande vertikal integration. Företageten verksamtär inom program-
produktion, TV-reklamproduktion, textning och dubbning, reklamñnansierad
TV, betal-TV, text-TV, försäljning TV- och radioreklarn, homeshoppingav

kabel-TV. Man harsamt samordnat verksamheten i division för TVen
Media, med rad dotterbolag och dotterdotterbolag Sundin,en 1994. Vissa

bolagen har ägaranknytningäven till andra aktörer.av större Exempelvis är
Time Warner minoritetsägare i TV1000 31 procent och Kabelvisionen.

Som tidigare framgått ägdes TV4 ursprungligen mindre in-av en grupp
med bl.a. Wallenbergägdatressenter Investor någraAB och företag med an-

knytning till lantbruksrörelsen. I samband med utdelningen koncessionenav
för markbunden TV-kanal erhöll Kinnevik 30en aktierna i TV4procent av

riktad nyemission. Våren 1994 introduceradesgenom påTV4en börsen
samtidigt anställda, vissa affärskontakter och allmänheten ficksom möjlighet

via nyemission teckna sig föratt aktier i bolaget. Det tveksamten är TV4,om
Kinnevik dentrots är aktieägaren,att störste skall räknas till Stenbeck-sfären.

TV4:s verkställande direktör har vid upprepade tillfällen offentligt kritiserat
Jan Stenbeck. I stället bedöms ingåTV4 i Wallenbergsfären, företrädarevars
i styrelsen övertagit ordförandeposten Sundin, 1994; jfr Hadenius och
Anderberg, 1994.

En del TV4:s uppdrag är sändningar iatt s.k. lokalaav starta fönster i
samarbete med lokala TV-bolag. Dessabolag hari regel haft lokalt förankrade

TV4 harägare. gått innämnts delägare i alla sina samarbetspartnerssom som
med undantag för bolagen i Stockholm och Göteborg. TV4:s andelar har legat
mellan l och 10 Sundin, 1994. Under 1993procent och 1994 har man
successivt ökat sin ägarandel. En förutsättning har varit de lokala TV-bo-att
lagen inte skall ha samarbete med TV Plus eller SBS.

Enskilda dagstidningsföretag har också gått in i lokala TV-bolag inom sina
respektive utgivningsornråden. Detta gäller i första hand förstatidningarstörre

Sundsvalls Tidning, Vestmanlandst.ex. Läns Tidning och Västerbottens-
Kuriren Östersunds-Posten.centertidningama Hallandssamt Nyheter och
Även några A-presstidningar har sig i TV, bl.a. Värmlands Folk-engagerat
blad Sundin, 1994:44. Särskilt intressant situationenär i Stockholm, där
både Aftonbladet och Svenska dagbladet tecknat optioner i TV Stockholm, en
station utanför TV4-sfären.
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Vid sidan tvåde aktörerna de årenhar under tredjestora senaste ettav
block vuxit fram. Huvudbolag i blocket det USA-ägda Scandinavianär
Broadcasting System SBS och i mindre del Gert Eklund Programutveckling
GEP. SBS Capitalstörste Cities 23,4%ägare är den amerikan-ägersom
ska TV-kanalen ABC. SBS köpte 1991 i75 TV 5 Nordic Swedenprocent
numera Broadcast Sverige Femman AB driver kabel- och satellit-som
kanalen Femman. Förre huvudägaren Matts Carlgren behöll 25 SBSprocent.

huvudägare iär TV Norge ochäven Kanal 2 i Danmark Sundin, 1994.

Tendenser i medieägandet

Översikten någramedieägandet uppvisar karakteristiska drag. för-För detav
det uppenbart det svenska mediesystemetär tillkomstensta att genom av en

kommersiell radio- och TV-sektor tillförtshar vikti-Denägargrupper.nya
givetvis Kinnevik och Jan Stenbeck,är utländskagaste ävenmen grupper

SBS och NRJ och lokala aktörer Gert Eklund hör till de ägarna.som som nya
detEn andra tendens samtidiga ägandet olika medierär successivtatt av

ökar. varit särskiltDet har tydligt beträffande dagspressens inträde i den pri-
sådanlokalradion. Tre nätverken har tidningsanknytning. Flera tid-vata av

ningar delägare i de lokala TV-bolagär även sänder i TV4. Successivtsom
har anknytningen mellan TV och radio ökat. Via Gertäven Eklund har det
etablerats länk mellan SBS och SRAB. En SRAB intres-ägarna ären av av

i det bolag utvecklaTVPlus, svenskt förprövar nätverk lokalsent att ettsom
dotterbolaget MedvikTV. Kinnevik har påaktiverat sig tidnings-genom

Påmarknaden Tidningen TV, Moderna Tider.
internationaliseringenEn tredje tendens i medieägandet.är Medan det i

inomsaknas internationella aktörer dagspressen, har den privatastort sett
utländskaradio- TV-sektorn medfört fleroch intressen har etablerat sig iatt

typiska NRJSverige. De exemplen inom radioär och SBS i TV,mest men
Time Warner har etablerat kabel. Blandäven sig inom de trycktasom me-

dierna har motsvarande tendenser endast inom populärpressenfunnits
Hultén, 1992. l övrigt har varit dentendensen svenskamotsatta:snarast
tidningsföretag har investerat utomlands, Herenco och Ander i Norget.ex.
senare avvecklat Pers i Finland ioch Bonniergruppen Danmark och Frank-
rike Sundin, 1992.

5.5 Publikkonkurrens

kapitel fångar såvälI 4 beskrevs hur morgontidningsläsningen männis-upp
kors grundläggande orienteringsbehov instrumentella behov inforrna-som av

underhållning.tion och Ett huvudresultat den lokalaattvar morgon--
tidningen fungerar medium för lokal information. läsare villDeettsom som
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ha fördjupning, väljer storstadspress områdetinom politik,t.ex. samhälle
och kultur eller kvällspress nöjen och sport.

I detta avsnitt avsikten belysa hur dagspressen förhållerär sig till deatt an-
dra massmediema. Utgångspunkten först redovisaär svenskarnas samladeatt
mediekonsumtion och sedan särskilt fokusera på publikutvecklingen iatt
fråga populär- tidskriftspressoch respektive radio Påoch TV. grundvalom

detta diskuteras sedan dagspressens funktioner i det samlade massmedie-av
systemet.

Den samlade massmediekonsumtionen

Tre huvudmedier dominerar svenskarnas massmedieanvändning: TV, radio
och Räckvidden genomsnittlig dag ligger för samtliga tremorgonpress. en
mellan 70 och 80 under hela tidsperioden 1979-1993. Siffrornaprocent avser
befolkningen årmellan 9 och 79 figur 5.7. Om vi till varda-avgränsar oss

åroch mellan 15 och 75 stiger dagspressens räckvidd till drygtgar personer
75 procent.
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Figur Massmedieexpønering7 genomsnittlig dag 1979-1993 procenten
befolkningen 9-79 årav
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Källa: Mediebarometem1993

finnsI andra böcker och kvällstidningar ljudkassettersamten grupp som
vanlig nyttjas Någotdag mellan 30 och 40 befolkningen.procenten av av

lägre ligger tidskrifter, Veckotidningar grammofon.och Video ligger lägst
vanligmed under tio dag.procent en

För samtliga medier har den dagliga räckvidden varit i huvudsak stabil un-
uppgångder 1980-talet. Radio och TV kan viss under denotera senasteen
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åren och liten nedgång. Räckvidden för kvällstidningamamorgonpressen en
har minskat under hela perioden. Tidskriftema uppgång ochnoterar en svag
har veckopressen attraktivaste icke-dagligapasserat tidningar.som grupp av
Utvecklingen inom CD har gjort skivspelaren attraktiv under de senastemera
åren.

Figur 5.8 Tidsfördelningen i användning olika massmedier procentav

6 timmar med massmedier dagper

Genomsnittspersonen 36%tvminuterspenderar359 video2%pá massmedieren ge- morgontidning6%nomsnittligdag 1993. bok 5%Etermedierna ochtv- kvällstidning2%radio stár för drygt 70%- tidskrift 2%denna tid.av Veckotidning2%
serietidning1%
grammofon5%Sammanlagtupptar lyss-

nandet den störstatiden.
Läsandet minsttar tid i kassett4%anspråk. lprocent av
den totala massmedie-
tiden blir fördelningen radio35%pá detta sätt:

lyssnande 45%
tittande 38%
läsande 18%

Källa: MMS 1994

Även vissa förändringar kan figur ändå5.7 bildnoterasom ger en av en
mediernashög stabilitet ioväntat räckvidd, särskilt med påtanke vad som

under perioden hänt i det svenska massmedielandskapet. En förklaring till
stabiliteten delvis det redovisasär endast räckvidd, inte iatt ärsom vanan an-
vändningen. Medierna kan spela eller mindre framträdande roll ien mer
människors detta påverkar hur oftanämnvärt kommerutan att ivanor man
kontakt med mediet.

Till bilden hör emellertid inte heller den bruttotid den svenska allmän-att
påheten lägger mediekonsumtion märkbart ändrad mellanär 1979 ochner

År1993. 1993 den summerade tiden allaär medier knappt 6över timmar
figur 5.8, 1979 den 5 och 34 Ocksåtimmar. fördelningen mellan lyss-var
nande, tittande och läsande i densamma.är Läsandet har dock min-stort sett

någotskat och lyssnandet har vunnit motsvarande.
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Sammanfattningsvis har det ökade utbudet inneburit ökning i männis-en
kors medieanvändning, denna ökning inte särskiltär omfattande. I ka-men
belornråden fått tillgång till fler TV-kanaler har tittartidensom stigit tämligen
blygsamt, kanske med 15 ökningen har främstprocent, funnits blandmen
dem har tillgänglig tid, främst barnmest och pensionärer.som I det följande
skall publiken for några enskilda mediekategorier belysas.

Populär- och tidskriftspress

Populärtidningar och tidskrifter har spridning i det svenskastor samhället.en
Omkring 50 allmänheten mellan 9 årprocent och 79 1993 sigav läsauppger
minst populärtidning veckotidning genomsnittlig vecka.en Motsva-en
rande tal för organisationstidningar, tidskrifter och liknande slag tidningarav

omkring 55är Procenttalen kan iprocent. relation tillsättas antalet tidnings-
titlar inom varje fåtal Veckotidningar läsesett lika andelgrupp; storav en av
befolkningen mycket antal tidskrifter.ett stortsom

Populärtidnings- och tidskriftsläsningen skiljer sig betydligt mellan olika
befolkningsgrupper. Det allmänna mönstret är populärtidningar läsesatt mest

kvinnor, lågutbildade och medan högutbildadeav män, ochyngre personer,
medelålders är överrepresenterade bland läsare organisations-personer ochav
fackpress. En översikt publiksammansättningen för några tid-av typer av
skriftsläsare finns i tabell 5.6.

Tabell 5.7 läsning populärtidningar och tidskrifter 1986 och I 993av
procent allmänheten 9-79 årav

AmTidningstyP Kön n Aug
ochår Män Kv 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg Medel Hög

Populärpress
1986 44 73 57 59 54 61 71 62 62 51 59
1993 37 63 38 49 44 55 62 60 47 45 51

Tidskrifter
1986 59 59 19 50 68 62 40 46 62 78 54
1993 63 53 25 56 67 70 42 49 65 79 58
Anm: Uppgifternahämtadefrån Björkqvist-Hellingwerf,K: Mediebarometem1979-1993
1994

Läsningen veckotidnings- och tidskriftsinnehåll till delär bestämdav stor
redan publikation. Genom tidskrifternatypen inriktadegenom att ärav
bestämda material det naturligttyper är de har köpt tidningen ellerattav som
tidskriften också läser innehåll.dess
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expansionen Specialtidningar tidskrifterDen och motsvarasstora av av en
åtminstone fram tillviss ökning i läsandet, 1985. Det motiverar läs-som

ningen det till del sig tidningar knutna till arbetetrör är näraär att stor om som
jfreller fritidsintressen Weibull, 1978.

Radiolyssnandet

nådde ljudradion drygt 75 allmänheten vanlig dag 1993Totalt procent av en
når ljudradionfigur 5.6. genomsnittlig vecka 95En nästan procent av

svenskarna.
radios fyra hade 1993 P4 dendet gäller Sveriges kanaler räck-När största

45 medan P3 hade 30 och P1 15 Den kanal-vidden med procent.procent,ca
påverkatprofilering Sveriges Radio genomförde den 1januari 1993 harsom

förden ungdomskanalen, medan räckvidden P4 stigerpubliken: P3 är stora
ålder. totalt har publik, medanmed Konsekvensen P3 P4är att sett tappat

Cronholm m.f1., 1993.vunnit figur 5.9;

befolkningen mellanRadiokanalemas publik. 7 och5.9 ProcentFigur av
Åren 1969-199379 år. procent

70

10

6 5i iLI]
1969 1975 1980 1985 1990

9- -X-P1 P2 -X- -F-° P3 P4 närradio

från m.f1.1993Uppgifter CronholmAnm:

tid finner vi Pl sedan slutetlyssnandetvi till utvecklingenSer över attav
1977 andelen lyss-lång kraftigt tappade publik.under tid1970-talet var160 av
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Åvanlig dag fortfarande 30över andra sidan finnsnare deten procent. en
tendens P1 i början 1990-talet har den nedåtgåendeatt vänt trenden.svag av

Den tidigare lokalradion inom allmänradion, del P4-kanalen, varieraren av
kraftigt i räckvidd områden.mellan olika Traditionellt har geografiskt mindre
och befolkningsmässigt koncentrerade regioner, Gotland, högt lyss-t.ex. ett
nande.

Den förändringen inom radion har mångastora varit de kanalerna,nya
först tillkomsten närradion i slutet 1970-talet frånoch höstengenom av av
1993 den privata lokalradion. Andelen lyssnare traditionell närradio har

Öckerö,låg. Pågenerellt varit små homogena områdenoch i därorter, t.ex.
närradion utvecklades till föreningsproducerad melodiradio, i Stock-t.ex.en
holm och Göteborg, har närradiosiffroma i vissa fall sig P3närmat och P4 i
räckvidd, och bland lyssnare ofta blivit högre.yngre

Tendensen i huvudsak densammaär intemationellt: de lyssnar-stora
fångas de radiokanaler erbjuder nyheter och lättgruppema upp av som mu-

sik. Detta också den profilär utvecklats den kommersiellt orienteradesom av
närradion, liksom den lokala allmänradion, Radio Stockholm,t.ex.av som
nått betydande framgångar i början l990-talet.av

Det för tidigtär ännu uttala sig den privata lokalradions publik.att Deom
första mätningarna uppvisar variationer beroende radiostora ellertyp av

geografiskt område. förstaDe mätningarna från första halvårettyp 1994av
redovisar spännvidder mellan 5 och 28 tabell 5.6. Skillnaderna be-procent

pådelvis hur länge den privata lokalradion igånghar varit respektiveror
ort.

Tabell 5.8 Räckvidd för P1 P3 och P4 lokalradioprivat på någrasamt,
våren 1994 procent allmänheten 9-79 årorter av

Kanal Linköping Norrköping Eskilstuna Sundsvall Gävle Stockholm Växjö Göteborg

P1 14 17 1l 10 10 15 l 1 15
P3 29 22 33 27 27 16 21 26
P4 36 40 34 37 40 25 43 37
Privat
lokal 1l 28 5 23 16 25 24 13

Antal
671 553 591 662 620 844 878 856svar

Avser Huvudstadsradion103,3;P4Stockholmhar 14%
frånAnm:Data RadioUndersökningarAB, 1994

frånEn huvudtendens mätningarna 1994 Sveriges Radios P3är rela-att är
tivt där den privata lokalradion stark. kanalerDetsett är är del-svagare, som
vis åldersgrupper.vänder sig till En jämförelse mellan det samladesamma
radiolyssnandet i november 1993 och april 1994 visade den privata lokal-att 161
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frånradion ökat sin andel lyssnartiden 5 till 15 medan P3 minskatprocentav
från 33 till 22 RUAB, 1994. Den lokala P4-kanalens räckvidd ellerprocent

påverkaslyssnar-tid förefaller inte den privata lokalradion.av
för tioårs-Tre drag utmärkande radiomediets utveckling i drygtär ett

perspektiv. För det första har radion för de flesta blivit allt bak-ettmera av
låg. påverkasgrundsmedium; andelen aktiva lyssnare Visserligenär upp-

programinnehållet, för majoritetmärksamheten lyssnarnastorav men en av
fungerar radion huvudsakligen ljudtapet.som en

radion i grad inflätad i människorsEtt andra drag hög vardag. Manär äratt
påklockradio, lyssnar morgonnyheterna, lyssnar i bilen ochväcks av en

situationunder lunchen Det i hög grad lyssnarens lyssnan-är avgörosv. som
får påi flesta fallOm radioprogram publik beror det dedet. storett en mer

innehållet.för sändningen Följden de högsta lyss-tidpunkten än är att
tidignarandelama finns under och middag kväll. Den ökandesamtmorgon

passiva lyssnare har emellertid gjort dessa skillnader idagandelen äratt
förr Strid, 1993.mindre än

publiken fördelats allt fler kanaler. Visserligen harEtt tredje drag är att
så behållalyckats sin ställning publikmässigtoch P4 längeP3 ännu som

tyder emellertid dessa sikt kommerbreda kanaler. Mycket att att tappa
Också flerkanalslyssnare förefallerprivat lokalradio. andelenpublik till att

de flestatid. Internationellt detta typiskt i länderminska är mönster;över ett
hållermånga konkurrerar lyssnarna sig normalt till kanal.där radiokanaler en

musikprofil första hand bestämmerfall det radiokanalens iI de flesta är som
åldersgruppers val.olika

TV-publiken

svenskarna detgenomsnittlig dag tittar 85 TV. TVEn nästan ärprocent av
uppmärksam tid. Genomsnittstittaren omkringmedium ägnarägnas mestsom

två successiv ökningdag TV. Det har skett under 1980-talet.timmar enper
drygt 13 genomsnittssvenskens tid mellan 18 och 22TV-tittandet tar av en

innehållflesta väljer med hänsyn tillvardagskväll. De tittarevanlig program
vilken kanal gäller. kanaltid fundera det Denoch tillgänglig attutan som

på nårprogramproñlen vid tidpunktattraktiva dagenkan skapa den rättmest
då nården tid kvällen TVpubliken. Svensk s.k. prime time,den största

och 21.30 Cronholm m.fl., 1993. Imellan kl 19.30flest liggerpersoner,
mån.förskjuts prime time i motsvarandemedländer senare vanor,

varierar mellan olika befolkningsgrupper. GenerelltExponeringen för TV
högkonsumentema TV. Vidareoch de äldsta de verkligadeär yngsta av ex-

låg utbildning för TV de med hög. Tabel-sig människor med änmerponerar
människor har omfattandeframför allt äldrevisar detlen är ettatt som
två ellerpensionär timmar Dettittande. Mer än genom-ser mera.varannan

timmar dag.65 drygtsnittliga tittandet bland över är tre perpersoner162
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De allmänna i TV-tittandetmönstren desamma i de flestaär länder. Tittar-
tiden regelär omfattande där televisionen har längre sändningstid,som mer

i USA, påverkas Ökningent.ex. TV-systemetsäven karaktär. imen av sven-
skarnas tittande sammanhänger med fler sändningar på lördag och söndag

tidigare sändningsstart vardagar.samt Samtidigt betyder ökning i tittar-en
tiden vanligen uppmärksamheten i tittandet sjunker.att När tittartiden blir
längre beror det inte sällan TV-apparaten står så fort någonatt är
hemma, tittarän uppmärksamt. TV-tittandetatt i amerikanska hus-mera man
håll liknar ofta ouppmärksamt radiolyssnande. Denett lägre uppmärksam-
heten påverkas typenav av program.

Tre i TV traditionellt för klartprogramtyper högre publikandelarsvarar än
övriga: långa nyhetsprogram Rapport och Aktuellt, och nöjesprograrn.sport
En med relativt höga tittarsiffror s.k. blandprogram,ärannan grupp t.ex.
caféprogram, långfilm och övrig ñktion.

Huvudintrycket de flesta befolkningsgrupperär att väljer ungefär samma
TV-program, det finns ocksåtyp klara skillnader. Mäns och kvinnorsav men

preferenser skiljer sig främst beträffande nyheter och För de flestasport.
andelen tittareär blandprogramtyper de äldre,större särskilt gäller detta de

längre nyhetsprogrammen. De enda där intresse-programtyper äryngre mer
rade genomsnittet långfilmän är och Det allmänna förmönstret desport.
flesta lågutbildadetyper är högutbildade.att än Iav program motsatsser mer
till exempelvis vid tidningsläsning gäller detta särskilt nyheter och samhälls-
stoff.

såledesTV i första handär medium för nyheter, underhållningett och
Detta stabiltär tidsport. mönster och i olikaöver länder.ett I Sverige har för-

delningen mellan huvudtyper varit ungefär densamma två-sedanav program
kanalsystemet infördes 1969. Tvåkanalsystemet medförde i sig tittandetatt

någotökade det lättare stoffet och minskade i motsvarande grad för sam-
hällsstoffet. När valfriheten ökade prioriterade tittarna det underhållandemer
utbudet; detta har lågutbildadesärskilt gällt och Reimer, 1994; Bergyngre
och Kiefer, 1992.

Den tendensen har blivit tydligare förstännu tillkomstensenare genom av
satellit-TV-kanaler och sedan TV4. De kanalerna ökande deltargenom nya en

människors tittartid. Hösten 1993 hade tvåSVT:s kanaler 55av procent av
genomsnittssvenskens tittanid, 40 bland mellan 15 och 30procent personer
år. Bland med satellit-TV-tillgång föll andelen till 47 respektive 34personer

Övrig tid fördelar sig andra TV-kanaler,procent. främst TV4 och TV3
figur 5.10.

En följd mångade kanalerna och människors preferenser TV-ärav nya att
tittandet ändrat karaktär. När satellitsändningar blev tillgängliga i svenska
hushåll, det i första underhållningsprogrammenhand i Sveriges Televi-var
sion tappade, medan nyhetssändningarna till början någotklarade sigsom en
bättre. Detta fenomenär i utländska studier konkur-settsamma som man av
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kanaler. Tittandet SVT:s nyhets-nationell TV och andramellanrensen
samtidigt har dock exponeringen förändå successivt minskat;harprogram

kapitel 7.i TV4 ökatNyheterna se även
mindre framträdandeinformativa funktionförefallerAllmänt TV:s vara

lika självklartnyheter inte längre1980-talet.mitten Att är1993 iän se
utbild-till människors1993 anknutetNyhetstittandetför alla tittare. är mera

framhållits finnsdetdet 1986. Det harpolitiska intressening och än att envar
lågutbildadeTV-tittandet, i och medsnedfördelning isocialklart ökad att re-

Reimer, 1994,underhållning nyheteroch högutbildadeföredrarlativt sett s.
205.

1993genomsnittlig dag, hösten procentTV-tittandet5.10Figur en
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25%40
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Tendenser i medieanvändningen

Radion och televisionen hartidvis uppfattats hot dagspressen. Enmotsom
genomgång de undersökningar finns for perioden fram till l980-taletsav som
mitt inte belägg för så skulle fallet. De flesta studieratt pekarger vara snarast
på nationella sändningar i radio och TV fungeratatt komplement tillettsom

i huvudsak lokal Den innehåll erbjöds i denen typmorgonpress. av som na-
tionellt spridda respektive kvällspressen också sådant detmorgon- attvar
egentligen inte konkurrerade med radio och TV.

självaI verket visar sig allmänna antaganden direkt utbytbarhet mellanom
medier sällan rimliga. Visserligen har ändrade medievanor kommit att ettge
sådant intryck, det har inte varit hela sanningen. Ett exempel vadärmen som
hände med radiolyssandet efter introduktionen TV.av

Före ställningTV-starten hade ljudradion sin starkaste på kvällstid.
Underhållningsprogrammen lördagskvällama samlade hela svenskanästan
folket och det i högsta grad aktivt lyssnande. När televisionenett introdu-var
cerades försvann huvuddelen radions kvällspublik. De sökte nyheter,av som
underhållning och förströelse började TV; ljudradion blev selektivtettse
medium for mindre skugganI TV korn radion istället utvecklagrupper. attav
egenskaper där den överlägsen, snabbhet i nyhetsförmedlingen, ocht.ex.var
behöll därmed attraktionskraft i Annorlunda uttryckt komstora grupper. ra-
dion i konkurrens med TV utveckla sina starkaste sidor.att

Ett exempel videotittandet.är I början 1980-taletannat bedömdes vi-av
deon kunna bli mycket snabbt expanderande medium. Av Sverigesett Radio-
koncernen beskrevs det inte sällan potentiell konkurrent till allmän-som en
TV. Till början ökade också användningen parallellt med innehaveten av
videobandspelare. Mönstret ändrade sig dock vid mitten decenniet. Medanav
andelen videoinnehavare fortsatt stiga och 1993 hade nått 70att över procent,
stannade andelen användare genomsnittlig dag under tio Kratz,en procent
1994b; Björkqvist-Hellingwerf, 1994b. Samtidigt hade videobandspelaren

fåttsuccessivt användningsgområde:avgränsat inspelning TV-programett av
och tittande hyrñlm Anshelm, 1993.

Även inget enskilt medium helt har försvunnit medierom attgenom nya
introducerats det uppenbart vissaär medier har minskat i betydelse,att t.ex.

biograferna drabbats i frånkonkurrensen TV.att Den principiellt intressantare
frågan dock hur människorär det ökade medieutbudet. En reak-reagerat
tion har kunnat utläsas redan i avsnitten radio och TV är ävensom attom om

viss medieteknologi ljudradio, television behållithar eller kanskeen t.o.m.
sinstärkt ställning, har enskilda kanaler inte sällan i uppmärksamhet.tappat

Där utbud blivit tillgängligtstörre har tittandet fördelat sigett detta.över
Det ökande valet mellan enskilda medier framträder i flera studiersom un-

der l980- och l990-talen innebär selektiviteten användningeni ökar.att
Förklaringen helt enkelt utbudetär ökar den tid finns tillgäng-änatt mer som
lig för användning. Tendensen gäller i alla medier,stort sett äventyper av om 165
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förefaller för radioden tydlig och TV för Becker ochmest samt morgonpress
Schönbach, 1989.

innehålletdagspressen det prioriteradeFör de lokala nyheterna.är mest
Vidare intresset för inrikes- och utrikesnyheter och Dettaär stort ärannonser.

någotinte utmärkande för 1980- och 1990-talen.dock Allt talar för dessaatt
läspreferenser utvecklades följd konkurrensen med TV-medietsom en av un-

andra hälften 1960-talet och detta förstärktesder attav genom pressens re-
daktionella prioriteringar under l970-talet Weibull, 1983.

iSelektiviteten i TV-tittandet har ökat takt med utbudet expanderat.att
påverkas bådeutbudetMänniskors nyttjande det ökade i TV grundläg-av av

intressen. frågaorienteringsbehov och bestämda Precis igande som om
blir följden publiken fördelar sig de flestadagstidningsläsning kana-överatt

totala tittartiden ökat tämligen blygsamt harler. I och med den dennaatt ten-
medfört Sveriges Television har publikandelar.dens i tittande att tappat

radiomediet har nyheter och musik blivit det prioriterade inne-För mest
frånhållet. Till skillnad dagspress och TV, i likhet med kvällspress,men

också uppdatering lyssnarna vill vad häntfungerar radion vetasom en som-
har kringfördjupa sig i andra medier. Under 1980-talet studierför att senare

påbl.a. nyheten mordet Olof Palme 1986olika nyhetshändelserstora om-
bekräftat typiskt för människorsjfr Weibull, 1986 detta nyttjaär sättatt att-

radion och kvällspressen.
främst förströelse och bakgrundsbrus.övrigt handlar användningenI om

ocksådock inte det här finns selektivitet bland lyss-hindrarDet att ensenare
närradiostationer under 1980-talet börjadeStudier de slutetsom avnarna. av

nåför publik har klart visat dessa kundesända popmusik att storaen yngre
målgrupper sända musik, vilket präglari sina rättpublikandelar attgenom

lokalradiostationer.innehållet flera storstädemas privatai av
specialtidnings- tidskriftsbranschenutvecklingen ochDen samlade av un-

uttryck för Selektiviteten i medieanvändningen. Detder 1980-talet i sigär ett
för tidningar. Dessa tidningar har lä-funnits ökat allt smalarehar utrymmeett

mycket för. Samtidigt har devarit beredda betala relativtdessutom attsarna
hela perioden i upplaga.familje- och damtidningarna underbreda tappat

frag-två innebär den icke-dagligatendenserDessa sammantagna att pressen
ungefär TV-mediet.mentariserats sättsamma som

nyttjandesamtidigt paradox. SelektivtUtvecklingen av en-rymmer en
medie-allmed minskat imedier förefaller parallelltskilda ett engagemang

blir del det dagliga bak-inte aktivt väljsanvändning. De medier en avsom
påvisatshar redan förmedieanvändning kan sekundärgrundsbruset. Att vara

sådantpåtagligt. lyssnarmönster iEttdär detta kanske ärljudradion, är mest
intressantför musikkanalema. Mertypiskt är mönstersin atttur mest samma

från Radios publik- ochStudier SverigesTV-tittandet.finns i program-
ocksåvisat andelen TV-1990 harforskningsavdelning Nordström,t.ex. att

internationellökat. Tendensenmed harsamtidigt sysslar ärtittare annatsom
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och gäller i första hand lätta Bergyngre ochpersoner, som ser program
Kiefer, 1992.

Det har redan konstaterats det finnsävenatt vanemässigt bläddrandeett
morgontidningen. Morgontidningengenom illustrerar väl inom sig denna

medieanvändningens paradox: inom given söker läsarna sig fram tillen ram
det för dem relevanta innehållet. En tendens för morgontidnings-annan
läsningen under 1980-talet är antalet lästillfallen foratt den enskilda tidningen
har ökat. Detta har sin grund i läsning arbetsplatsen förefalleratt spela en

rollstörre tidigare.än Att tidningsläsningen deladär flera lästillfällen tyder
på läsarnas relation till tidningenatt mindreär strikt tidigare.än Detta sätt att
läsa visar sig särskilt framträdande bland devara yngre.

För kvällspressläsningen det inte likaär lätt finna någon enhetligatt ten-
dens slag. De studier förtroende gjortsav undersamma 1980-taletav som

antydan kvällstidningsläsningenger att frågaen är förströelseom mer en om
informationsinhämtande.än om

5.6 Funktionsdifferentiering mediesystemetav

Ett sätt sammanfatta både struktur-att och publikutvecklingen i det svenska
medielandskapet beskrivaär den iatt successiv funktions-termer av en
differenticring mellan olika medier. Med dettatyper enskildaav attmenas
medier har utvecklat sina egenskaper i konkurrens människors tidom sam-
tidigt publiken inom för ökande medieutbud försöktsom ett priori-ramen att

bland mediers respektive innehålltera efter de behoven. I detta liggeregna
således anknytning till det inledningsvis beskrevsen utbud ochsom som
publik i samspel: det har skett profilering i utbudet och funktions-en en
specialisering i användningen.

Mot denna bakgrund det intresseär finna visualiseraatt sättettav att me-
diernas funktioner dessa framträder i studier publikvanor och publik-som av
preferenser under 1980- och 1990-talen jfr Djerf, 1986; Weibull, 1989,
1991; Höijer och Nowak, 1990; Kratz, 1991; Kratz-Weibull, 1993. Ut-
gångspunkten det finnsär grundläggandeatt skillnad mellan medieren som
primärt inte enbart fungerar informationsmedier för sinamen använ-som- -
dare och medier primärt inte enbart förströelsemedier.är Dettasom men- -
är klassisknärmast tudelning Lazarsfeld, 1940; Ohlsson,en 1989 gi-som
vetvis hög grad förenkling. Klart emellertid informationrymmer ären av att
respektive förströelse två grundfunktionerär klart kommer fram i studiersom

hur människor medierna.av ser
I figur 5.11 den horisontella dimensionen denna skillnad mel-svarar mot

lan i huvudsak informationsinriktning i användningen respektive i huvudsak
förströelseinriktning.

Den vertikala dimensionen å sidan den grundfunktionavser ena ett me-
dieutbud har för sin publik åoch andra sidan de möjligheter till fördjupning 167
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erbjuder. kan beskrivas skillnad mellaneller specialisering det Detta som en
påbyggnadsfunktion. Utbudet i skilda medier kan bedömasbas- och enen

vilken funktion det fyller för använda-eller mindre bra beroendesom mer
sådanasåledes skilja medier upplevs särskilt braVi kan ut som vararen.

förströelse, ochmedier harinformation respektiveallmänatt som en merge
sådana speciellafunktion och bragrundläggande social är ämnen.som

två funktionsdimensioner till medietypologiför dessaOm vi ensamman
position i massmedie-karakterisera den svenskakan vi morgonpressens

publikperspektiv Figur 5.1 l.systemet ettur

massmediesystemet publik-för det svenskatypologiFigur 5.11 En ettur
perspektiv

FÖRSTRÖELSEINFORMATION
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Dagspress: lokalt bevakningsmedium med fördjupning

Om vi väljer den lokala utgångspunkt kan dennaatt ta imorgonpressen som
första hand betraktas inforrnationsmedium. Det viktiga emellertidett ärsom

bådedenna fungerar grundläggande bevaknings-att och fördjup-ett ettsom
ningsmedium. Det torde förklaring till de lokalaattsenare vara en morgon-
tidningarna i förmåttSverige kombinera lokal anknytning och bredd
bevakning med samhällsorientering fördjupning. harDe varit uppmärk-

lokalmarknadens behov och därmed blivit det dominerande lokal-samma
mediet. Genom den lokala orienteringen både frågagenerellt och iatt om-
praktiskt nyttig information för de flesta människor grundläggandeär ett-
behov, har dagstidningen också blivit naturlig del i deras dagliga liv. Enen
effektiv morgondistribution har troligen spelat viktig roll för vidmakt-atten
hålla läsvanan.

förhållandetOm vi studerar mellan lokal och andra trycktamorgonpress
medier finns det givetvis konkurrens främst vad gäller informations-
funktionen. Särskilt intressant i detta sammanhang denär s.k. storstads-

morgontidningama i Stockholm, Göteborg Påoch Malmö. sinapressen -
utgivningsorter fungerar de lokala morgontidningar samtidigt desom som

sina nationellt eller regionalt spridda upplagor erbjuder politiskt,ettgenom
ekonomiskt och kulturellt tillval Kratz, 1991. Under 1980-talet har dessa
tidningar iupplaga sina omland bl.a. följd prishöjningar:tappat som en av
storstadspressens överspridda upplaga tycks kommit i kläm mellan specialise-
rade tidningar, Dagens Industri eller Moderna Tider, och förbättradt.ex. en
kvalitet hos de lokala tidningarna. definitivEn prioritering kommer till kon-

dåkret uttryck abonnemangspriset stiger jfr Severinsson, 1994.
lösnummerförsåldaDen kvällspressen och den lokala harmorgonpressen
övertäckning. Kvällspressen tycks fungera uppdateringstoren som en av

också frågaspecialisering i för-ochmorgonpressen, sportmen som en om
ströelse. Det endast i Stockholmär det finns andel allmän-störresom en av
heten nöjer sig med kvällstidning.som en

underhållningsmediumTV förströelse- ochsom

Det andra-centrala mediet i svenskarnas tillvaro TV. Det spelar viktigär en
båderoll för information och förströelse. Olika undersökningar har visat att
fördet människor huvudsakligen förströelsemedium.ärstora ettgrupper av

För Sveriges Television ligger dock styrkan i brett nyttjande: både nyheterett
förströelse innehållskategorier.och attraktiva expansionär Den skett försom

TV-mediet har framför allt i den högra i schemat med vi-ägt övre rutanrum
deo eller satellit-ÄN.

Videon och satellitkanalema används huvudsakligen underhåll-som
ningsmedier, där de särskilt bland betydligt bättre exempelvisänyngre anses
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svensk nationell TV Roe och Weibull, 1989. Det gäller uppenbarli-senare
TV4, bland ungdomar vunnit Ocksåpopularitet. inter-även storgen som

sådanñnnsnationellt tendens Berg och Kiefer, 1992:282. Det dualaen
etermediesystemet medföra publictycks service-TV kommer positione-att att

något det informativa, stårmedan de privata kanalerna starka imotras mera
fråga avkoppling och förströelse.om

nådde framgångar underhållnings-Videomediet till början storaen som
långfilm.medium, i första hand beträffande hyrd Tillkomsten satellit-av nya

underhållninginriktning breddatkanaler med har TV-utbudet. Utveck-
lingen har klara paralleller med hur tillkomsten nationell televisionav

underhåll-till veckopressen sin1950-talet bidrog kom rollatt att tappa som
då någotåtervinnaningsmedium. Denna sökte publikintresset attav genom

frågespalternaminska följetongsmaterialet och öka dvs. i riktning mot-
informationsfunktionen.

tidigare visade kom ljudradion sin traditionellaSom exempelett att tappa
informations- och förströelsefunktion i konkurrens med televisionen. Mediet

då, tillutvecklade sig i viss likhet med kvällspressen, uppdaterings- ochett
förhållande;förströelsemedium. lokalradion har inte ändrat dettaDen nya

och den privata lokalradion förstärkt denna tendens.har P4-kanalensnarast
fåalltför förlokala nyheter radion erbjuder har hittills varit inne-De attsom

någon med den lokala morgontidningen. I stället kom-bära reell konkurrens
på:tillbland intresserade lyssnare användas det den bästradion ärattmer

frågauppdatering i de viktigaste nyheterna. Det karakteristisktsnabb är attom
bådenyhetsintresserade del tidning och radio.de tar av

Också databaserade medier kan förväntas komma spela viktig rollatt en
frågasärskilt i fördjupning. Detta gäller främst text-TV och videotex. Ge-om

mångdubbeltde databaser den erbjudna volymenär större änutgörattnom
innehållet påtidning kan inriktas allavad kan förekomma i ocht.ex. ensom

slags nyheter, lokala.även
svårt fåvarit överblickProblemet i dessa medier har hittills det äratt att en

för fördjupning snabbtvad de erbjuder. De utmärkta sämreär attmenav
möjligen undantag.grundläggande orientering; text-TVär ettge

funktionsdifferentieringen svenskaredovisade analysen inom detDen av
innehållspreferenserhur medievanor, ochmediesystemet baseradär pu-

till 1990-talet. Schemat blir slagsblikattityder utveckats i Sverige början ettav
frågantill motsvarande profilering i utbudet. Den avslutande hurparallell är

långsiktigamåntvå vad dedessa utvecklingslinjer hänger samman I utgör
såoch vad kan i fall tänkas orsakenförändringar vara
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Komplementära medier...

Mot bakgrund vad här redovisats detär naturlig slutsatsenav det isom att
huvudsak råder komplementära relationer mellan flestade medier intesom
konkurrerar funktionellt.

Om vi dagspressen utgångspunkttar variationenär i lokalsom morgon-
tidningsläsning marginell med hänsyn till tittande nyheter i TV eller lyss-

pånande radio. Den allmänna tendensen deär TV-ny-snarast att som ser
heter genomsnittet ocksåän läser något regelbundet.mer morgonpress mer
Också lyssnandet lokala radionyheter komplementärtär i förhållande till
morgontidningsläsning.

Samtidigt finns det tendens råderdet konkurrensförhållandeatten mer av
mellan och kvällspress. De regelbundet brukar läsa lös-morgon- som
nummertidningar något mindreär regelbundna morgontidningsläsare.
Kvällstidningar såledesförefaller konkurrera någon funktion ävenom som
erbjuds av morgonpressen.

eller funktionskonkurrens.

När vi talar möjlig konkurrens olika mediefunktioner detärom väsent-en om
ligt förstå funktionsdifferentieringenatt inte bara bild vad de exis-som en av
terande medierna erbjuder antydan grundläggandeutan samhälle-som en om
liga funktioner medier eller andra kanaler kan tillfredsställa. Varjesom ut-
vecklat sådanasamhälle har behov här beskrivits funktioner. Be-som som
vakning omvärlden troligen denär centrala, också förströelseav mest men
spelar viktig roll. Dessa socialt betingadeär behov, medan det kallatsen som
tillval i utsträckning knutet småstörre tillär eller enskilda individersgruppers
särskilda intressen.

mångaI samhällen eller inom många samhällsgrupper det inte deär tradi-
tionella medierna fyller de redovisade funktionerna. I Sydeuropa detsom är
inte sällan det lokala eller baren den viktigatorget är platsen för densom som
vill vad händer; inom invandrargruppveta i Sverige kan detsom en ettvara
socialt nätverk förmedlar relevant information. Förströelse kan lika gärnasom

påbesök pub med godaett timmarvänner i TV-fåtöljen.vara en ettsom par
Empiriska studier ocksåvisar där underhållningsutbudet utanföratt orter
medierna ligger TV-tittandetär större lägre.

Innebörden sådana konkurrensär sociala funktionerattav resonemang om
kan såväl konkurrens mellan enskilda medier konkurrensvara en som en
mellan medier och andra tillfredsställasätt behoven. Utmärkande för Sve-att
rige dagspressenär har varit framgångsrikmycketatt det gälltnär täckaatt
många olika behov. De svenska dagstidningar-na har under det halv-senaste
seklet successivt tillbaka tillträngts den nedre delen i figuren,vänstra men
samtidigt varit framgångsrika där upparbeta intresseytterst blandatt ett stort
allmänheten. Medan gratistidningar i Danmark kommit spelat.ex. att storen
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behålliti Sverige dagspressenlokala informationen harroll för den mycket
marknad.denna

horisontella dimensionen i utsträckningiakttagelse denEn är storattannan
med dagens timmar. förstatidsdimension, Densammanfaller med närmasten

orienteringsbehov,bevakningsinriktad och prägladframför alltdelen är ettav
förströelse successivt ökar under dagen. Att de lokalaförmedan utrymmet

särskilt stark ställning.morgonutgivna dem därför I lju-tidningarna är enger
lösnummertidningamaockså identifiera. radion ochlättdetta detär attset av

innehåll.både information och lättareuppdateringsmedier medsom
medier intres-mellan olika detanalyserna relationernabakgrund ärMot avav

i relation till deframtiden för dagspressenanalyseraförsökaattsant nya me-
från åtminstonekan kommauppenbart konkurrensendierna. Det är treatt

håll. Det kan ske genom

morgonsändningenbevakning iutökar sin lokalaTVatt-
informationlokalaregratistidningar erbjuderlokala ännuatt en-

fårfördjupningsbehov,främstelektroniska medier, motatt svararsom nu-
användningsområdebreddatlokaltett

Ännu mycket liten roll. Det endasådan spelatså konkurrenslänge har en
gratisutdelade tidningar ellerområden haft betydelsei vissa är annons-som

visat dessa bland denemellertidundersökningar harGenomfördablad. att
låg med dagstid-förhållandevis i jämförelseallmänheten harsvenska status

framgång sådana dedärområden gratistidningar haftdär är störreningar. De
i Stockholmslokalbevakning,skäl har sö-olikatidningarna t.ex.svagenav

ingen tidninggränsområden dagstidningar därmellan olikaiförorter, ellerdra
Kiruna.ställning, i Tierp ochstarkhar tillräckligt t.ex.

startade höstenföreteelse i Sverige. DenrelativtMorgon-TV är nyen
sändningarnamorgon-TV i TV2.i januari 1993och följdes1992 i TV4 av

befolkningen mellan 9 ochpå 15räckvidd omkringdaglighar procent aven
nationellt in-huvudsakligensändningarna deår. Utmärkande för är79 är att

riktade.
för studiergjorts, bl.a. inomuppföljningsundersökningarDe ramensom

entydig bild. visar sig vis--94, ingen DetPressutredningeninitierade gerav
bland demmindre regelbundenmorgontidningsläsningenserligen äratt som

nödvändigtvis ef-inteWeibull, 19940, dettamorgon-TV är enmenser
tidigarebarnfamiljer, redanbl.a.morgon-TV; dennafekt varyngregrupp,av

Åkapitel 4.morgontidningar seutsträckningi mindre prenumeranter an-
nedgången andelenprenumeranterijämförelsedirektsidan visardra atten

regelbundet följerblandbefolkningsgenomsnittligger över ett personer som
morgon-TV.

på-vissa hari varje fall inommorgon-TVrimlig slutsatsEn är att grupper
hushållet.morgonmedium ihålla dagstidningarsig medverkat att somvanan

gåttutsträckningihanden morgon-TVvid störreresultatenSamtidigt attger
regelbundna morgon-TV-detredjedelradiolyssnandet. Nästanöver172 ut aven
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tittarna sig lyssna mindre radio tidigare Weibull l994b; jfränuppger
Gunther 1989.

Morgonsändningama i påverkatTV i sin nuvarande form har vissa grup-
morgontidningsvanor, någondet knappast finns inne-störretrots attpers

hållslig funktionskonkurrens mellan nationell morgon-TV och lokal morgon-
tidning. Troligen kommer lokala morgon-TV-sändningar ha in-störreatt en
verkan härvidlag. Hur denna skulle kunna bli dock vanskligt för-ärstor att

grundval redovisade iakttagelser.utsäga av
Om utvecklingen elektroniskt multimediesystem förändraskanettav som

från fråga specialistemas fördjupningsbehov till handlaatten om om en mer
generell användning för lokal orientering, har det diskuterats relativt mycket

åren. Sådana någraunder de har tidningens medietekniskasenaste system av
fördelar bl.a. de snabbt kan genombläddras, de sökbara ochäratt attgenom

informationen kan lagras och dokumenteras. Det princi-att är typsamma av
informationshantering dagstidningsföretagen.inomstyrper som numera

ocksåMotsvarande teknik används redan i Sverige för överföring tid-av
till tillningar synskadade anslutna det s.k. RAPSRATS-systemet Ds U

1984:8.
hushållenFörutsättningar för tekniken emellertid utrustade förär äratt

Ännutillgångmottagning. förstaEtt till dator eller möjligen till fax.är ärsteg
hushållsteknologi förhållandevisemellertid utbredningen denna blygsam.av

Hösten 1993 dock år20 allmänheten mellan 15 och 79procent attuppgav av
de hade persondator och 7 de hade hernfax Till-Kratz, l994b.procent att

sådan teknologi dessutom relativt snabb.växten ärav
sådanrimligEn slutsats teknologi kan komma iär prövasatt snart att
tidningsinnehåll hushåll.skala för överföring till intresserade En delstörre av

påbörjatsvenska tidningsföretag påbörjahar eller inom kortattavser prov.
framhållasamtidigt viktigtDet det finns grundläggande skillnadär att att en

sådanmellan teknologi och dagens tidningar. traditionellaDen dagstidningens
erbjuderstyrka den snabb överblick skeende; denär att etten av ger en ram

för läsarna inom vilken de sedan kan söka sig vidare. Den teknologinnya
fordrar användarna i förväg skallvad de söka efter, i varje fall i huvud-att vet
sak. När krav läggs användaren talar mycket för tidnings-större att
spridning via dator kan leda till ökad social snedfördelning i medborgarnasen
inforrnationsinhärntande.

Andra forändringsmönster

Så långt utgått frånhar respektive komplementförhållandenvi konkurrens-
föras tillbaka innehåll.kunnat till mediernas karaktär eller deras Det finnssom

också svårighet låter påemellertid relationer endast med sig härledassom
detta satellit-TV-tittandets inverkan den lokala morgontidnings-sätt -
läsningen.
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fleraI studier har påvisasdet kunnat andelen regelbundnaatt morgon-
tidningsläsare lägre bland tillgångär har till satellit-TV ochpersoner som som

sådanaofta kanaler. förstaEtt försök förklaringtill sambandetär ärser att
skenbart; det finns ingen egentlig relation det beror på det sigutan röratt om

dessa läser traditionellt morgontidningar mindre regelbundet,yngre personer;
samtidigt de intresseradeär satellit-TV. En detaljerad genomgångsom av mer
visar emellertid finns åldersgruppersambandet i alla tabell 5.9.att

Är dådet satellit-TV-tittandet orsaken till den mindreär regelbundnasom
morgontidningsläsningen Inte heller hållerdetta antagande för närmareen
prövning. Bland dem tillgånghar till satellit-TV via parabol liggersom mor-

Ågontidningsläsningen genomsnittet.över andra sidan visar sig kvälls-
tidningsläsningen högre genomsnittet bland demän satellit-TVvara som ser
via kabel.

Tabell Tillgång5.9 till satellit-TV respektive utnyttjande nyheter iav
TV3TV4 och morgontidningslâsning procent

Morgon Har kabel-TV Har parabol TV3-nyheter TV4-nyheter
tidnings
läsning Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja

9193 9193 91 93 9193 91 93 91 93 91 93 91 93

6-7 dv 68 63 6574 70 66 72 70 74 70 59 55 72 63 68 65

3-5dv 1618 19 18 17 18 14 19 16 14 18 23 17 16 .15 21

1-2 dv 3 4 5 5 3 5 5 3 3 3 6 8 3 3 3 3

Sällan
aldrig 711 14 12 10 12 9 9 7 14 17 14 8 17 1411

frånAnm:Uppgifter SOM-undersökningen

råderSlutsatsen det komplicerat åsamspel mellan sidanär att ett ena me-
diefunktioner åoch andra sidan sociala faktorer. Satellit-TV-tillgången har
betydelse för morgontidningsläsning i vissa sociala miljöer, inte i andra.men
Lösnummertidningar finns oftare i miljöer satellit-TV via kabel.samma som

fårSamband detta inte frågaslag givetvis tolkas direkta orsaks-av som en om
relationer. kabelhushållSatellit-TV-tittande i behöver inte ha trängt ut den

Åmorgontidningen.lokala andra sidan det rimligt tänka sig regel-är att att ett
hushåll bådebundet tittande i dessa minskar och intresse för den lo-utrymme

Sådanakala morgontidningen; det uppkommer allmän mediemättnad. ten-en
frågeundersökning,denser kan skönjas i aktuell där människor sigen uppger

gångna åretminskat sitt TV-tittandeha under det Morgonens mediavanor,
1994.
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Resonemanget stöd tidigare det inteslutsatser medie-ärattger
utvecklingen långsiktiga sociala, och kulturellaekonomiska för-utan snarare
ändringar i samhället har luckrat läsamänniskors lokalattsom upp vana mor-

nytillkomna svåraremedier kan fördetatt göragonpress, men morgon-
vinna tillbaka dessa hushåll i förändrad social ochatt ekonomiskpressen en

situation Reimer, l994a, l994b.

5.7 Dagstidningens styrka

Kapitlet har sökt placera dagspressen Frågani medier. vadärett system av
dagstidningens styrka långoch möjlighetär kon och sikt.som

Den första omständigheten lokala morgontidningar sinär har bas inomatt
bestämt område.geografiskt De därmed del i slags socialtett är nätverk.etten

Tidningarna förstärker förhållandesamtidigt detta påverkarde lä-attgenom
intressen. Genom dagstidningen bådeerbjuder generell orienteringattsarnas

och praktiskt nyttig information ocksåblir den naturlig del i läsarnas dag-en
liga liv. effektiv utgivningsområdetEn morgondistribution inom har troligen

viktig för förstärkaspelat roll den dagliganänmts läsvanan.attsom en
En andra omständighet bidragit till dagspressens starka position isom

tidningsinnehålletmediesystemet kännetecknas bredd.är Ge-att storav en
innehålletbredden i markeras karaktären omnibustidning tidningnom av en-

för alla. i förutsättningen förDetta sin morgontidningsläsningensär tur
dubbla läsarenfunktion, dels får överblick ochgaranterar atten vana som en

fördjupningmöjlighet till informationssökning, dels på för läsaren viktigaen
ämnesområden.

basmediumdagstidning fungera slagsFör skall det inteett äratt somen
innehållsliga itillräckligt med den bredden sig också radio och TV har en-

sådan dettext-TV och videotex har ibredd, liksom än utsträckning.större
fördelsärskildDen faktor morgontidningen denär över-attensom ger ger en

skådlig innehållet.presentation därmed lätt hanteraDagstidningen attärav
både för den bara vill ha den och för den villsnabba orienteringensom som
läsa noga.

fjärdeEn omständighet för dagspressenssäkerligen haft betydelsesom
ställning i Sverige dagspressmediet harsociokulturellt värderats högt.är att
Detta handlar prestigen hos dagstidningen. idag talas prestigeNär detom om
i samband med tidningsläsning och tidningsval dettabetraktas närmast som

metodproblem: i och med det till läsafinns knutenprestigeett att attvanan en
tidning svårt pådet riktigtmänniskorär bekriver sinaatt veta ettvanorom

Det ibland betraktas läsvärdesundersökningarsätt. metodproblem isom som
faktiskt tidningsföretagets tillgångar jfr Weibull, 1989.är viktigasteen av

lokalaAtt den stark position vid 1990-detta harsättmorgonpressen en
Någottalets början innebär inget förenklatgaranti för framtiden.sätt en
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påståskan de fyra omständigheter givit dagstidningama derasatt centralasom
ställning i mediesystemet också deras punkter.är svaga

För det första har den lokala sin stabilitet detattmorgonpressen genom
finns stabila sociala miljöer med vilka läsarna identifierar sig. Med andra ord

påståskan det den stabilitet råderidag konsekvens stabilitetenatt ärsom en av
i samhället. Vi kan därför ökad social och geografisk rörlighet i olikaanta att
avseenden kan försvaga den traditionella morgontidningens ställning. Exem-

hushållstäckningpelvis dagspressen då enpersonshushållantalet ökartappar
eller vid ökad omflyttning. Arbetslöshet kan ha effekter. Bland desamma

det framför allt den sociala turbulensen någraär under dragityngre som ner
intresset for tidningsprenumerationer.

Vad gäller tidningsvalet ocksåi sig det sannolikt detta iär ökandeatt ut-
innehållsmässigtsträckning blir bestämt. Läsarstudier har visat gåttdetatt

tradition i valet tidning, ärnnesintresse spelar ökande roll. Dettaattav men en
ställer krav tidningarnas kvalitet. Den lokala morgontidningen måstestora
därför ha tillräckligt mycket lokala förnyheter läsarnas allmänna orientering
och tillräckligt informationmycket för fördjupning för de särskilt intresse-
rade.

förhållandevisKostnadsaspektema har berörts litet i detta kapitel. Det har
tidigare framgått priset tidningen åtminstonespelar mindre såroll,att en

någotlänge det inte finns billigare alternativ med funktion. Detsamma som
dock inkan spela vad gäller tidningsläsningen framtideni läsarnaär att av
skäl tidigare berörts troligen kommer påställa ökande krav kvalitetattsom
och service hos det betalar för. finns långsiktigtVidare det problem iettman
det faktum morgontidningen uppfattas rörlig hushålletkostnad iatt som en
medan andra medier, TV, handlar investering där kostnaden fört.ex. om en

låg förhållandeanvändningen i till förstaden insatsen inteär och sällan upp-
fattas gratismedier.som
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6 Dagstidningarna och den politiska
demokratin

för samhällets stöd till varitMotivet dagspressen har den betydelse dagstid-
ningarna tillmäts för demokratiskt samhälle. första statligaDenett pressut-
redningen hade till uppgift undersöka ekonomiska förutsättningaratt pressens

åtgärder syfte förutsättningar för fristudera olika i skapa godaattsamt en
opinionsbildning. Utredningsuppdraget karakteristiskt för det synsättär som

föregående två decenni-har präglat i alla pressutredningar under destort sett
mångfaldekonomiska förutsättningar för i opinionsbild-skapaatterna: en

ningen dagspressen.genom
På statliga utredningarna kom successivt statliggrundval deav en press-

årsSärskilt de förslag lämnades 1972politik utvecklas.att avsom press-
tvånorrngivande för de decenniemasutredning har kommit bliatt senaste

teoretisk analysUtredningens överväganden byggde delspresspolitik. en
dels studier huruppgifter i samhället SOU 1975:79,dagspressens avav

fungerade i opinionsbildningen SOU 1975:78.dagspressen faktiskt
års pressutredning sitt betänkande har det skettlämnadeSedan 1972 stora

framgåttmedieområdet, före-vilket inte minst har i detförändringar inom
politiken,gående. haft för mediernas fungera ihar betydelseDetta sätt att men

också uppgifter i demokratiskt samhälle.för mediernas Motettsynen
belysa dagspressens politiska roll vid 1990-denna bakgrund det viktigtär att

kapitel belysa hur dagspressen, och andratalets början. Syftet med detta är att
förhåller Dessförinnanmedier, sig till det svenska politiska idag.systemet

den politiska demokratin, denna harskall dagspressens roll i somsynen
utredningarna, analyseras.framkommit i de statliga

principer6.1 Presspolitiska

betoningenförsta pressutredningarnaKarakteristiskt för de var av pressens
tidningstraditionenbakgrund den svenskapartipolitiska betydelse. Mot ärav

något särskilt överraskande.detta knappast

partipolitiska traditionenDen

på partier tidningar slags grundbandet mellan ochSynen det starka ettsom
betänkandesärskilt i den forsta utredningensför presspolitiken framkommer
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1965. Efter ha slagit fast det fannsatt behovatt statligtett stöd konstate-av
rade utredningen SOU 1965:22 119:s.
...den enda möjligheten överföra statligt tidningsstödatt tillett de enskilda
tidningsföretagen är deöver politiska partierna.att Detta sig ocksåter
naturligt redan det skälet inte mindre 85% deatt än svenska dagstid-av av
ningarna har partipolitisk anknytning. Det följer också de centralaatt ettav av
motiven för bibehålla slagkraftig tidningspressatt i effektiv konkurrensen är
det demokratiska samhällets behov differentierad politisk opinionsbild-av en
ning. De politiska partierna såledesär tillsammans med samhället och tid--ningskonsumentema huvudintressenter på tidningsornrådet.-

Slutsatsen för pressutredningen klar: dagstidningar del detvar var en av
politiska och därför automatisktsystemet angelägenhet för samhället.en
Den stödmodell framskymtar i denna diskussion kom aldrig blisom prak-att
tisk verklighet. Efter stark kritik särskilt pekade på faran i bindaen som att

till de politiska partierna introducerades iställetupp pressen partistöd. Tan-ett
ken med partistödet det skulle användas föratt opinionsbildande ändamål,var

stöd till dent.ex. egna pressen.
Samma tankar finns inom års1967 utredning. Den bygger i huvudsak

års1963 utredning och utvecklar inte målen vidare, primärt inriktadärutan
ekonomiskt-tekniska frågor. Resultat övervägandena blir samdistribu-av en
tionsrabatt och lånefond.pressens

års1972 pressutrednings fyra massmediefunktioner

Som framhålls i direktiven till Pressutredningen -94 det måldeär fonnu-som
lerades års1972 pressutredning har varit styrande för presspolitikenav som
sedan dess. Det framhålls dessutom dessa inte därefter någonföratt utsatts
egentlig prövning.

formuleringarDe i års1972 utredning fick särskilt genomslagettsom var
formuleringarna beträffande massmediemas uppgifter eller funktioner i sam-
hället. Mot hänvisning till dagspressens roll i det politiska fastslårsystemet
utredningen det finns fyra uppgifteratt särskilt viktiga:ärsom

Information. Massmediema har betydelse bådeför medborgares och poli-
tikers information vad händer i samhället.om som
Kommentarer. Medierna kommentarer och analyser vad händerger av som
i samhället. Detta både friståendegörs medier och medier ärav av som
språkrör för olika sarnhällsgrupper
Granskning. Medierna sörjer allmänhetens företrädare för granskningsom
och kontroll olika makthavare i samhället tredje statsmakten ellerav
Fourth Branch of Govemment.

4. Gruppkommunikation. Massmediema har betydelse för kommunikation
inom och mellan organisationer och grupper.

I analys dessa funktioner, utförd uppdrag Pressutredningenen av av
utgår-94, Kent frånAsp 1994 två grundläggande krav måste ställasatt178
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mål.statsmaktemas mediepolitiska sådana målDet skallär attena vara
någotförankrade i högre värde, exempelvis demokratiuppfattning eller ien

författningen, det andra, de skall förankradeväl i samhället.att vara
fyra uppgifter formuleras mål årsDe i 1972 pressutredningsom som var

radioutredningförankrade årsväl i samhället. Samma fanns hos 1974synsätt
och Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges Radio och Svenska Jour-
nalistförbundet ocksåställde sig bakom dem. De blev regel uppräknade isom

områdetgrundläggande läroböcker inom Asp, 1994.
angivna fyra uppgifterna förhållerHur de sig till den författningensvenska

oklart. I utredningen uttalas visserligen massmediemaär skall med-attmera
verka till förstärka och fördjupa den svenska demokratin, det sägsatt men

måste målensamtidigt det naturligt till den svenskaatt attses som anpassas
demokratins särdrag: den representativa demokratin och organisationemas

roll SOU 1975:79 292.stora s.
rimlig de fyra huvudfunktioner fonnuleradesEn slutsats är att som av
års tidstypiska1972 utredning i sin tolkning demokratins idéär av

Utgångspunkten1993.Petersson, och myndighetscentrerad.är stats-
Uppgifterna formulerade lösning samhällets och de politiska parti-är som

fråga fråni fungerande informationskanaler, inteproblem med-etternas om
borgarperspektiv.

tvåMellan pressteorier

förstå årsFör bakgrunden till 1972 pressutredning formulerade de fyraattatt
uppgifterna det den gjorde, räcker det inte peka demokrati-sätt att
uppfattningen. speglas i preciseringen funktionerna i högDet gradärsom av

rådandevid tiden Detta i sin präglat de snabba förän-synsätt.ett turvar av
pådringar dagspressens roll ägde under 1970-talet.av synen som rum

förhållandetInte sällan brukar mellan statsmakten och medierna uttryckas i
form massmedie- eller pressteorier Siebert, Peterson och Schramm,av

den1956. I auktoritära teorin kontrolleras massmedierna de politiskaav
beslutsfattarna. Massmediernas uppgift uppfostra medborgarnaär att genom

underhållningför försvara politik sörja förochatt statens samt attpropagera
tillåtsintressen mellanoch avkoppling. Kommersiella och konkurrens medier

inom Iden frihetliga betraktas massmediernaemellertid teorinsystemets ram.
åsikter. ståmedlen föra fram Medierna skall därförde viktigaste attettsom av

från beslutsfattarna och i svenska fungerahelt fria de politiska det systemet
regering riksdag. socialatredje statsmakt vid sidan och Denavsom en

utgår från kritik i den frihetliga ideologinsansvarsteorin sätt attavarterav
vidgad yttrandefrihet för medborgarna harpraktiskt fungera. För skapaatt en

ideologin skulle revideras och kompletterasdärför fördet attargumenterats
kontroll, med-informationen, internmed olika krav t.ex. genom en

åtaganden.for journalister eller vissa statligabestämmande 179
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Den klassiska framställningen medieteoriema har klart normativav en
karaktär. Den för vikten den frihetligaargumenterar känne-attav syn som
tecknade de amerikanska medierna under början 1950-talet borde modifi-av

inte bara friheten också det socialaatt iutaneras genom sättsansvaret cen-
Då års1972 pressutredning arbetadetrum. med formulera presspolitikensatt

mål det åsiktsförskjutning pågick isnarast motsatt Sverige. Detvar en som
fanns uttalad kritik, frånfrämst journalister, dagspressens knytningen mot
till de politiska partierna. Genom bindningen till de politiska partierna,
menade kritikerna, undergrävde partitidningama möjligheten kunnaatt
fungera tredje statsmakt. Lars Furhoff talade i debattboksom en en om
pressensförräderi Furhoff, 1961.

Formuleringen de fyra uppgifterna årsi 1972 pressutredningav represen-
slags sammanvägning mellan den svenskaterar ett varianten teorin detav om

sociala partipressen, och den frihetliga påhöllansvaret, växaattsyn som
fram. Det uppenbart denär tredje uppgiften kritisk granskning haratt sina
ideologiska i frihetlig pårötter medierna, medan den andraen syn
kommentar och den fjärde gruppkommunikation hör hemmanärmast i en
svensk partipresstradition variant teorin socialasom en av om pressens an-

förstaDen uppgiften, informationsfonnedlingen, får betraktassvar. som en
minsta grundläggandenärmare, värde det gällerett närgemensam pressens
roll i samhället.

Detta kan illustreras följande figur:genom

Partitradiâåâss-Kommentar
Grupp-
kommunikation socialt ansvar

Grundläggande Information
värde

FrihetligKritisk
traditiongranskning

ocksåDet möjligt ytterligare preciseraär mediernas uppgifter med hän-att
till den roll informationen spelar för allmänheten. sådanMed uppdel-syn en

ning kan kommentatorsrollen ytterligare bestärmnas. Mediemas information
då allmänheten i roller:möter tre
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demokratinDagstidningarna och den politiska

skeendettillmedborgare kommentar° som
från organiserade gruppergruppkommunikation, kommentarväljare° som

granskningkritiskkonsument° som

verk-mediernasolika sidor hostilldetta knyteruppgifterna sättAtt an
både ochpartiernasolikatillfredsställakunde synsätt,därmedsamhet och

samhällsförankring.starkaförklaring till derasviktigsäkertmediernas, är en
partipresstraditionen denäldrei denhade sinaUtredningen rötter men

mål-den i sinpartipressenförebådade klartmycket attgenomsynen ny
samtidigtpartipressen,1960-taletsinkluderade elementformulering synav

påtalade självständigamediernasbl.a.frihetliglyfte framden syn somensom
samhällets makthavare.företrädare granskaallmänhetensroll att som

åsiktsbildningFri

partiernapolitiskadeförankras hosmålen relativt lätt kundeblevResultatet att
i klar demo-förankringenföreträdare,tidningsbranschensoch hos enmen

enskildakritiseratstydlig. harmindre Dettakratiuppfattning avsenarevar
till grund-anknytningavsaknaden1994 harforskare. Asp menat att enav

tilllätt ledadetta kanproblematisk;demokratiuppfattning attärläggande
ivissaochvindardagspolitikenspåverkaspresspolitiken gruppergynnarav

1993,Olof Peterssonbedömning attsamhället. Samma gör menarsom
portalparagraf borderegeringsformensåsiktsbildning ifriformuleringen om

utgångspunktbetydelsefull ärutgångspunkten. Ensjälvklaraden annanvara
frittsäkerställandetformuleringtryckfrihetsförordningens ettavom

1992Kent Aspkap. l.upplysning TF,allsidigochmeningsutbyte en
ochmediepolitikenfördadenanalysiutvecklade synsätt avensamma

betraktasfungeramåste mediernasbli sättkonsekvensen attmenade attatt
medborgarperspektiv.från ett

förser med-massmediernadet centralamedborgarperspektivFrån är attett
ställning isjälvständigt kanfritt ochsådan information de tamedborgarna att

också för med-möjlighetangelägenheter,samhälleligaviktiga germen
oberoendefria ochfrågor. kräverDettaviktigasig iborgarna mass-yttraatt

1992.Axberger,medborgarnasskeendet vägnargranskarmedier som
roll kommentatorermediernasinteutgångspunkt kommersådanMed somen
två uppgifter knyterDessagruppkommunikation med.roll förderas aneller

forum-tillfogarimligtdetDäremotmedborgarnas. är attbehovtill andra än en
årsmed 1972arbetetundermedfannsnågot f.ö. ävenfunktion, press-som

slutbetänkandetsmed ikominte1975:78 21,utredning SOU sommens.
målforrnulering.

gradpräglas i höganalysernaredovisadei deframträder avDet synsätt som
i beto-märks främstsamhället. Dettaimediernas rollteorinfrihetligaden om

möjligheterindividernasenskildadedetmedborgarperspektivet; ärningen av 181
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centrum,står i inte kollektiv organisationersom eller andrasom Detgrupper.
är grundsyn bl.a. präglar densamma svenska maktutredningenssom slut-

SOU 1990:44.rapport
I maktutredningens ligger ifrågasättandeävensyn ett massmediemasav

institutionella karaktär. Det understryks massmediernaatt sitt sätt attgenom
fungera inte sällan kommer ståi åsiktsbildningtill friatt motsats i regerings-
fonnens mening. Det ligger därför dilemma i slåett vakt fria ochatt obe-om
roende massmedier, i månden dessa inte tjänar medborgarnas informations-
behov. Enligt maktutredningen ligger lösningen i demokratins grundprincip:
den kritiska diskussionen SOU 1990:44 68f.s.

Mångfaldens roll

En förnämnare den äldre partipresstraditionengemensam och föreställningen
medierna tredje statsmakt, oberoendeom politiskasom en ärav attgrupper,

Åvärdet mångfald kraftigt betonas. sidan harav med dettaena man menat
många partipolitiska inom Åröster medierna närmast etableringsfrihet.-
andra sidan har det gällt många skall ha möjlighetatt komma till tals iatt
medierna närmast yttrandefrihet.-

I diskussionen frågan mångfaldens innebörd konstaterarav Kentom Asp
1994 mångfaldsbegreppet mångtydigtatt är och ofta har ideologiska över-

Det djuptär i dentoner. demokratiska idétraditionenrotat och i den grund-
läggande tolerans för olika åsikter demokratin styrelseformsom ytterstsom
måste vila på. Förverkligandet mångfald medier kan ske delsav genom

tillgång på många olika kanaler, och delsgenom enskilda medierattgenom
speglar mångfaldden finns i samhället. Ibland beskrivs detta frågansom som

respektive inre mångfaldyttre McQuail,om en 1992.en
En slutsats diskussionen mångfaldär kan betraktasattav ettmera som

medel mål,än i varje fall då detett gäller mediepolitiksom ären som
förankrad Åi grundläggande demokratiuppfattning.en andra sidan detär
rimligt betrakta mångfaldatt kvalitet hos enskilda medier eller hossom en
mediesystemet i jfr Ivre, 1980.stort

Mediepolitik och medieutveckling

Analysen års1972 pressutrednings presspolitiska grundsynav och det som
diskuterats maktutredningen har visat hur på mediernasav roll isynen sam-
hället har förändrats. Förändringen i har givetvissynsätt också påverkats av
vad faktiskt hänt under tidsperiod. I det följandesom avsiktenärsamma att
belysa i första hand förhållandet mellan tidningar och politik från 1960-talet
till idag.

182



den demokratinDagstidningama och politiska

mål fonnu-presspolitiska mycket väl kantillfogasskall dessutomDet att
nivå, förankring i författ-på principer medallmänleras mycket t.ex. somen

målstår till förekomsten konkretai motsättningningen, detta närattutan av
Sådana målåtgärder skall just1994.specifika presspolitiska Asp,gällerdet

därför omedelbart knytas tillskall just intebestämda insatser och över-avse
42ff.och Rager, 1994jfr dock Kopperordnade principer s.

studierpolitik: empiriskaoch6.2 Dagspress

frånfått sittpartipress harfungerandeklassiska bildenDen namnav en
situation där debeskriverñrebladsystemet. FirebladsystemetDanmark en-
Systemettidning varjesin växtepartierna hade störrefyra ort.stora var
efterkrigstidenskvar tilloch fanns i Danmark1800-talets sista delfram under

innehållbåde ochtidningarnasför situationentypiskatidningsdöd. Det attvar
partipolitiskt präglade.tidningarnas läsekretsar var

tidningarPartier och

något ambitionerslag politiskabakgrund ihar sini alla länderDagspress av
fråga Ordinariihålla i schackmedborgarnadet gällt attoavsett omsomom

kungliga enväldetkritisera detpå 1600-talet ellerTijdenderPost att som
politiska imed denkarakteristiska1830-talet. DetAftonbladet pressen

för-institutionaliserastidigt komden ganskavaritSverige har attatt som en
redovisats ägdetidigareåsiktsriktningama. Sompartipolitiskalängning deav

Då1800-talet.andra hälftenhuvudsakligen underdenna avrumprocess
ägarmässigt ellerantingenpolitiska partierna,till dekontakterskapades nära

innehållsmässigt.såvälpersonellt som
ochupphörde under 1940-många andra länderipartianknytningenMedan

itypisktfortfarandepartipolitiska orienteringen mönster1950-ta1en den ettär
År politiskde företrädde130 dagstidningarSverige. 1993 att encaangav

idagstidningartotala antaletdetutgjorde 75linje. Dessa procent avca
samlade tidnings-dendrygt 80tillsammansSverige. De hade procent av

tabell 6.1.upplagan

183



SOU 1994: 94

Tabell 6.1 Antal tidningar och totalupplaga 1958-1 993 fördelade efter
tüiningamas politiska linje

Politisk Antal tidningar Andel i TS-upplaganprocent avtendens 1958 1963 1973 1983 1993 1958 1963 1973 1983 1993

fp, 133 110 100 99 98 71,7 71,5m, 65,7c 64,9 65,3
37 34 27 39 30 23,7 24,2 20,5v 20,1 18,4

Övriga 30 26 22 33 48 4,6 4,3 13,8 15,0 16,3

Totalt 200 170 149 171 176 100 100 100 100 100

Anm:UppgifterfrånMedieSverige1993,TS-boken1994

Den borgerliga har varit under helastörst efterkrigstiden. Ande-pressen
lama har varit relativt konstanta med 70 för borgerlig och 20procentca

för socialdemokratiskprocent En relativt förändring skedde dockstorpress.
då1972 Dagens Nyheter övergick till beteckningen oberoende. Detta med-

förde övriga signatureratt 15utgör den samladegruppen procentnu av upp-
lagan. Med tanke tidningen för ledarredaktionen angivitatt liberal linjeen
kan tidningens placering diskuteras. I aktuell analys den svenska poli-en av
tiska Hadenius och Anderberg, 1994 har tidningen förts tillpressen den
borgerliga gruppen.

Även såledesdet visar sig den svenska dagspressen harom att haft i
huvudsak partipolitiska fördelning under de decennierna inne-samma senaste
bär detta inte politiska roll haratt varit oförändrad. Redan depressens av
partipolitiska signaturema det idagär uppenbart tidningar i varje fallatt
önskar sig oberoende i förhållandepresentera till det parti linjesom vars
anges.

Partipress inte någotär entydigt. Inom forskningen har det markerats att
tidningar kan knutna till partier företagsmässiga, innehållsligavara genom
och läsarmässiga band. Det har redan tidigare tidningarnämnts haratt som
anknytning till och socialdemokratin intecentern sällan har ägarmässiga rela-
tioner, medan tidningar med liberal eller moderat vinjett har privata ägare
Hadenius och Weibull, 1991..

Översikten dagspressens har visatägare huvudmönstret fortfarandeav att
gäller. Genom A-pressens konkurs 1992 har den socialdemokratiska pressen
dock blivit spridd flera ägare, huvuddelen politiskaär och fackligavarav
organisationer. I strikt mening har detta inneburit åtminstone underatt, en
övergångsperiod, antal tidningar inom den förutvarandeett A-pressen t.o.m.
har varit partianknutna tidigare:än det socialdemokratiska partiet hel-mera av
ägda Rospress AB 1993 sjuövertog de tidningar ägdes Avisa, detav som av
bolag övertagit för A-pressen efter moderbolagetsansvaret konkurs.som
Under våren såldes två1994 dessa vidare till lokala intressenter Hadeniusav
och Anderberg, 1994 57f.s.

Ett utmärkande drag för ägandetannat partipolitiskär samstämmighetatt
inte sällan kommit grunden förutgöra samarbete,att det sigrörutan att om en
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moderatbestår huvudsak tidningar mediNWT-gruppenpartiägd enavpress.
förstås så byggafamiljen Anderskall inteorientering. Detta avsett attatt upp

fåtttidningar koncernendetta detidningskoncem,moderat utan att var somen
mellan antalförekommerkorsvisa ägandeförvärva. Detmöjlighet ettatt som

bl.a. motverkaLiberal KB och harkallas Pressliberala tidningar avsett att att
jfr Nilsson, 1993.inriktning köper tidningarnapolitiskmedägare annan

harså partipressgruppemade traditionellabeskrivit dettaForskare har att
tidnings-partipolitiskt avgränsadevad har kallatskommit ersättasatt somav

sfárer.

nätverkpolitisktEtt

organisatorisk meningsfärer irimligt taladetkan diskuterasDet är att omom
dockdetta Detsvenska dagspressen ärden sätt.vi ut-när somgrupperar

grad har parti-dessa i höggrupperingarolikaför ärmärkande att enpressens
både och ekono-politiskabildasnätverktradition. I depolitisk rymssom

Weibull, 1991.Hadenius ochtransaktionern1iska
tidningar ochpersonsambandet mellanbakgrundennaturligaDen är att

lång typiskatid detstarkt. Under mönstrettraditionellt varitpartier attvar
valdainte sällanpolitiska uppdrag,hadetidningarnaledande sompersoner

ofta ledamöterPartiföreträdareoch kommuner.i riksdagledamöter avvar
styrelser.tidningarnas

Även förtroendeuppdragoffentligavad gällerändrat sigharmönstretom
partier.och Enmånga mellan redaktörerkontaktytorfortfarandedetfinns

femtedel devisade1993ledarskribenterenkät till svenska att avenpressens
skribenternacenterpartistiskadetredjedelsocialdemokratiska och varaven

studie visade88ff.1993, Sammaparti Nord,respektiveinom sittaktiva s.
iregelbundet deltogledarskrivamasocialdemokratiskade80 procentatt av

70centerskribentemaandel förMotsvaranderedaktörsträffar. procent,var
drygt 50skribenteroch moderatafor liberala procent.medan andelen var

partierna ochmellankontaktytabetydandedet finnsSlutsatsen är att en
emellertid inte nyhets-gällerpolitiska redaktörer. Detsammatidningarnas

sympatiseradestarkastDå partianknytningjournalisterna. somvarpressens
ochlinje Söderströmtidningensmed denjournalisterde flesta egna

dock1960-talen innebarochTidningsdöden under 1950-1958.Ahrnstedt en
ökadeSuccessivtredaktionerna.heterogenitetpartipolitiskstigande an-

intepolitiska linje demedarbetade tidningarjournalisterdelen varssom
tabell 6.2.sympatiserade
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Tabell 6.2 Journalister arbetar på tidning tillhör politisktsom som motsatt
block procent

1968 1973 1989

Andel i 14procent 27 40ca
Kommentar: Det endastär de partisympati ochangett kan hänförassom tillsomsocialistisktblock vpk eller s eller borgerligtblock c, eller m med iär tabellen.somProcentandelen medandraordandelenjournalisteranger meds-blocksympatier arbetarsominom borgerlig plus andelen b-blocksympatierpress arbetar inomsom somsocialdemokratiskochvpk-press.
Anm:Uppgifternaför 1968och 1973 hämtadeär SOU 1975:78,tabell års1989 siffraurframtagenefterär bearbetning Petersson-Carlberg1990, tabell6.5,av 121.I dets. senarefallet ca-beteckningeftersomdethandlar beräknadangesen uppgift den går inteom attframdirekt tabellen. Uppgifter frånWeibull m.fl. 1991,ur 74.s.

Till detta kom samhällsklimatetatt ändrade förutsättningarna for jouma-
listiken. Partipolitiska bedömningar grund for nyhetsvärderingensom upp-
fattades allt illegitima. Som framgått i föregåendedetmera som avsnittet
började frihetlig, anglosaxisk mediesyn sigen gällande.mer göraatt Grund-
tanken i denna rollen tredje statsmakt. Medierna skullevar obe-som vara
roende granskare skeendet och ledas professionella journalister,av deav men
skulle också ha socialtett sin publik.gentemotansvar

Belysande journalistkårensär de fyra uppgifter för mediernasyn som
formulerades års1972 pressutredning. I det följandeav andelen deanges av
svenska journalisterna 1989 bedömde respektive uppgift oerhörtsom som
viktig Weibull m.fl., 1991:

allmänhetens företrädareatt granska den verksamhet° som utövassom av
de inflytelserika i samhället, 80 procent

den informationatt nödvändigär för- medborgarnage skall kunnasom att
ställning i samhällsfrågor,ta 73 procent

fristående eller språkröratt för organiserade° samhällsintressensom
kommentera skeendet i samhället, 26 procent

främja kommunikation inomatt och mellan politiska,- fackliga och andra
ideella 12 procentgrupper,

Information och granskning således tvåär sidor hos den journalistiska
yrkesrollen särskilt framträdande: framhävasom gransk-anses attgenom
ningsuppgiften markeras joumalistemas vilja till oberoende. Medierna skall
själva granska och informera, medan det mindre viktigt del iattanses vara en
andra sociala och politiska sådanadvs. uppgifter näraprocesser, som an-
knyter till partipresstraditionen se ovan.

En studie informatörer inom näringsliv och förvaltning visar lägreav siff-
granskning och högre information. års1972ror pressutredning visade

redan i sina studier politiker framför allt betonadeen att informa-av egna
tionsuppgiften, många betonar dagspressensäven roll forum förmen ettsom
olika åsikterpolitiska SOU 1975:78 145.s.
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Analysen illustrerar tidigare olikaantaganden i de fyraattom grupper
uppgifterna åtminstonekan finna någon ligger i linje med densom egna
grundsynen.

Journalistisk professionalisering

påDet självklart den redaktionella omorienteringen i dags-är att synen
uppgifter i samhället haft förhar konsekvenser journalistiken.pressens

Redaktionellt arbete har kommit i allt utsträckning präglas andrastörreatt av
bedömningar partipolitiska. Detta har regel beskrivits uttryck förän som som

professionell journalistik. förenasDen har visat sig väl kunna meden senare
ekonomiskt inriktad dagstidningsutgivning, där andra de politiska parti-änen

sig i ägandet.engageraterna
såledesUtmärkande för den professionella journalistiken deninteär att

minskat, främstpolitiska bevakningen i sig har det faktum den in-utan att
fallsvinkel väljs i minskande utsträckning partipolitiskt betingad. Dettaärsom

storstadstidningamas bevakningkan illustreras med partikongressertreav
1990 socialdemokratiska partikongressen, den moderata parti-och 1993: den

6.3.folkpartiets landsmöte tabellochstämman

Tabell Arbetets, Nyheters och Svenska Dagbladets nyhets-6.3 Dagens
socialdemokratiska partikongressen, den moderatabevakning denav
folkpartiets landsmöte år 1990 och 1993 spaltcentimeterochpartistämman

dagper

Antal snaltcentimeter dagKongress ner
SvDDN Arbetet Genomsnitt

1990 1993 1990 1993 1990 1993 1990 1993

410 1999 1 l 713 263 2 493 2 485 2 068 719s-kongressen l l
754664 571 956 367 260 595 596m-stämman

fp-landsmöte 608 273 266 571 535713 732 728

februariAnm:MediaMonitor, 1991ochdecember1993

och Arbetets kongress-Studien Dagens Nyheters, Svenska Dagbladetsav
båda årenlikartad och visarrapportering 1990 och 1993 anmärkningsvärtär -

sig huvudtendenser:samma

socialdemokratiskauppmärksamhet densamtliga tidningar störsttre- ger
detnyhetsvärderingpartikongressen. Detta uttrycker atten gemensam

också regeringspartiets den ochkongress 1990partiets är störstastörsta
joumalistiskt intressanta.den sett mest

ståtttraditionellt tid-partisamtliga tidningar detöverrepresenterartre som-
båda årenArbetet faller 80ningen all kongressbevakning iAvnärmast. ca

tvåomkring 10 vardera deoch baras-kongressen,procent av
får Svenska Dagbladet 25iandra kongressema. m-stämrnan procent 187
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1993 35% kongressbevakningen och i Dagens Nyheter 20av procent
båda åren. Folkpartiets landsmöte får i DN uppmärksamhetstörre 1993 än
1990.

Det redovisade exemplet illustrerar hur det samtidigt kan finnas en pro-
fessionell nyhetsvärdering och partipolitisk orientering i dagspressens be-en
vakning.

Dagspressen och den partipolitiska bevakningen

Den särskilt intressanta aspekten i partipressens förändrade roll hur denär
partipolitiska bevakningen förändrats tid inomöver olika dagstid-typer av
ningar. Kunskapen detta har varit tämligen begränsad; det har gjortsom
studier storstadspressen, medan de lokala morgontidningarav utgörsom
huvuddelen den svenska dagspressen inte undersökt.är Mot denna bak-av
grund har inom för Pressutredningen -94 genomförts studieramen en av
nyhetsurvalet i nio landsortstidningar i valrörelsen 1991 for metodfrågor se
Svedberg, 1994. Denna genomförd enligtär principer tidigaresamma som
studier och del tidsserieär startade På1979. detta kansätten av en som
långsiktiga förändringar i partipolitiska karaktär studeras in-pressens mera
gående.

De genomförda studierna sikte hur de politiska partierna behandlatstar
både nyhets- och ledarplats. Analysen nyhetsmaterialet visar val-attav
rörelsebevakningen, och bevakningen riksdagsvalet, har minskat i sjuav
landsortstidningar nio, medan den ökat i de undersökta storstadstidning-av

En tendens bevakningen i sigär är rapporterande till sinattarna. annan mera
karaktär. Det handlar vad händer partierna förän debattattmera om som en
inom tidningarnas framföra kritik och krav. Dennaatt tendensram genom
gäller alla undersökta landsortstidningar såoch för alla partier. Engott som
tredje tendens alla undersöktaär tidningar har minskat sin relativaatt upp-
märksamhet för det partiet.egna

Det centrala i studien frågan partiskhetenär i rapporteringen. Dennaom
redovisas i fonn s.k. AB-index, där det totala gångerantalet partiernaettav
får komma till tals framträda relateras till antalet positiva respektiveattgenom
negativa omtalanden Asp, 1982, 1986. Figur 6.1 visar den sammantagna
bilden för behandlingen socialdemokraterna respektive de borgerliga parti-av

1979-1991. För storstadstidningarna, och radions respektive tele-erna
visionens nyheter, finns uppgifter for valår,varje för landsortspressen finns

föruppgifter 1979 och 1991.
Både analysen storstadspressen och landsortspressen visar partisk-attav

heten i den politiska nyhetsbevakningen under riksdagsvalrörelsema har min-
skat under perioden 1979-1991

.
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Partiskheten dagspressens behandling de politiskaFigur 6.1 partiernai av
regeringsaltemativen under riksdagsvalrörelsema 1979-1991 AB-index

Ekoredaktionen deStorstadspress Aktuellt och fyra sistaA Rapport,samt
valen 1979-1991veckorna före

ÖVERWKT övanwxr
SOCIALDEMOKRATERNA BORGERIJGTBLOCK

930+40 +30 +10 +o +10 +20+20
1919 - -
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19a:

41935 .

1933 p:
å
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L1991 c

tvåregeringsaltemativiPartiernaharKommentar: grupperatssom grupper.
Radios årsi Sveriges och TV4:s nyhetsprogramunder 1991PartiskhetenAsp, K,Anm:

valrörelse1991
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landsortstidningarB Nio de två sista veckorna före valen 1979 och 1991

19911979

socialdemokratiskSocialdemokratisk
överviktövervikt

6060 ++ -

4040 ++ +38ABL
FKT+35

2020 t+
VF+14

+8ABL
o VF+1o . FKT+2

GD+8
HT+14

20 +1920 HT+23 BT+ + -. EK+22
+30GD+31 NWT

+36 HN+35BT
40 +39 40HN ++ -EK+46

+5960 NWT 50+

Borgerlig Borgerlig
övervikt övervikt

Socialdemokratisk ArbetarbladetABL, Folket Fkt, VärmlandsFolkblad VF;press:
HallandsNyheterHN, Hudiksvalls-Tidningencenterpress: liberalHT; Eskilstuna-press:Kuriren EK, GefleDagbladGD; moderat BoråsTidning BT, Nya Werrnlands-press:

TidningenNWT
Kommentar:Partiernahar regeringsaltemativ tvåigrupperatssom grupper.
Anm: UppgifterfrånSvedberg,H, Massmediemaspartiskhet1994

frågaI storstadspressen observeras klar konvergens i behandlingenom en
de politiska partierna tid. Samtligaöver undersökta dagstidningarav närmar

sig balanspunkten längre sikt. Samtliga eterrnedieredaktioner ligger, med
något undantag, under hela perioden dennanärmare mittlinje. Mellan de tre
storstadstidningama uppträder samtidigt viss partipolitisk skillnad:en
Svenska Dagbladet det borgerliga regeringsaltemativetger en mera gynnsam
behandling, medan Arbetet har motsvarande övervikt för socialdemokraterna.

Också i landsortspressen, där 1979 årsoch 1991 valrörelser undersökts,
Årtendensen densamma.är 1979 spärmvidden åmellan sidan destorvar ena

socialdemokratiska tidningarna åochtre andra sidan den moderata Nya
Wermlands-Tidningen. Ett drygt decennium rangordningenär mellansenare
tidningarna i densamma utfallen harstort sett samtligapressatsmen samman;
tidningar ligger samlade kring balanspunkten.tättnu

Motsvarande analyser ocksåhar genomförts tidningarnas ledarmaterial
1991. Det visar sig detta helt partipolitisktatt sätt är polariserat.annaten
Spridningen åsikteri någotär mindreänstor, 1979, gåroch i för-änom
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väntad riktning Svedberg, 1994. Detta förväntat utgångs-resultat medär ett
frånpunkt tidigare observationer ledarskribenternas partianknytningav

Nord, 1993.
Slutsatsen joumalistikens professionalisering har kommitär präglaatt att

också den politiska nyhetsbevakningen denna förändringoch först slogatt-
igenom i ocksåstorstadspressen, för successivt karakterisera landsorts-att
tidningarna.
En invändning denna slutsats skulle möjligen kunna de redo-mot attvara
visade analyserna nationella händelser, inte lokala. Minskningen iavser
landsortspressens bevakning riksdagsvalet mellan 1979 och 1991 tyderav

frågor fårdet lokala ocksåDetta har klart fram-är störreatt utrymme.som
kommit i studie genomförd uppdrag folkstyrelsekommittén Asp,en av
1987.

ocksåförAllt talar den minskade partipolitiseringen på nyhetsplatsatt
gäller lokala händelser. framkomExempelvis det i studieäven huren av
dagspressen i regioner behandlade nedläggningar sjukvårdeni undertre
första halvåret 1993 de partipolitiska bedömningarna klart under-att var
ordnade lokalintressetexempelvis Svedberg och Weibull, 1994. Samma

fleraslutsatser har dragits i andra undersökningar Hadenius, 1990 och
1993.

Ledare och debatt

Även fortfarandeledarsidoma betydligt partianknutna nyhets-är änom mera
bevakningen åsiktsskillnadema inom partigrupperingarna betydligtär större

gårde har varit Regeln dock dettidigare. klarän är mellan dengränsatt en
socialdemokratiska och borgerligaden Hadenius och Weibull,gruppen
1991.

Själva föreställningen ledarsidoma samlad politisk kör har sittom som en
Påi firebladssystemet. ledarplats skulle debatten föras mellanursprung

tidningar med olika partisignatur. tidningskrönikaRadions fortfarandeär ut-
mångfald.tryck denna betoning 1980-talet har dockUnder bildenyttreav av

förändrats drastiskt. I det peka den rollsynnerhet viktigt tid-är att som
ningarnas debattsidor har kommit introducerades i sinspela. De nuvarandeatt
form 1970-talet. visserligenDebattavdelningama redigeras regelsom av
den politiske redaktören eller till ledaravdelningen. Menknutenpersonen
detta innebär inte diskussionsinläggen ledarna skullesättatt samma som

bestämda tidningens färg. Här handlar det tillnärmast strävanvara av om en
mångfaldinre Hadenius och Nilsson, 1992.

Det typiska draget i denna utveckling i första handden deägtär att rum
dominerande tidningarna. fögaborgerliga Detta överraskande. Deärstora,

tidningarna publik tillfredsställa,har dels partipolitiskt blandadstora atten
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dels spridning attraktionskraft för kolumnistema. Motsvarandestorgenom en
gäller inte for småexempelvis socialdemokratiska landsortstidningar.

En viktig aspekt dagspressens roll åsiktsforumdebatt- och med-ärsom
borgarnas möjlighet komma till tals. Ett allmänt intryck den svenskaatt av

insändar- och debattsidorär erbjuds tämligenatt demgeneröstpressen som
vill bidra. Redan frånstudier kärnkraftsomröstningen 1980 visade denatt
opinion, tidningarna kritiserade ledarplats vanligen kämkrafts-som -
motståndarna fick omfattande insändarplats Lindahl,ett utrymme-
1982.

Samma slutsats kan dras tidigareden refererade studien dags-av av
behandling sjukhusneddragningar inom landstingsområdentrepressens av

första halvåret 1993. Denna visade tredjedel debattennästan fördesatt en av
Äveninsändarplats. här gällde tidningarna ledarplats iatt större ut-

sträckning positiva till neddragningarna, medan insändarmaterialetvar upp-
visade helt omvänd bild. Inte intog nyhetsmaterialetoväntat mellan-en en

någotställning balanserad bevakning Svedberg och Weibull,genom en mera
1994. Medan politiker och tjänstemän fick nyhetsplats dornine-utrymme
rade personal och allmänhet insändarsidoma figur 6.2.

Figur ramträdande6.2 F aktörer nyhets-i och insändamzaterial rörande
Åttasjukhusneddragningar. tidningar landstingsomrâdeni procenttre

. Nyhetsarlikler
D Insändare

Politiker
Tpänstemän

Sjukvårds-
personal
Allmän-
heten

80 Bohus landsting landstinglandsting Dalarna V-norrlaod

Kommentar:De regionerna Bohuslän,Dalarnaoch Västemorrland.är Tidningarnatre är
Bohusläningen,Arbetet Nyheterna,Göteborgs-Posten,Falu-Kuriren, Dala-Demokraten,
NyaNorrland,SundsvallsTidningochVästernorrlandsAllehanda.

frånUppgifter Svedberg,Anm: H, Weibull, L: Sjukhuspolitik och opinionsbildning
1994.

tidningar åsiktsforumAtt fungerar ocksåkan betraktas uttryckettsom som
för publicistisk professionalism. ocksåAtt allmänheten upplever sig ha denna
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möjlighet medverka och de nyttjar framgåratt dematt även den med-av
borgarstudie genomfördes maktutredningen.som av

Maktutredningens analyser visade år 1968 hade 10 allmän-att procent av
heten skrivit insändare eller artiklar till tidningar eller tidskrifter, år 1981 hade
andelen ökat till 16 och 1987 den drygt 20procent Sammaprocent. ten-var
dens för offentligaäven opinionsyttringar.noteras En dimensionsanalys indi-
kerar tidningsskrivandet inte handlar någonatt partipolitisk aktivitet; detom
karakteriseras fråga individuell opinionsbildning Petersson,som en om
Westholm och Blomberg, 1989 336m.s.

Slutsatsen dagspressenär i betydande utsträckningatt förefaller fungera
forum för olika opinionsyttringar. Det handlar inte bara inlägg frånsom om

partipolitiska grupperingar elitåsiktereller också individuellautan om
opinionsyttringar.

Partisympati och tidningsval

En tredje indikator bandet mellan dagstidningar och politiska partier iär
månvad de politiska partiernas sympatisörer i första hand väljer läsaatt en

tidning med politiska färg de själva har. Om utgårvi från densamma som
huvudtidning hållermänniskor sig med kan vi beräkna hur andelstor som
läser tidningar med olika partifärg. Situationen 1987, 1990 och 1993 redo-
visas i tabell 6.4.

Tabell 6.4 Huvudsakligen läst morgontidning efter partifärg 1987, 1990
och 1993 procent

År Partifärg hos huvudsakligen läst morgontidning:
Socialde- Center- Folkparti Moderat Borgerlig Oberoende Alla
mokratisk parti liberal övrig

1987 14 6 33 18 3 19 93
1990 11 5 33 16 4 19 88
1993 10 6 33 15 4 19 87

Kommentar: Tabellen redovisarandel allmänheten läst minst morgontidningav som en
inom respektive Procenttaletför alla hur del allmänhetengrupp. storanger av somuppgersig läsaminst huvudsakligmorgontidning.en

frånAnm: Data SOM-undersökningen årrespektive För SOM 1993 redovisasendast
svenskamedborgare.

Den andel den svenska allmänheten 1993 läst minst liberalav som en
morgontidning 33 medanär andelen läst oberoende ellerprocent, andrasom
tidningar i första hand Dagens Nyheter 19är Andelen för social-procent.
demokratisk 11är Resultatet ligger vadnäraprocent.morgonpress som
kunde förväntas med hänsyn till den samlade dagstidningsupplagan.
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Med syftettanke belysa partipressens förankring denär äratt ytterst att
fråganviktiga hur sambandet mellan läsarnas partisympati och deras

tidningsval i 6.5.Detta tabellut. presenterasser

Tabell Huvudsakligen6.5 läst morgontidning efter partifärg bland olika
1993partiers sympatisörer procent

Partifárg hos Uppgiven partisympati Alla
huvudsaklig kds nydv s c m mp
morgontidning

Socialdemo-
6 18 3kratisk 1 3 5 9 7 10-

Center-
6partistisk 8 10 3 6 5 9 7 6

Folkpartistisk
29 31 36 36 39liberal 33 45 33 33

16Moderat 12 10 17 25 21 11 15 5
8Borgerlig 3 3 4 7 15 4- -

Oberoendeövrig 27 l 8 22 3 1 17 16 15 5 91
Minst lästen

86morgontidning 92 91 90 90 93 83 84 87

92 61 635Antal 51 772 149 370 53 110 1svar
Siffrorna hur andel respektivepartis sympatisörerKommentar: harstoranger av som en

färg. fråganhuvudsakligmorgontidning viss politisk Svarspersonemahar i uppgivitav
Pâsin huvudsakligenlästamorgontidning. grundval detta har tidningensnamnet av

partifárg kodatsin. Totalsiffran inkluderar dem inteuppgivitpartisympati.även somsenare
frånSOM-undersökningen1993svenskamedborgare.Anm:Data

socialdemokrat har socialdemokratisk tidning sin huvud-Var sjätte en som
morgontidning, medan partiets sympatisörersakliga drygt 30 läserprocent av

framgårmorgontidning. Vidare andelen namngivenliberal medatt enen
huvudtidning i densamma för de partiernas sympatisörer;störreär stort sett

något någotmiljöpartiets demokratis sympatisörer avvikeroch ny genom en
dagstidningsläsare.lägre andel dagliga
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Figur 6.3 De fyra partiernasstora sympatisörer läst minst huvud-som en
saklig morgontidning med partifärg 1956, 1979, 1986, 1987, 1990samma
och 1993 procent

100 .i
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-1-fpm ---samtl15

Kommentar:Procenttalen hur andelstor meduppgivenpartisympatiavser av personer somhar huvudsakligmorgontidningmed partifärgen överensstämmermed denen som egnapartisympatin.Siffrorna för 1979 egentligendagligenlästmorgontidning,vilket dockavser
likvärdigt medhuvudsakligenlästansetts morgontidning.vara

Anm: frånData SOM-undersökningen1986, 1990och 1993svenska medborgarel,
Valundersökningen1979Statsvetenskapligainstitutionen,Göteborgsuniversitet och
1956årssiffror bearbetning datafrånär WesterståhlochJanson1958.en av

Hur dåstabilt valet partitidningär I figur 6.3 redovisas andelen läsareav
efter partisympati antal utvalda årav ett mellan 1979egen ochpress 1993.

Vidare finns redovisat genomsnitt måttett den svenska parti-ettsom ger
förankring respektive år.sammantagna Inte visarpressens sigoväntat denatt

totala andelen läsare gåtthar under hela 1980-talet från 31av egen press ner -
1979 till under 20procent 1993. Samtliga fyra partietsprocent sympati-stora
mindresörer är den partipressen idagtrogna för drygtän decenniumettegna

sedan. Den nedgångenstörsta för socialdemokraterna, därnoteras minsk-
ningen ligger på drygt tio procentenheter, med viss reservation för skillnader i
beräkningsgrund mellan 1979 och övriga år.

Partipressens förankring bland läsarna har uppenbarligen minskat. I ett
längre perspektiv detär decenniets förändring relativt begränsad.senaste Den

nedgången ägde redanstora under 1950- och 1960-talen; år 1956 denrum var
totala andelen höll prenumererad dagstidning politiska linjesom över-en vars
ensstämde med den partisympatin hela 51 För socialdemokra-egna procent.
tiska sympatisörer andelen 44 för centersympatisörer 43procent,var procent,
för folkpartisympatisörer 65 och för moderata sympatisörerprocent 57
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Annorlunda uttryckt andelen socialdemokrater respektiveärprocent. center-
huvudtidningpartister har 1993 mindre tredjedel vadänsom en egen en av

den för decennier sedan. För moderater den mindre hälften.är äntrevar
påverkats både på dagstidningsmark-Utvecklingen har vad häntav som

förändringar i samhället.naden kapitel 2 och Bland allmänhetense av upp-
frågafattas inte dagstidning lika mycket tidigarevalet som som enav om

framträdandepolitik. draget särskilt bland de och be-Det ärsenare yngre
kräftar iakttagits i andra analyser människors annorlundadet om yngresom

1994.politik och partier Gilljam och Holmberg, 1993; Oskarsson,syn

partitidningFinns det valett av

måttpartipressens förankring allmäntprocenttal redovisatsDe ettsom ger
på partisympati och tidningsval. Procenttalen docksambandet mellan säger

mån handlar verkligt val. För det skallinget i vilken det att ettett varaomom
åtminstone två villkor uppfyllda:i traditionell mening börval vara

något på.väljaför första finnasskall detDet att°
påvisas något slagkunna valet grundatskall för det andraDet äratt av°

överväganden.medvetna

frågan begränsade.valmöjligheter dessavi börjar medOm ärom
medförde de flesta1950- och 1960-talenTidningsnedläggningama under att

också förklaringen tillförsvann jfr kapitel 4. Dettaflertidningsorter attger
gårmåttet partipressens styrkanedgången sammanvägdai detden stora

ungefär mycket ipartier har förlorat likaunder denna tid. Allajust upp-ner
nedgången bland alla partierstämligen likartadvilket medförlaga, äratt sym-

patisörer.
står sambandetdet partiet ökarTillgången tidningar närasom egna

i Stockholmsregionentidningsval. Av moderaternapartisympati ochmellan
sin huvudtidning, i jäm-med moderat tidninghåller sig tredjedel somenen

sympatisörerSkåne-Blekinge. socialdemokratiskai Förförelse med 2 procent
två respektive 34 Obe-i dessa regioner 0motsvarande andelar procent.är

iStockholm respektive Arbetet sDagbladet imoderata Svenskaroende
partipolitisktsocialdemokratiska Sydöstran i KarlskronaMalmö och gör ett

står politiska linjerespektive tidningsför dem näratidningsval möjligt som
1994a.jfr Weibull,

tidningsvalpartisympati ochsambandet mellanbelysa ärEtt sättannat att
tillrespektive parti. Om viidentifikation medfrånutgå sympatisöremas seratt

bådemorgontidning fördet sig valetårs procenttal visar1993 att av en egen
övertygadedemklart blandoch moderater ärsocialdemokrater störreär som

9inte detbland demrespektive 43 procent är27 änpartianhängare som
sådantfinns ingetfolkpartisympatisörerprocent. Förrespektive 19 sam-

föregående: läsningfolkpartistersvad antagits i detbekräftarband. Detta som
196



Dagstidningarna och den politiska demokratin

liberala högtäckningstidningar i mindreär utsträckningav partipolitiskt in-ett
riktat tidningsval.

Kvällspressläsning och partisympati

Studier förhållandet mellan partisympati och kvällstidningsval visarav detatt
finns klart samband tabell 6.6. Andelenett socialdemokratiska sympatisörer

läser Aftonbladet minst gånger vecka höstensom tre 1993 27per procent,var
bland v-sympatisörema 16 och bland miljöpartietsprocent sympatisörer 13

För övriga partier liggerprocent. andelama endast fem Förprocent.ca
Expressen bilden delvisär den Bland folkpartistiskamotsatta. och moderata
sympatisörer andelenär regelbundna Expressen-läsare omkring 25 procent,
bland centersympatisörema 20 och bland övriga partier 15procent procent.ca

Det finns klar politisk tendens i valet tidning. Samtidigt det tydligten ärav
denna inte nödvändigtvisatt enbartär partipolitisk kanske främstutan ut-

trycker allmän symbolvärld, i vilken ingårdet andraäven slagen mera av
ideologiska, sociala och etiska värderingar.

Tabell 6.6 Regelbunden läsning Aftonbladet och Expressen efterav
partisympati 1990 och 1993 procent

Läst Uppgivenpartisimpati Alla
kvällstidning kds nydv s c m mp
regelbundenhet90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 93 90 93

Aftonbladet
6-7dagarv 7 9 14 10 4 2 1 3 1 4 6 2 6 5- - -
3-5dagarv 9 22 14 9 2 3 5 2 3 2 1 3 7 2 5 7 6
1-2dagarv 20 11 13 18 8 2 7 6 5 5 6 2 13 11 21 10 12
Merasällan 32 30 32 30 29 26 30 20 27 20 23 12 25 22 24 30 25
Aldrig 35 28 29 33 6958 57 71 63 72 66 83 50 65 48 48 52
Minst3 dagarv 16 31 27 19 6 3 4 3 6 3 5 3 13 2 7 13 11

Expressen
6-7dagarv 9 67 7 5 10 13 16 9 3 3 7 9 4 10
3-5dagarv 8 9 68 13 9 13 14 13 11 9 3 9 13 11 10 8
1-2dagarv 11 9 11 13 10 23 17 13 15 16 16 7 19 15 14 14 14
Merasällan 33 33 31 30 36 36 36 29 27 32 32 34 35 28 34 32 31
Aldrig 42 29 42 45 34 27 24 31 30 32 41 53 30 35 37 35 40
Minst3dagarv 13 9 15 12 20 14 23 27 29 20 11 6 16 22 15 20 15
Antal 97 46 391727117 92176 140 359374 71 59 69svar 50 1061367 1767
Kommentar:Totalsiffran inkluderar dem inteäven uppgivitpartisympati.som
Anm: frånData SOM-undersökningen1990 se S Holmberg, L Weibull: Politiska
opinionenGöteborgsuniversitet1991.
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finns politisk faktor i kvällstidningsvalet, framträdandeOm det hurnu en
Ärmorgontidningar kvällstidningen politisktden i valet komplementär ettav

dåkomplement kvällstidningeneller förstärkning Med i förstaattmenasen
inte har partipolitiskt egen morgontidning,hand väljs av personer som en

oftaremed förstärkning det i den läseräratt senare gruppen som man en
föregåenderedovisatskvällstidning. Med tanke vad i detegen ärsom

frågorna socialdemokratiska sympatisörer.i första hand aktuella bland
forstärkningshypotesenHuvudtendensen stöder främst vad kan kallassom

bland de socialdemokraterfalsifiera komplementhypotesen. Det ärutan att
s-morgontidning läsningen Aftonbladetredan har ärsom av van-som en

regelbundna läsare. Bland dem har borgerligligast 29 procent som en-
drygt 20 Bland de socialdemo-huvudtidning ligger andelarna procent.

ocksånågon morgontidning andelen Aftonbladsläsareinte harkrater ärsom
sig framför allt i Stockholm, därDet30 rörprocent. om personersenare

i övrigt fungerar huvudtidning ibetydligt oftare i landetkvällspress än som
hushållet.

bådesåledes förstärkare och komple-Aftonbladet tycks verka somsom
för läsare socialdemokratiskanaturligt tillvalTidningen är ettment. av
utsträckning komplement. Viförekommer imorgontidningar, stor sommen

komplementeffekt andelen socialdemo-tidningensberäknakan dessutom -
andelen22 1990, medankrater läser är procent sommorgonpresssom egen

minst dagar i veckan 31läser s-presshuvud äröver procent.taget sex
två till social-siffror Aftonbladets bidrag denmellan dessaDifferensen är

regelbundenförankring. Minskar vi kravetpartipressensdemokratiska
stiger andelen de socialdemo-dagar i veckanAftonbladet tillläsning tre avav

håller till 43sig medkratiska sympatisörema procent- varavegen presssom
ungefär hälften.förAftonbladet ensam svarar

utvecklingen inte harviktigt betonavad detTrots är att attsagts ovansom
opinionsorgan bland all-sin politisktspelat rollmedfört utatt sompressen

tyder de förändringar skettdet mycketmänheten. Tvärtom är att somsom
avseende.tidningarnas roll i dettafaktiskt har stärkt

och det politiska6.3 Dagspressen systemet

poli-relation till detvarit belysa dagspressensdetta kapitel harSyftet med att
perspektiv, dels grund-presspolitisktidémässigt,dels itiska ettsystemet

empiriska studier.val av
långsiktigt perspektiv utveck-idagstidningarnaförsta slutsatsEn är ettatt

opinionsbildningsystempartipolitisktfrån integrerade element ilats ettatt vara
politiskadagstidningar ochmellanaktörer. Bandensjälvständigatill bliatt

tidningarna dedominerande ärgenerellt minskat. Departier har sett som-
obe-första markeraområden varit de störreharsinainom ettattstörsta -

anknytning till sinafortfarandetidningarna har störremindreroende. De en198
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partier. För A-pressen har den ägarbilden med lokalt ägda tidningarnya
medfört någotsnarast närmare relation mellan tidningar ochen parti.

Vad vi från läsarperspektivet framväxtenär tvåser dags-typerav av
tidningar. Den typen den lokala dagspressen,representerasena där denav
politiska faktorn underordnadär människors lokala informationsbehov.
Läsarkravet dessa tidningar bredär lokalbevakning inklusiveen annonser,
trovärdiga och sakliga nyheter och tillförlitlig distribution, inte sällanen samt
försök till inre mångfald i politiska frågor. tvåOm olikaen lokaltidningar
båda uppfyller dessa krav, kan det finnas for partipolitisktutrymme val.ett I

fall förefaller ensarntidningenmotsatt fylla det lokala infonnations-orten
behovet.

Den andra tidningstypen består sådana tidningar tillval.är Dettaav ettsom
kan gälla såväl morgontidningar Svenska Dagbladet och Arbetetsom som
kvällstidningar Aftonbladet. I detta tillval finns det starka inslagsom poli-av
tisk orientering. Den behöver inte alltid partipolitisksenare kanrent utanvara
också handla bestämd värdeorientering, exempelvis näringslivsvänligom en
eller vänsterinriktad. Också i tillvalet traditionellt mindre partipolitisktav
profilerade tidningar Dagens Nyheter eller Expressen sådana faktorerärsom
viktiga. Den lokala anknytningen spelar här inte någon roll.

Att dagspressen har kommit generellt minska sinatt partipolitiska anknyt-
ning innebär emellertid inte den överlag minskat sinatt politiska bevakning.
Tvärtom förefaller det politiska nyhets- och opinionsmaterialet ha ökatsnarast

tid;över tredje statsmakt betyderatt alltvara trots statsmakt.en äratt man en
ÅtminstoneDet kan diskuteras vad påverkathar utvecklingen. femsom

samspelande huvudfaktorer torde ha haft särskild betydelse:

Uppkomsten lokala tidningsmonøpol. Tidningsnedläggelser° underav
1950- och l960-talen medförde många tidningar blevatt sinaensamma
utgivningsorter. Dessa dominerande tidningar fick nedläggelsemagenom

läsare med andra politiska sympatier tidningens.nya än Det därförvar
viktigt för de tidningarna ha mindrestora partipolitiskatt nyhetsproñl.en
De redovisade studierna tyder också tidningarovan haratt stora en

åsiktsmässigstörre bredd små.än
Professionaliseringen joumalistkåren. mångaDe journalisterav nya som
gick in i yrket under 1970-talet hade grundsyn tidigareänen annan gene-
rationer Weibull mfl., 1991. Deras utbildning längre och derasvar sam-
hällssyn sällan i linje med den deras arbetsgivare markerade tid-genom
ningens partifárg. Den journalistgenerationen markerade avstånds-nya ett

fråntagande den partipolitiska traditionen och menade nyhetsverksam-att
het måste bedrivas professionellt.
Påverkan från etermedierna. Inom radion och° televisionen den parti-var
politiska nyhetsvärderingen från långtabu; under tidstarten denävenvar
allmänpolitiska bevakningen begränsad Elgemyr och Cederberg, 1986.
När den expanderade nyhetsarbetet förknippatnärasenare med radio-var
lagens krav saklighet och opartiskhet. Detta slag balanserad politiskav
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från redaktionerinflytande stilbildandetorde bl.a.journalistik somgenom
övergångarockså mellanjoumalistersEko-redaktionen, eter-genommen

återverkningar nyhetsbehand-tidningarnashaftmedier och dagspress
ling.

ekonomisk professionalisering.och Enförbättrad tidningsekonomiEn en°
tidningar blivit mindre be-möjliggjorttidningsekonomi harförbättrad att

politiska partier.från enskilda Detandra ärstödroende t.ex.grupper,av
för skapai sig haft betydelsestatliga presstödetosannolikt detinte att ettatt

professionaliseringen kanekonomiskaoberoende. Denökat snarast
vidareutveckling detbetraktas sagts omsom ovanavsom en

detprofessionellmarknadsanpassning. Enförstatidningamas ansats
Studierområdet dennaförstärkerekonomiska snarast avprocess.

sig tillkommertill tidningarbehov ledermarknadens attatt anpassa
intresse.behov ochläsarnas

mellan tidningarminskade bandenBakom desamhällsklimat.förändratEtt
organisa-föreställningar partiers ochförändradeliggapartier tordeoch om

legitimitet1990-talet förlorat iunderPartierna harroll i samhället.tioners
för andra kollektivapanipolitiken, liksomförtroende föroch allmänhetens

maktutredningensinte minst iframträderminskat. Dettaharlösningar,
1990:44.SOUanalyser

sannoliktdagstidningarnaharredovisade tendensernadeföljdSom aven
politiskaoberoende aktörer.egenskapinflytande i sinpolitisktfått ökatett av

ekonomiska aktörer;tidningar uppträderockså vanligtblivitDet har att som
ekono-restriktioner detlägger intetraditionenpartipolitiskaden samma

fallet.tidigareagerandetmiska varsom
Å visserligen inteunderstryka dagspressenviktigtdetandra sidan attär att

parti-finns slagsvarje dagspressgruppdet hospartistyrd ettlängre är attmen
Hadenius ochpolitiska sfärertill uttryck itradition kommerpolitisk som

utvecklas detsfärernaAnderberg, 1994. InomochHadeniusWeibull, 1991;
bakgrund dettatroligenallmänpolitisk Det är mot som manavsamsyn.en

harDagbladet.Svenska Denvidnäringslivet lagtviktskall den senaresomse
detbehålla moderat-tidningenhundratillinte procent varettavsett att som

tidningen blevsatsning 1973ekonomiskanäringslivetsefterför övrigt som
näringslivsvänlig.skallSvenska Dagbladetmoderat-oberoende attutan vara

förvärvliberalainte densäkerligenPå syftadesätt pressgruppens avsamma
få tidningardessatillHallandspostenrespektive attAllehandaNerikes att

libe-hållas kvar inom denskulletidningarnatillfolkpartistiska,förbli attutan
påstå allmän-således rimligt1993. DetNilsson, attsfären är attrala en

konsekvensför ochbåde förutsättning attgrundsynideologisk är avenen
både nyhets- ochsfär.politisk Attbestämdtillknutetägandet annons-är en

Sundin,tyngdytterligaredennasfärligger inomsamarbete gersamma
1994.

viktigastederiktning. En äritendenser attsamtidigtfinnsDet avannan
också andra medier. Denfinnsdetingå koncerner däribörjattidningar att200
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svenska partipresstraditionen har i hög grad varit just presstradition.en
Radion och televisionen har haft annorlunda profil, där saklighet ochen
opartiskhet varit övergripande värden, medan ñlm- och musikbranschema av
tradition har varit i hög grad kommersiellt inriktade. Mycket tyder tid-att
ningar ingår i det slaget mediekoncemer också ändrar sin karaktärsom nya av
och blir storföretag. Men tidningsutgivning blir kommer-attmera av en mera
siell verksamhet behöver inte betyda skulle sin opinions-att tappapressen
bildande roll.

Det intressanta med utvecklingen den fortgått opåverkadär relativtatt av
den presspolitik lades fast 1972 års pressutredning. Som Kent Aspsom av
1994 påpekar i sin arbetsrapport till Pressutredningen -94 års1972 ut-var
redning framgångsrik i formulera mål, väl förankrade i berördaatt grupper,

den har haft mindre betydelse sina åtgärder. målenGenommen genom gav
legitimitet journalistisk professionalisering jfr Furhoff, 1986,man en
stärkte joumalistemas roll och bidrog till den eftersträvade poli-som attsom

tiska mångfalden minskade.snarast
Konsekvensen har blivit det offentliga samtalet försatt villkornumera

skapas ekonomisk och journalistisk professionalism inom medier-som av en
Det har inte sällan förekommit kritik denna situation. Det har anförtsmotna.

kommersiella bedömningar viktiga svåra frågoratt gör politiska fåratt ettmen
undanskymt eller journalisterna har övertagit den politiskautrymme dag-att
ordningen och denna efter sina intressen. Detta inte platsenstyr värderaär att
utvecklingen. Klart dock utvecklingen gåttär har där medier-att mot en syn

oberoende betonas, dvs. den frihetliga Det intressanta 1972ärnas attsynen.
års pressutredning målformuleringarsina troligen förstärkt tenden-genom
serna.

Den frihetliga brukar inte sällan associeras med positiv värderingsynen en
mediernas centrala ställning i opinionsbildningen jfr Axberger, 1992. Iav

det präglar maktutredningenssynsätt analyser detta emellertidt.ex. ärsom
inte fallet. Betoningen medborgarperspektivet innebär såvälkritikav moten

partipolitiskt kontrollerat massmediesystemett massmediesystemett styrtsom
journalister SOU 1990:44 69f; Petersson och Carlberg, 1990 242ff.av s. s.

Å andra sidan den förhoppningär uttrycks maktutredningen snarastsom av
det skall skapas oberoende institutioner granskaratt medierna, t.ex.som en

forskning följer sektorn och dess förändringar.som
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7.1 Mångfaldens innebörd

När mediekoncentrationsutredningen SOU 1980:28 skall motivera varför
koncentrationen massmedieområdet bör motverkas utgångs-sintar man
punkt i medborgama: Ytterst det i sinär egenskap samhällsmedborgareav

människorna i allmänhet berörssom massmediemas fungera.sätt Härav att
det tillär fritträtten meningsutbyte och allsidig upplysning träder i för-som

grunden s. 84. För yttrandefriheten skall fungera måsteatt människor ha
tillgång till medierna.

Mediekoncentrationsutredningens utgångspunkt ligger de principiellanära
bedömningar framkommit vid analysen års1972som pressutredningsav
målformuleringar. Det medborgarperspektivetär lyfts fram. Den intres-som

frågan här vilkaär konsekvensersanta koncentration massmedie-en
marknaden kan fråntänkas ha mottagarperspektiv. I det följandeett avsik-är

belysa kravet mångfaldten i sådantatt perspektiv. Denett grundläggande
frågan för kapitlet i vilkenär utsträckning och vilket befintlig mångfaldsätt
utnyttjas.

Inre mångfald:och yttre synsätttre

Oavsett perspektiv har det övergripande målet bakom konkreta åtgärder mot
mediekoncentration regel varit skapa eller upprätthålla mångfald.att Fö-som
rekomst många olika respektiveröster valmöjligheter i medieutbudetav har

i linje med grundläggandeansetts demokratikrav. Teknikerna förvara att
uppnå mångfald har skilt någotsig mellan olika medier. Dentyper svenskaav
presspolitiken utgåtthar från bredd i opinionsbildningenatt innebär detatt
finns konkurrerande eller kompletterande tidningar varje marknad, sådär

praktisktär möjligt. För radio och TV bedömdes för publicensamrätt service-
verksamhet länge det lämpliga mångsidighet.skapamest sättet Till-vara att
komsten den andra TV-kanalen förde dock in konkurrenstanken, låtav vara

denna beskrevs en stimulerandeatt tävlan avsnitt 5.1.som
Beslut tillåta kanaler under 1970-att och 1980-talen, i förstaom handnya

lokalradio, närradio och lokal-TV, har inte sällan motiverats med ökaden
mångfald: lokalradion skulle komplettera lokalt dominerande dagstidningar,
närradion skulle småde föreningarnaäven möjlighet nå Också ige att ut.
fråga den privata lokalradion betonades vikten många olika kanalerom av
marknaden.
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vilketreflekterar upprätt-bakgrunden sättgivna övervi denOm mot
finnsmedieanvändare detpåverka människormångfald kanhållandet somav

första förut-Weibull, 1982. Detjfrtvå olikaprincipielltåtminstone synsätt
fattainformation för kunnaall relevantdelmedborgarna attsätter taratt av

infomratiønsmodellen.kallas fordärförskulle kunnabeslut ochmöjligabästa
åsiktsbildning enligtför frimodellenklassiskadenDen närmastmotsvarar

åtminstone idagstidningar, tittarlokalaolikadel ettmedborgarnavilken tar av
huvudsakliga nyhets-följer detidningarnationellt spridda samtpar

radio och TV.iprogrammen
antydandagstidningsmarknadenden svenskaUtvecklingen en omgerav

flertaletgäller dettypiska vaddeninformationsmodellen knappast är storaatt
diskussionsmodellen. Denalternativtmedborgare. Ett synsätt presenteras av

antal medier,utnyttjar mindreför sigmänniskor i ochenskildainnebär ettatt
olikaändå spridningfinnsmänniskordet inom stor avatt engrupp avenmen

olika mediernasdärmed dekommerdiskussionen imedier; gruppengenom
kallas opi-finns i det brukarvariant dettatill alla. En synsättutbud ut somav

engageradeutgår från samhälleligt med-denionsledarmodellen. Denna att
står intressemässigtpolitiskt ellerväljer medier dem näraaktivtborgarna som

del i medierna.för fram det de tagitomgivningde i sinoch att av
på hurtvå tredje, principiellt annorlundafinnsdessaVid sidan synenav

skulle kunna betecknasslår medborgarna. Dennamångfalden igenom bland
utgår från mångfald i utbudetKonkurrensmodellenkonkurrensmodellen. att

mångfald medier dettainom enskildai sin medförmedier samt atttur enav
dåskullejfr 1980. Konsekvensenstår kvalitet hos mediet Ivre,för varaen

fårallt del demindre antal olika medierdeldenäven trotsettatt tar avavsom
medieutbudet har.bredden i det totalaföljder som

dagens situation kan belysasmodellerna inHur de tre genompassar
sådanmångfald idag finns. Enmänniskor utnyttjar denanalyser hur somav

vad sker denna ökar ellerkunna kasta ljusbelysning borde överäven som om
försöka före-med detta avslutande kapitel relateraminskar. Avsikten är att

mångfaldens fråganbetydelse till mediernas funktionerställningarna om om
för sin publik.

Tidningsval7.2

Ävenförsta lokal.svensk dagspress i handhar fastslagitsDet äratt om
regionen jfrviss spridning utanför denharStockholms egnamorgonpress

lösnummerförsålda kvällstid-visar sig i praktiken bara deKratz, 1991
statliga presstödetnågot kallas riksspridning. Det harningarna ha kansom

upprätthålla mångfald marknader och iockså lokalaprimärt inriktats att
nationella dagstidningar. Samtidigt detutsträckningmindre äravsett uppen-

varit förutsättning för natio-samdistributionssystemet i praktikenbart att en
morgontidningar.överregional spridning storstädemasnell eller av204
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utgå från nivålokalDagstidningsmarknaden kan detta medsätt sägas en
möjligheter till vissa icke-lokala tillval. Till slutsats kommer den i fo-samma
regående tvåkapitels slut redovisade funktionsanalysen. Detta leder tilloss

frågor: mångfalden påkonkreta utnyttjar medborgarna de lokala markna-hur
tidningarderna och hur kombineras läsning lokala med icke-lokalav

dagspress

Det lokala morgontidningsvalet

frågan mån påverkasDen första i läsintressenvad läsvanor och situatio-är av
på tidningsmarknaden.den lokala Skiljer sig andelen läsare respektivenen

läsintresset med hänsyn till antalet lokalt utgivna tidningar
jämförelser gjorts mellan i marknadssituationerDe läsvanor olikasom ger

sådana Bådeföga belägg för skillnader. den totala andelen regelbundna dags-
två påtidningsläsare och andelen läser dagstidningar ligger ungefärsom

nivå det flera påutkommer eller tidningaroavsett ortensamma om en
tvåtidningsläsareWeibull, 1983; Björkqvist, 1989. Andelen lokala under-

stiger normalt tio däremot blir andelen högre vi minskar kravetprocent; om
någon gångregelbundenhet till bara åt-vecka tredjedel tittarper ca en-

då dåminstone och i den andra tidningen tabell 7.1.

Tabell Andelen läsare två lokala morgontidningar områden7.1 i medav
mørgontidningartvå lokalt procentminst utgivna

Område Andelen läsare Antal svar
NågonDagligen gångvecka

Gästrikland 6%1989 33% 556
8%1993 28% 545

Kalmar län 10% 36% 897
Södermanland 4% 25% 956
Värmland 6% 31% 778

frånAnm:Uppgifter Dagspresskollegiets 1986-89lokalaläsarundersökningar

Procentandelarna varierar inte särskilt mycket mellan olika lokala läsar-
bådemarknader. I Stockholm andelen läser Dagens Nyheter ochär som

Svenska Dagbladet omkring fem så-Weibull, 1984. Det typiska ärprocent
hållerledes sig med lokal huvudtidning.att man en

Valet tidning i hög grad bestämt tradition. finnsI denna detär ettav av
betydande inslag Påpolitisk lojalitet. alla konkurrensorter dettanästan ärav
särskilt karakteristiskt för de mindre tidningarna: deras läsare har klarav en

Ävenmajoritet partipolitiska uppfattning tidningen. pådetsamma som om
detta finns politisk ändåsida i tidningsvalet präglas läsningen förstaisätt en 205
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intresset för lokala nyheter,hand inrikes- och utrikesnyheter, ochsportav
Detta gäller läser den eller den mindre tid-störreoavsettannonser. om man

ningen orten.
någottidningens läsareDen mindre i utsträckning del opi-störretar av

sin tidningnionsmaterialet i vad den dominerande tidningens läsare iän gör
sin. Detta har bl.a. sin bakgrund i den mindre tidningen i första hand läsesatt

står någotden partipolitiskt kunnat utläsasnära, ävenav personer som som
föregående kapitel jfr Björkqvist, 1989; Weibull, 1991b.ävenav

svårtDet har tidigare fastslagits det exakt bedöma konsekvenseräratt att
utgårbortfallet lokal morgontidning. frånOm vi informations-av av en

fåmodellen det uppenbart betydelsen mycket begränsad. Detär är äratt som
bådaanvänder tidningarna för sin dagliga information. Visserligen försvinner

någon gångviss dubbelläsning vecka, tidigare refererade under-en per men
ofta innehålletsökningar tyder denna mindre det redaktionella ochatt avser

mera annonserna.
utgår frånOm vi vad kallats diskussionsmodellen situationenärsom ome-

svårbedömd.delbart Det uppenbart politiskt intresseradeär attmera personer
tvåoftare dubbelläsare lokaltidningar andra.är änav

Om Gästrikland och Norrbotten exempel kan vi konstateratar attsom
det i denna potentialen för dubbelläsning finns tabell 7.2.är grupp

DubbelläsningTabell 7.2 lokala morgontidningar Gästrikland ochiav
Norrbotten 199293 procent

Politiskt intresserade Ej politiskt intresserade
dominerandeLäser den Läser den dominerande

lokaltidningen lokaltidningen
6-7 dv d dv dvI-5 Nej 6-7 1-5 Nej

GÄSTRIKLAND
den 6-7 dvLäser 7 9 24 5 9 25

mindre
dvlokaltidn. 1-5 15 5 4 9 10 6

29Nej 5 3 25 5 6

NORRBOTTEN
dvLäser den 6-7 9 13 24 7 10 23

mindre
dv 6lokaltidn. [-5 10 ll 9 10 7

Nej 23 3 2 26 5

Antal Gävle:politiskt intresserade 330, politiskt intresserade 284svar:
politisktNorrbotten:politiskt intresserade 403, intresserade 290

bådaBland de politiskt intresserade andelen regelbundet tittar i tid-är som
36 respektive bland de mindre intresseradeningarna 43 33 respek-procent,

små.Skillnaderna förefalla Till bildentive 36 kan hör emellertidprocent. att
intresserade i hög grad prioriterar det opinionsbildande stoffetde politiskt
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Björkqvist Björkqvist-Hellingwerf,1989, 19940. Detta denär grupp som
mångfaldenkan nyttja den lokala i opinionsbildande syfte.sägas ett

sigDet mycket sannolikt det här till viss delär röratt om grupper som en
frågorfungera opinionsledare ikan politiska och bidra till samhälls-som

diskussionen. Om vi vill skatta storlek det sig i Gävle totaltrörgruppemas
20 befolkningen, i Norrbotten drygt 40 Det inteärprocent procent.om av

rimligt alla dessa lika aktiva. rimlig utifrånEn skattning läs-äratt tro att
skulle peka det kan gälla hälften dessa, dvs. mellan 10 ochmönster att av

20 procent.
Fortfarande detta relativt höga andelar. förklaringEn den mindreär är att

bådatidningen förhållandevisde undersökta har hög spridning.orterna en
Om vi skulle analysera konkurrensort opinionsgruppen bådanyttjarären som

åtidningarna dåtroligen mindre; andra sidan den sannolikt aktivär mera
Björkqvist-Hellingwerf, 19940.

tvåOm vi slutligen vikten finnsdet lokala tidningar i ljusetprövar av av
frågan månkonkurrensmodellen gäller i vad mångfaldkonkurrens befrämjar

mellan eller inom lokala tidningarna.de Här det rimligt anknyta till dis-är att
föregåendekussionen i kapitel. framkomDär tidningar tid tenderaröveratt att

likna varandra. Den journalistiska professionaliseringen värderingengör att
på bådenyhetsplats blir likartad. Detta har visat sig gälla för storstads- och
landsortspressens politiska bevakning.

Givetvis handlar alternativen inte nödvändigtvis politiska val. Skillna-om
der ekonomisidor, kultunnaterial ocksåeller nöjesbevakning bidrar till lo-

mångfald.kal Det allmänna intrycket tidigare studier konkurrerandeär attav
sådanatidningar inte heller i såavseenden uppvisar skillnaderstora

Linderoth, 1981; Sjölin, 1985. frånDet skiljer landsortstidningarsom va-
randra inte primärt politiska påeller ekonomiska vinklar nyheterna,är utan att
de tidningar väljer lokalt perspektiv i sin nyhetsvärderingär ortens ettsom
Hadenius, 1993; Svedberg och Weibull, 1994. I detta avseende skiljer sig

åt.inte lokala tidningar anmärkningsvärt mycket
påResultaten pekar den dominerande lokaltidningen inom sig kunnatatt

olika slag lokala behov och intressen. Detta ligger i linjemotsvara upp av
med vad framkommit i tidigare undersökningar tidningsutvecklingenssom av

såledesföljder jfr 1968:48.SOU Innebörden betydelsen det lokalaär att av
innehållet viktigare den partipolitiska faktorn; väljer i förstaläsarna handär än

lokal tidning, i andra hand med viss partipolitisk linje. Tillvaleten en en av
på områdenden partipolitiska tidningen visar sig där valmöjligheteräven

innehålletfinns avhängigt hur bra tidningen det inklusivelokalaärvara
jfr Björkqvist,Weibull, 1983; 1989.annonser

mångfalden sådanNyttjandet i det lokala tidningsutbudet där före-av
således förhållandevis åtminstonekommer blygsam, gäller daglig tid-vadär

ningsläsning. dagstidningstillval sker istället i första hand inriktatDet ärsom
icke-lokala dagstidningar.
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i tvåDetta tillval kan sin delas i olika morgontidningar ochtur typerupp -
fråntidningarkvällstidningar. Tillval lokala andra regioner denän ärav egna

mycket begränsat; de försök gjorts lokala tidningar in iattsom av en annan
också framgångregion har regel varit jfr Severinsson, 1989utansom s.

86ff.

Tillval icke-lokala dagstidningarav

Vad gäller tillval icke-lokala dagstidningar domineras detta de stock-av av
holrnska tidningarna inom sina respektive regioner, tidningarna i Göte-samt,

hållerborg och Malmö. Andelen sig med storstadsmorgontidningsom en
hushålletandra tidning i ökar med närheten till storstadsregion. lsom en

Södermanland andelen läsare Stockholms morgontidningar drygtär tioav
medan den i Ystad femendast omkring jfr Kratz, l990b;ärprocent procent

1991.
tvåillustration de tidningstillvalen figurEn i 7.1. bygger påDennaav ges

frånsiffror Gästrikland, detsamma i andra regionermönstret är stort settmen
undersökts motsvarande Det visar sig de väljer regel-sätt. att attsom som

storstadsområdenabundet del storstadspress utanför skiljer sigta utav ge-
högutbildade. Bland högutbildade andelen läser minstärattnom vara som en

storstadsmorgontidning 20nästan procent.
förstaNärmare analyser i hand Kratz, 1994a visar det i första hand äratt

orienteringmänniskors kulturella utslagsgivande: bland dem harärsom som
högt kulturellt kapital sannolikheten för läsning storstadspress femärett av

gånger lågtbland dem med kulturellt kapital jfr Kratz, 1991större än även s.
47. Denna faktor har mindre betydelse bland dem bor relativt nära ettsom
storstadsornråde; ocksådethär vanligare denna har storstads-är att grupp
tidningen sin enda tidning Kratz, 1991. Tillvalet storstads-som av
morgontidning normalt motiverat intresse för inrikes- och utrikes-är ettav
nyheter nyheter och kommentarer politik och kultur.samt om
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1993 procentDagstidningsval GävleiFigur 7.1

KvällspressRiksspridd morgonpress

dagdann ldagdagar l6
iveckanveckanveckan liiveckan

Åtminstonekvälls-enktn]|nslonecn
lokal- 1tidningIngen0.tockliolmstidning0

üdllmglokaltidningngen
Åtminstone 13kvälls-en
tidningochenlokaltidxiingÅtminstone

50Stockholms-en Åtminstonekvällstidningåtminstonetidningoch en
kvällstidning;Åtminstone enIlSlOllCCll

tockholmstidning

Åtrninstoneen
loklallidning

Åtminstone
lokaltidningar

tidninLokal

läsarundersökningarfrånDagspresskollegietslokalaUppgifterAnm:

dem läsermajoritetensamtidigt klart denDet stor-är storaatt av som
denväljer komplettera medstorstadstidning. Manstadspress bara läser atten

i sammanhangfinns dettaden orienteringen Detligger närmast.egnasom
hålla Nyhetervalt sig med Dagensberoendeklara skillnader attom man

gäller den harden tidningeneller Svenska Dagbladet. För att ensenare
sympatisörer bland sina läsare.majoritet moderatamycket stor

förkvällstidningar andelen klan högregäller tillval änVad är morgon-av
för dagligensig omkring 20 haallmänhetenAv procent attvanauppgerpress.

genomsnittlig lästhar under vecka60läsa kvällstidning; drygt procent enen
Tillvalet kvälls-och Weibull, 1989.kvällstidning Björkqvistminst aven

medelåldern. förefaller mycketi Detvanligare blandtidning mänär yngre
till socialaoch förströelse, delstill intresse förkopplat delsnära sportett va-

Till kommer intresseförvärvsarbetande. dettaär ett attt.ex. att upp-mannor,
hänt.datera sig i vad som

kvällstidningarockså nationellt spriddai läsningenDet vanliga mönstret av
framgåtttvå. dem finns,håller valet mellansig till de Iär att somavman en

dagliga läsareAftonbladetsföregående klar politisk faktor.kapitel, Avenav
jämförelse med 13sympatisörer, isocialdemokratiska231993 övervar

komplementpartipolitiskthar betydelseAftonbladetbland Expressens. som
hålla borgerligsig medolika skäl valtsocialdemokraterför de att ensom av
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lokaltidning. Det dock vanligareär de läser socialdemokratiskatt som en
morgontidning också läser Aftonbladet; det finns här klart partipolitisktett
motiv i bakgrunden Weibull, 1982.

Paraplysystemet

Den allmänna tendensen i människors utnyttjande mångfalden på tid-av
ningsmarknaden således gårdetta nivå.är efter Tidningslandskapetatt ni-är
vågrupperat från mycket lokalt till nationellt. Detta har i amerikansk medie--
ekonomisk forskning karakteriserats tidningsmarknadenatt är ettsom
umbrella system jfr Compaine, 1980. Detta har också för illus-använts att

den norska tidningsmarknadens grundegenskapertrera Høst, 1991. Centralt
i detta placerar sig den dominerande lokalasystem morgontidningen inom det
område där bor. För majoriteten detta såledesär den enda dagliga läs-man
ningen. Det vanligaste tillvalet lösnummertidning.är Det förekommer nå-en

oftare högutbildade väljer till icke-lokalgot att morgontidning, regelen som
storstadstidning. Valet påverkastidning både avståndet till respektiveen av av

storstad och orienteringen hos läsaren.av
Det intressanta det i samtliga tidningsval ocksåär finnsatt med slagsett

opinionsfaktor. Människor väljer bredda sig tidningar ståratt genom som
dem orienteringsmässigt partipolitiskt under förutsättningnära, dessaatt
också innehållhar intresse. Detta såvälgällerett i valet kvällstidningav av

mellan valet storstadstidning.som av
Paraplymodellen emellertid inte bara två nivåer.med På litenopererar en
i region kan tillvalet länstidningen,ort stor regionnivån tidningen vara en

från närmaste storstad och i regionstädema i Göteborg och Malmösamt en
morgontidning från Stockholm jfr Reimer, 1987; Ohlsson, 1989; Kratz,
1991. Inom storstäderna kan det finnas stadsdels-även eller förortstidningar

slags publicistisk undervegetation.representerar ett Exemplen visarsom att
det finns form tidningstrappa går från den lokala till den natio-en av som

nivån.nella
Annorlunda uttryckt olika tidningar olika världar; läsarnarepresenterar

väljer tidningar från de världar önskar ingå Dessa världar kanman vara
geografiska, sociala, politiska och kulturella. Inom region sker normalten
valet tidning geografiska grunder, möjligen också politiska. På denav
regionala nivån frågadet oftaär geografiska och sociala motiv,en t.ex.om

arbetar, inköp eller har singör släkt Severinsson, 1989, På1994.var man
den nivånnationella främst politiskaavgör och kulturella värderingar valet av
tidning Kratz, 1994a.

Intresset hålla sig med tidningar olika slagatt med dettaär perspektivav
bestämt i vilken grad identifierar sig med viss värld Stamrn,av en person en
1985; jfr Jöever, 1982. Världarnas storlek och attraktionskraft kan variera
beroende samhälls- och opinionsklimat. Under 1970-talet uppfattade210
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tid-opinionsmässigt ledandedenNyhetermånga exempelvis Dagens som
för Svenskasamhällsklimat1980-taletsmedanningen, gynnsamtvar mera

tidningars natio-utvecklingen dessadelvis utläsas iDagbladet. Detta kan av
figur 2.6.upplagornellt spridda

förstås förinomtorde bästfrån olika världamatidningar deValet ramenav
hålleråtskilda sigGeografisktdiskussionsmodellen.kallatsdet personersom
i förinte direkt kan deltasamtal deskeende ellermedä jour ettett mensom

beskrivits imaginedhar i litteraturenockså samtal vidare. Dettadetta som
1991.communities Anderson,

mediers rollAndra7.3

för deltagande ikan användasdagstidningarinte baraGivetvis detär som
fyller olikaframgått kapitel 5slutdelenvärldar. Somolikasamhällets avav

också oftauppenbart detliv.i människors Detfunktioner ärmedier olika att
tidskrifterTidningar ochmedier i detta avseende.mellanflytande gränserär

radio- och TV-kana-skäl, enskildaoch kulturellapolitiskakan viktiga avvara
underhållning.inom kultur ochtillfredsställa olika smakmöjlighetler attger
tillgängliga ka-ökat mängdenutveckling har dessutomdecennietsDet senaste

betrakta männis-följande skall vibåda mediesektorer. I detinom dessanaler
perspektiv.i vidaremångfalden mediesystemet dettainomnyttjandekors av

tidskrifterochPopulärpress

utvecklats fram-tidskriftsmarknademaochhur populär-redovisningenI av
fått instrumentell ka-alltinom dennautbudettydligt hurkom mycket en mer

specialtidningama, täckernytillkomna tidningarna,deHuvuddelenraktär. av
olika världar där lä-ämnesområden terminologineller medolika ovan, --

både bedömningar. kanhändelser och Dethålla medsig åjourkan varasarna
Också gamla familje- och dam-postmodemism. defrån tillallt motorsport

inblick ifått inriktning; de handlartidningama har att gemera omen annan
liv.individersellerandra gruppers

å material isidan specialiseratmellanPå idag oklardetta sätt är gränsen ena
och tid-och populär-icke-lokala tidningarnatillvaldasärskilt dedagspressen,

isådana gränssnitt kulturdelenå Exempel ärandra.skriftspress den t.ex.
Dagbladet ochi SvenskabörsanalysemaTider,och ModernaNyheterDagens

i Veckan.och Häntsöndagsbilagoma i kvällspressenAffärerVeckans samt
sintill aktualitet imöjligheterhardagstidningarnaskiljer störreDet är attsom

på hardock dagspressentyderUndersökningarbevakning. att ennumera
och Olsson,innehåll tidigare Ekecrantzaktualitet i sittgrad änmindre av

1990.
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Det förefaller denna bakgrund rimligt betrakta helamot att systemetvara av
tryckta medier skala tillval. Som tidigare framgåtthar finns detsom en av en

tillval gäller politik, ekonomi, kultur i traditionelltyp mening,av som mera en
gäller olika Specialintressen gåroch på social orientering.som en som mera

sådantMed perspektiv tillval dagstidningar visar detett sig det ärattav
små skillnader mellan specialtidningamas och de s.k. endagstidningamas sätt

fungera komplement. Endagstidningama förefalleratt visserligen någotsom
oftare lokala respektive politiska tillval; de tidningarna defi-vara senaste som
nierats in i beslut Presstödsnämnden tycks dock i mindregruppen genom av

sådantutsträckning slag, Broderskap eller Hemmets Vän.t.ex.vara av
Analysen i detta någonsammanhang inte prövning dagstidnings-avser av

definitionen, endast försök belysa hur olikautan ett tryckta medieratt typer av
fungerar förhållandei till varandra. I de diskuterade modellernatermer av
handlar det i de flesta fall medier underlag för diskussion.om som ger

Radio och TV

När mångfalddet talas i anslutning till radio och TV kan mångadetta haom
betydelser. Ursprungligen avsåg den förda politiken mångfald inom radioen
och TV; programföretagen skulle enligt avtalen med erbjuda sin publikstaten

varierat utbud Vid tillkomstenett den andra TV-kanalen 1969av program. av
talades det dessutom åstadkomma stimulerande tävlanatt mellan kana-om en
lerna.

Samtidigt har det ibland framhållits radio och TV sitt utbudatt skallgenom
mångfaldenbidra till medieområdet. Detta uttalat motiv vid till-ettvar

komsten lokalradion 1977. Det faktum flestade lokala morgontidningarattav
hade publicistisk dominans inom sina respektive utgivningsområdenen an-
sågs anledning till lokal public service-verksamhet inom ljudradio-ge en
området. Tanken blev svårdock förverkliga, i första beroende påatt lokal-att
radion i praktiken blev länsradio kapitel 5.en

I början 1990-talet har tillkomsten radio- och TV-kanaler inomav av nya
den privata sektorn medfört mångfald i utbudet går mellan kanalerna.en som
Det har påvisatstidigare hur detta framför allt har inneburit ökad inriktningen

förströelse lättlyssnat och lättittat ocksåmot inom radio differen-men en- -
Åtiering efter musiktyp. andra sidan har samtidigt nyhetsutbudet ökat betyd-

ligt de flesta ocksåkanaler erbjuder nyheter.att I det följande avsik-ärgenom
framför allt fokusera hur mångfalden i nyheternaten att nyttjas.

Vad gäller den nationella nyhetsverksamheten inom radio och TV finns det
fyra självständiga redaktioner: Rapport ochstora, Aktuellt i SVT, Nyheterna i
TV4 Ekoredaktionen i radion. Till detta kommer desamt regionala nyhets-

Ävenredaktionerna inom TV respektive inom lokalradion. för de två SVT-re-
daktionema har det funnits måluttalat de skall konkurrera.ett att
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två redaktioner harSVT:svisade sigpublikutvecklingavsnittet attI om
Ekoredaktio-andel.ökar sinmedan Nyheternapubliksiffror,något fallande

då kombinationernaFrågan hurstabilt. ut.tämligen ärliggaförefaller sernen
TV-nyhetsprogrammen.mellankombinationerolikaantalvisastabell 7.3I ett

hös-och NyheternaAktuellt,tittande på RapportRegelbundetTabell 7.3
1993 procentten

å l .H lE l .l l
Lågt Låg Mellan HögHögt30-49 50-7915-29AllaKombination

Endast
1616 1426 16 ll2 914Rapport

Endast
6 7 978 7757Aktuellt

iEndast
810 139 13420 12l 1Nyheterna

ochRapport
1428 1526 12371220 5Aktuellt

ochRapport
12 4 122 212Nyheterna

Aktuellt och
2 323 12 l42Nyheterna

AktuelltRapport,
86 556 86 6 5Nyheternaoch

46 442916 28 5056 5139Inget

678 650 330789658 942426 6551 747Antal svar
vecka.minstfemdagarhärregelbundetMedKommentar: permenas

1993frånSOM-undersökningenDataAnm:

åtminstone något inyhetsprogramallmänheten60Drygt procent serav
inriktadallmänheten baraAndelen ärvecka.fem dagarTV minst somavper

tredjedel, 30knapphuvudsakligade utgör pro-ett tre enprogrammenav
intresserade följerpolitisktäldsta ochkombinationer. Destår för olikacent

oftare olikakombinerarövriga ochregelbundet ännyhetsprogrammen mer
nyhetsprogram.

harNyheternaföljer Rapport,allmänhetenOmkring 40 procent om-av
SVT:skombinationenvanligaste ärregelbundna tittare. Den20kring procent

ibekräftar vadDettadärnäst endast Rapport.två ochnyhetsprogram som
ställning det gäl-starkharpublic service-TV närnämndeskapitel 5 att enom

ganskakombinationerolikaspridningenövrigt stor.nyheter. Iler är
regelbundetallmänhetendelförhållandevis litenInnebörden är att aven
äldreutmärks änGruppenTV-nyhetema. ettmångfalden inyttjar att varaav 213
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befolkningsgenomsnitt också politiskt intresserad. En viktigmen vara mera
förklaring till detta dels tillgänglighetenär hos TV-nyhetema Ohlsson,
1989, dels nyhetsprogrammen ligger inom primeatt time jfr Gahlin, 1990.
Också kanalkonkurrensen påverkar dubbeltittandet TV-nyheter; attrak-ett
tivt underhållningsprogram, långfilm eller dylikt sänker vanligen tittandeten

TV-nyheter. Den ökade valfrihet effekt TVZ-starten innebarsom var en av
tittarna i utsträckningstörre tidigare valdeatt än bort information förmåntill
underhållningför Berg-Hallberg-Höijer, 1974. Samma effekt har den

tillgångenökade kabelkanaler haft, liksom tillkomsten TV4.av
Den tredje etemyhetsredaktionen Ekot. Andelenär hösten 1993som upp-

sig lyssna Dagens Eko dagligen knappt 30 andelengav procent,var som
lyssnar sällan gångerän i veckan drygt 50ett Weibullmera par procent
l994b.

Det finns tämligen begränsade samband mellan TV-nyheter ochatt attse
pålyssna Dagens Eko. Tendensen dockär de båda nyhets-att som ser

i SVT de bådedel Aktuelltsamt och Nyheternaprogrammen tarsom av re-
någotgelbundet i utsträckningstörre andra lyssnarän Ekot. De intesom

TV-nyheter regelbundet inte någrahellerär regelbundna lyssnareser ra-
dionyheter. Eko-lyssnarna skiljer sig ha högt politisktut intresseettgenom
och äldre befolkningsgenomsnitt.änatt ettgenom vara

Sammanfattningsvis gäller det finns mindreatt människoren grupp som
mångfaldennyttjar nyhetsprogram i radio-TV: de åtminstone femav da-som

i veckan följer med i de redaktionemasgar tre stora Dennaav program. grupp
knapp tiondelutgör den befolkningen. Andelenen inte allsav vuxna som

följer någotmed i dessa regelbundet drygt 20ärav Kon-program procent.
sekvensen den ökade kanaltillgången tycks bådaav harattvara grupperna
minskat sin andel.

frågaI lokala nyheter i radio och TV gäller andelenom regelbundnaatt ny-
hetslyssnare i lokalradion P4 knappt 45är befolkningen påochprocent av
SVT:s regional-TV omkring 25 Lokalradiolyssnandet harprocent. ökat något
de åren kanalproñleringensenaste och tillkomsten P4,genom medanav re-
gional-TV har något. Lokala nyheter itappat TV4 har så längeännu relativten
liten publik mindre femän procent.-

Sammanfattningsvis kan konstateras omkring 15 allmän-att procent av
heten sporadiskt följer regionala och lokala nyheter bådei radio och TV,
medan drygt 35 inte del sådana nyheterprocent itar radio eller TV.av

En jämförelse mellan nyhetsintresset nationellt och regionalt respektive i
radio och TV vid handen det bakom användningsmönstretatt också finnsger
vad vi kan kalla kanalfaktor. De i TV följer nationella nyheter tittaren som

regelbundet regional-TV. De följer lokalradionsmera nyheter någotärsom
oftare Ekolyssnare övriga.än Denna tendens dock starkare innan lokal-var
radion började med sändningar i kanal P4.egen
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såförefaller länge ha relativt liten bety-lokalradionDen privata ännu en
haftstationer inledningsvis harför lokal nyhetsförmedling. Dedelse som

fåttframgångar detta sin allmännapublika har snarast program-genom
nyhetsbevakningen.verksamhet och musik än genom

för hur männis-inledningsvis diskuterade modellernaanknytning till deI
förefaller kallades informa-medieutbudet detkor tillägnar sig bredden i som

radio-TV-området,fall delvis, giltig för medani varjetionsmodellen, vara
diskussionsmodellen. framför alltligger Idagspressanvändningen närmare

båda nyhetsredaktio-publiken möjligheten följautnyttjar delTV attstor aven
tidningsmarknaden, eftersom läsarna vanli-något sådant finns intenema;

lokaltidning. Tillmorgontidning, i första handskeendet bara iföljer enengen
gångernågon några i veckan.kvällstidning ellermöjligendetta kommer en

radio-TV-nyheterDagspress och

vidga framför allt den lokala nyhets-på etermedierTanken sätt attettsom
också funnits med i diskussionernatidigarebevakningen har, nämnts,som

Frågannivån. slutligen hurradio och TV den lokalautbyggnaden äravom
förhåller dagstidningsläsning.sig tillradio och TVanvändning av

fungerarmorgontidningenOm håller fast vid antagandetvi att ettsom
studera hur människor med tid-kapitel 5 det möjligtbasmediumslags är att

radio och tabell 7.4.del nyheter i TVningstillval tar av

dagstidningsläsningradioNyttjande nyhetsprogram i efterTabell 7.4 av
procent1993

femTidningsläsning minst dagar veckaper
TvåBådeEndastIngen EndastRadio-TV morgon-

kvälls- och kvälls-dagstidningnyheter morgon- morgon-
tidningartidning tidningtidning

4229 27 44 43Rapport
7 622 35 3 326Aktuellt
7 2 37 18 218 2Nyheterna

53 4TV3-nyheter 4 8
3027 824 31 3Eko-nyheter

2221 28TVSVT 18 29Regional
35 4 5Regi0na1-TVTV4 5

4640 53 4237P4Lokalradio

170 978 359 327319Antal svar

övrigtgånger vecka;delmängdminst tre avper
SOM-undersökningen1993frånAnm:Uppgifter
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finnsDet inget entydigt komplementforhållandemönster mellan de olikaav
medierna. Men det finns ändå tendenser antydan inriktningen:som ger en om

De lokala morgontidningslálsama inriktadeär Rapport, regional-TV och-
lokalradio i P4. Detta slags standardmenyär det gällernär traditionellaett
svenska medievanor. Karakteristiskt for dessa de äldreär ärattpersoner

befolkningsgenomsnittetän och de har socialt stabila ochatt sett vanor
rutiner. I dessa rutiner ingår morgontidningen, lokalradion och Rapport

föregåendemed regionala nyheter.
Morgontidningsläsare allmänhet,i ofta väljer till andrav personer som en
morgontidning, är övenepresenterade tittare Aktuellt, framförsom men
allt lyssnare radions Eko-nyheter. Det sig irörsom om personer
medelåldern, med utbildning genomsnittet.över Dessa mindre lokaltär
och nationellt inriktade.mera
Kvällstidningsläsare, med kvällstidningsläsning° överpersoner genom-
snittet framför allt inriktadeär TV4. Den ibland benämningenanvändamot
tabloid-TV antydan inriktningen i konsumtion. Det rörger en om gruppens
sig här aktiva med mindre fastaom yngre, personer vanor.
De läser dagstidningarinte regelbundet underrepresenterade påär alla° som
nyhetskanaler. Inom lokalradion denär vanligaste nyhetskällan,gruppen

också Rapport och Aktuellt har inte obetydlig andel bland dessa.men en

Nyhetskonsumtionen i olika medier såledesavspeglar i utsträckningstor
vad kan kallas människors olika livssfärer. Det finns lokalt inriktad,som en

nationell och ungdomligt kosmopolitisk. ålderKön, ochen mera en mera
utbildning egenskaper kan förklaraär skillnaderna mellan de olika sfá-som

jfr Reimer, 1994; Jöever, 1982. Resultatet ligger i linje med vad flerarerna
analyser påvisat beträffande sambandet mellan människors orientering och
medieval och uppvisar likheter med den distinktion inom sociologisksom
tradition har gjorts mellan localists och cosmopolitans Merton, 1949.

Mångfald7.4 och mediefunktioner

Om utgår frånvi detta sätt det rimligt skiljaär fyraatt tänkbaraattresonera
orienteringsnivåer: lokal, regional, nationell och intemationell. Varje nivå kan
i princip bevakas dagspress, ljudradio och fårTV. Vi då schemagenom ett

erbjuder tolv möjligheter. Schemat visar klara likheter med den funk-som
tionsmodell redovisades i slutet kapitel Slutsatsema går också isom av

rikming. Med fetstil har markerats de områden där respektive mediumsamma
mycket starkt, med kursivär där det har viss betydelse.
Under 1970-talet har den svenska fått klar tyngdpunkt imorgonpressen en

det regionala och lokala, medan i första hand Stockholms ochmorgonpress
kvällstidningarna nationellt och internationelltär inriktade. Ljudradionmera
har tillkomsten lokalradio gått från utbud helt präglat nyhetergenom ettav av

nationell och intemationell nivå till inkludera det regionala dock knap-216 att -
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nationelltdominerasvidgats sättharlokala. TVdet avmensammapast
nyhetsutbud.internationelltoch

bevakarMedium som
TelevisionLjudradioDagspress

32lInternationell

NIVÅ 654NationellSOM
987BEVAKAS Regional
211110Lokal

diskussionentillknyterbakgrundschemamed dettaOm vi nytt ansom
detförstaFör detiakttagelsernågra göras.intressantamångfald kan synesom

begränsadendastnyttjas iplanetlokaladet ut-mångfaldenuppenbart att
lokalatill denhänsynvigäller dagspress,detsträckning tar ra-när men om

har deschematiUttrycktannorlunda.någotbilden termeri P4 blirdion av
kanal idominerandeplanetregionalalokala ochdetmänniskorflesta en
lokal-nyheter iockså del10,och7rutadagspressenlokala tarden avmen

9.regional-TV rutamöjligen8, ochradio ruta
Tillvaletplanet.vertikalai detnyttjasdagspressenMångfalden inom mera

tid-demån storstadsmorgonpressnågonoch ikvällspresshandförstaiär
publi-nivå väljerPå dennaschemat.4 il ochningar rutornamotsvararsom

oftasttvå kombinerarväljertidning; debaravanligen morgon-ken ensomen
Å mångfaldenexisterandedennyttjassidanandrakvällstidning. meraoch en

relativtmorgontidningartvå ärStockholmslokaladennivådenna än -
sprid-två kvällstidningarnasi deskillnadernaliksomi landet;jämnstora ute

särskilthellerning inte är stor.
roll inågon kvantitativttidningartillvaldock inte storspelarTotalt sett av

tillvaldettadessutomtendensenallmänna ärDen attnyheter.dagligafråga om
nivå 3rutornadennastår TV-nyhetemaomfattning. Däremotminskar i

2 och 5nyheter rutornainternationellanationella ochRadionsstarkt.och 6
flesta slagsför dedetillval medan ärkvalificerat ettnågraförfungerar ettsom

uppdatering.
mediumrespektivehurdelslåta valetförefaller avgörasMediepubliken av

tek-tillgänglighet t.ex.medietsområde, delsinnehållsmässigt bevakar ett av
beho-förhållande till deiinnehålldettaförmedlingennologin för egnaav -

tidi-vadmedi linje1989. liggerDettajfr Ohlssonintressena somochven
varandra.förhållande tillfunktioner imediersolikafrågairedovisats omgare

eftermediernaanvänderenkeltheltmänniskorpåståskanNågot tillspetsat att
på.bravad dessa är

faktum använ-mångfald detkriterium attväljerOm vi ta sammaatt som
nivå kallatsdetpå varjenyhetskanalermånga olikadeldare somtar av

första handoch ibegränsad 217mångfaldensiginformationsmodellen visar vara
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gälla inom medier, olika nyheter i tidningt.ex. eller i Sveriges Tele-samma
visions kanaler. Bland mindre politiskt aktiva och samhälls-en grupp av
intresserade människor mångfaldenär denna nivå dock förhållandevis stor

medäven detta kriterium.
Det karakteristiska draget för övriga förhållandevisär specialiseringen stor

val mellan medier efter vad respektiveett medium på:braär dagspress på-
den lokala nivån, påTV den nationella, radion för uppdatering och komplet-
tering alla nivåer den riktigt lokala. frågaIutom dagspressen delargörom

publiken tillval ovanför den lokala nivån; härett väljerav vanligenman en
tidning. Om vi tillämpar diskussionsmodellen finner vi dock den existe-att
rande mångfalden utnyttjas.

Nya tendenser

Den förändring sedan 1980-talets slut skett inom det svenskasom medie-
har påverkat publikens nyttjandesystemet medierna. Den fortsattaav expan-

sionen satellitsändningar via kabel, tredje marksändav TV-kanal och pri-en
lokalradio har medfört radvat valmöjligheter. Hittills verkar expansio-en nya
inom detta område främst gåttha Sverigesövernen Television.ut Varken

Sveriges Radios eller den lokala dagspressens nyhetsroll förefaller på-ha
verkats i mindreän utsträckning.annat

Uttryckt detsätt uppenbartär mångfaldenett annat inom medie-att
har ökat kraftigt i frågasystemet antalet kanaler. Den ökade mångfaldenom

gäller dock i mindre utsträckning sådant utbud kan jämställas med densom
breda nyhetsförmedlingen traditionell dagspress; vi begränsargenom om oss
till nyheter och opinion torde det kunna diskuteras det överhuvudtagetom
blivit valmöjligheterstörre tillkommande radio och TV-kanaler. Möj-genom
ligen har dock utvecklingen inom tidskriftssektom gått i sådan riktning.

Människors val tillgängliga kanaler bekräftar denna bild. Samtidigtav är
det uppenbart informations- och förströelsefunktioneratt i medie-
användningen inte lika tydligtär frånavgränsade varandra tidigare.som
Detta tillär del följd förändringarstor i mediernas nyhetsutbuden av eget
Hvitfelt, 1994. Ofta brukar detta blandområde under beteckningen
infotainment. Det intressanta med denna förändring denär medförtatt en
skiktning i publiken, där äldre framför allt betonar det traditionellt informa-
tiva, medan prioriterar lättare material Reimer, l994b.ettyngre

Det kan diskuteras vilka slutsatser skall dras detta. Harsom av yngre
människor kanske alltid varit intresserade lättare medieinnehållett ochav nu-
har den mångfalden fått ökade möjligheterman genom nya realisera sittatt
intresse Eller dettaär allmän förändring samhället, där deen årav yngre
bärare de värderingarna Studier ungdomskulturenav nya stöd förav ger att
det detär är sannolikt jfr Fomässenare 1992;som Fornäs,mera m
Boéthius och Reimer, 1993. Vid bedömning värdet mångfald inomen av av218
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be-till detta. För delsamhällssfärer viktigt hänsynolika detär storatt ta en av
opinionsbildningfråga politik ochfolkningen inte samhälletär tra-aven om

uttrycksformer inom den of-också kulturelladitionellt slag, andrautan om
1992.1991,fentliga sfären jfr Dahlgren och Sparks,
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medielandskap1990-taletsDagspresseni8

År år sedan3501995 detmassmedier.våra äräldstaDagspressen är ett av
haftaldrigdagstidningarna harsvenskaDetidningen komden första ut. en
sådanainte hellerförmodligenoch1980-taletsådan underspridningstor som

dagstidning-utsikterFrågan vilkabransch.framgångar ärekonomiska som
2000-talet.införhararna

antaloch analyseradokumenteravi försökthar ettI den här attrapporten
frågabåde idagstidningsbranschen,svenskainom denutvecklingstendenser

vidareockså ibelyst dagspressenläsarmarknad. Vi haroch ettannons-om
radio och TVtidskriftspress,populär- ochmediesammanhang samt sa-av

till dedagstidningsutvecklingenrelateratoch vi harkabelkanaler,tellit- och
området.statliga insatserna

bådestår stark ochmångtydig. DagspressenframträderbildDen ärsom -
också dra Tid-med de tvingasexpanderarTidningsföretagen att ner.svag. -

ändåmedielandskapet harfått profil i dettydligareningen har mennyaen -
vårkapitel det avsiktI dettai konkurrensen. är presenteraattterrängtappat
situation. Tankenhuvudpunkter i dagspressens ärvad vi uppfattar attsom

för fortsatta diskussionerskall kunna underlaghuvudtendenserdessa utgöra
medielandskapet.iställningdagspressensom

i förändringMassmedielandskap

mediesektomdecennierna har expanderat. Landskapet harUnder de senaste
växtligheten förtätad. Massmediema har ökat sin andelochblivit större av

massmedier.tid An-BNP och relativt del allmänhetens ägnasstoren av
massmedierna har blivit integrerad delvändningen inte alltid aktiv,är enmen

vår dagliga miljö.av
sådan medielandskapet emellertid intebeskrivningEn kvantitativ gerav

nivå framträder radlägrehela bilden. studerar utvecklingenNär en enman
År olika medier tydliga.fortfarande mellanskillnader. 1970 gränsernavar

frånprivata klartfrån den sektornDagspressen skilde sig veckopressen,klart
för branschdiskuterades branschmediepolitikpublic service och även om

dagspressen.alltid beaktade konsekvenserna förman
så andra ellermedieområden förändrats mycketinte harDet finns somsom
fått förändrad struktur.före 1970lika tidigt. Biografbranschen hade redan en

1980-talets andra del.först underkorn förändrasOrganisationspressen att
påbörjats 1970nedgång hade just omkringDen traditionella veckopressens
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accentuerades därefter. Kvällspressen nådde sin i början 1970-men topp av
talet och har långsiktigtsedan dess försvagats.

De förändringarna harstörsta inom radionägt och televisionen. Ut-rum
vecklingen skedde till början i kontrollerade former. fickVi andra TV-en en
kanal, den organiserades inom public service och reklam. Radionmen utan
decentraliserades, det stannade länsnivå. bådaI fallen hölls det klarmen en
rågång till dagspressen. Också för den riktigt lokala radion valdes i förstaett

organisationsfonn inte gränsöverskridande;steg närradion bleven som var
föreningarnas radio och reklam förbjöds.

Den förändringen istörsta massmedielandskapet kom television viagenom
satellit och kabel. Utvecklingen inom områdedetta mångaändrade punkter

mediernas organisation och finansiering. De kommersiellasynen nya,
kanalerna överrumplade delvis de politiska beslutsfattarna. Flera utredningar
studerade det fenomenet något alternativ till anpassning inte.nya men gavs
Den fanns stark kraft i utvecklingen; det handlade inte bara denen om nya

ocksåteknologin opinionsmässigt lågstöd. Avreglering i tiden.utan ettom
spårenI efter svensk television via satellit och kabel kom först reklam-

fmansierad television i nationell markkanal, sedan reklamñnansierad lokalen
Påradio. TV-kanalen formulerades krav gjorde den kunde räknas tillattsom

public service-sektom reklamradion kom inte sådanaställas krav.attmen
Precis tidigare ställdes i frågandebatten effekterna dags-som om

Det naturligt eftersom TV-reklamen kunde tänkas drabbapressen. var
dagspressens riksannonser och radioreklamen den lokala annonseringen.

inomKonkurrensen blev dock intensivare radio- och TV-sektom mellanän
denna sektor och andra.

I den konkurrenssitutionen inom radio-TV-sektom kom den mark-nya
distribuerade reklamtelevisionen hand delen TV-reklamen,störreatt ta om av
videotittande med tittande på televisionens underhållnings-ersattes nya

och det uppstod till och med konkurrens mellan radio och televisionprogram
etableringen musikkanaler.genom av

Konsekvensen utbudet kanalerär och har vuxit kraftigtatt av program
inom den nationella radio- och TV-sektorn. Samtidigt har satellitkanaler via
kabel tagit hand hushållens medieunderhållning.delarom av

Trots förändringen radion och televisionen initierades interna-att av av
tionella trender har resultat blivit framför allt radio också TV harett att men
lämnat rollen enbart nationella medier, eller möjligen regionalaattav vara
medier, för nivå.successivt in lokal fortHur detta kommeratt äratt
svårbedömt. Mycket tyder lokal-TV kommer begränsa sig till fönsteratt att
i nationella kanaler eller bli del nätverk. ocksåDet troligtärett att ut-en av

överskådligbyggd lokal-TV under tid kommer sigbegränsa till de störreatt
städerna.

Den traditionella vecko- och tidskriftspressen har successivt förändrats
i stället har Specialtidningar och tidskrifter olika slag vunnit terräng.men av
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De förlagen har sin utgivning och erbjuderstora anpassat ettnumera mera
diversiñerat utbud publikationer.av

Det har tillkommit informativaseriösa, och opinonsbildande,en grupp
icke-dagliga publikationer ligger till dagspressen dennagränsensom som

bådetraditionellt har definierats. lokala affärstidningarDet gäller och s.k.
livsstilstidningar.

BådeGenom förändringarna har medielandskapet för aktörer.öppnats nya
gåttutländska företag och svenska grupperingar har in i de svenskanya

massmedierna. har vanligen flera avsnitt medieland-Dessa överagerat av
bådeskapet; Kinnevikgruppen verksam inom radio, TV och tidskrifter.är

finns särskiltSett i publikperspektiv det klar tendens TV tagitett atten
underhållnings- förströelsefunktionen.hand och Denna har delvis över-om

också fråntagits från biograferna; film förmedlaspopulärpressen, men nu
via TV. Specialtidningama har markerat den informativa och instru-mest

funktionen mediet.mentella hos det tryckta

Dagspressens ställning

behållitdagstidningama i huvudsakI den mediemiljön har sin positionnya
gåttmänniskors liv. Upplagan visserligencentrala medier i har ned, mensom

i första hand geografiskt överspridda tidningar främst Stock-detta gäller -
och kvällstidningar i landsorten. Räckvidden iholms denär stortmorgon-

tidningarantalet lästa minskat.tidigare, harsamma mensom
något ihar annonsförsäljning, i första hand tillDagspressen TV,tappat

ocksånedgången allt relativt begränsad. Den har gälltär trots stor-men mera
stads- landsortspressen.än

decenniernade etablerats fast struktur lokalaDet har under senaste en av
står starka sina harmorgontidningar Dessa medvetet koncen-orter.som

både redaktionelltutgivningsorten ekonomiskt. Tidningarnasig ochtrerat
lokalt bevakningsmediumsin prägel med inne-har slagit vakt storom av

servicenivåhållsmässig distributionen.bredd inomoch har högsatsat en
fått frånDetta har starkt läsarna.ett gensvar

tillval; dessaDe icke-lokala tidningarna för flesta detde ärär ett som
hushållensfrämst intressen ochhar drabbats de konkurrensnär mött om

från sig konjunktur-medier. Till viss detandra del kan röra om enpengar
betingad faktor vid 1990-talets början.

Över ocksåförsvagning i den lokalaperiod finnslängre det vissen en
så marginell ilängedagspressens ställning. Den dock störreär ännu ett

konjunkturbetingad,Nedgången kan härsammanhang. även t.ex.vara
kandagstidningar, denmindre utsträckning läserarbetslösa iatt mengenom

också långsiktiga sociala förändringsmönster,i politiska ochha sin bakgrund
hushållsvanor,ochökad geografisk rörlighetändrade livsstilar,t.ex. somnya

förutsättningar.ekonomiskaförändradekan ha accentuerats av 223
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Dagstidningsföretagen på marknaden

En förklaring till dagstidningarna behållakunnat sinatt ställning isom grupp
medielandskapet det successivt skett allmänär professionaliseringatt inomen
såväl tidningsbranschen enskilda tidningsföretag.som

1950- och 1960-talets sågtidningar sig inte sällan slags allmän-ettsom
nyttiga institutioner eller del partipolitiskt opinionsbildnings-ettsom en av

Journalistiken föga aktiv och det saknades kravsystem. ekonomiskvar
avkastning.

Under 1970-talet skedde frågaomsvängning i nyhetsrappor-en om
teringen. Den professionella journalistiken gjorde sitt inträde; tidningarna
markerade sitt oberoende de skulle till för sina läsare för deänvara mera-
partipolitiska opinionsbildarna. Uppgiften inte längre bara förmedlaattvar
andra nyheter. Redaktionema skulle aktiva i sitt nyhetsarbete.vara

Under 1980-talet, bl.a. effekt ekonomiska problem omkringsom en av
1980, skedde ekonomisk professionalisering tidningsföretagen.en av
Pressen började i ökande utsträckning fungera industribransch.som en
Direktörerna fick starkare ställning inom företagen.en

Det förändrade tänkandet påverkakom intresset föräven rationali-att
seringar och bidrog till aktiv marknadsinriktning. Produktiviteten ökade.en
Detta förklaring till förstatidningama hittills lågkonjunk-är har klaratatten

problem; företagslednings skicklighet bestäms förmågadessturen utan en av
bemästra konjatt
Koncentrationen inom dagspressen skall delvis bakgrundmotses av

denna utveckling. För de tidningarna har det varit naturligt expanderastora att
möjligheter funnits, antingen förvärvanär andra tidningar elleratt attgenom

in i andra medier. restriktionerDe funnits inom branschen attsom agera
strikt företagsekonomiskt har i de flesta fall bortfallit.

Också tidningsföretagens frågaagerande i den privata lokalradion iärom
detta perspektiv förväntat. harDe det naturligt in i denna forsett att attsom
på detta förekomma lokal marknadskonkurrens.sätt en

såledesKoncentrationsprocessen har medfört integration lokalaen av
medier inom företags kontroll. Det vanligastörre företagär att samma som
redan dominerar gåtttidningsmarknaden har in i andra lokalmedier, i första
hand på någraradio platser TV. Med tanke hur publikenäven kom-men
binerar olika medier innebär detta och företag kon-typer att ettav samma
trollerar del information underhållningoch område.inomstor etten av

Inom den privata fåsektorn finns motvikter, sig lokalt ellerett ettvare
nationellt plan. I publikperspektiv förefaller public inomservice radio ochett
TV dock fungera Bådedetta lokalt och nationelltsätt. dessa kanalerär
tämligen låtväl utnyttjade, underhållningskaraktärenden ökade inomattvara
särskilt TV-systemet har minskat deras genomslag.

224



Dagspressen 1990-taletsi medielandskap

Första- och andratidningar

Den redovisade utvecklingen framförhar allt gällt förstatidningarna. Visser-
ligen har den ekonomiska bådaprofessionaliseringen varit istor typerna av
tidningar, forstatidningarnadet fåttsin storlek harär ut mestmen som genom

rationaliseringar och ökad produktivitet.av
ocksåDet inom förstatidningarna den journalistiska professiona-är som

liseringen haft Som dominerande tidningar sinastörst harorterresurser.
månade varit bredd i Ocksåbevakningen. partipolitiskt har de söktom en

markera ökat oberoende. Andratidningama haft någothar partipoli-störreen
tisk ocksåanknytning, ägarmässigt. Det har medfört vissa restriktioner som
inte funnits förstatidningarna.hos

Följden har blivit förstatidningarnas under det decennietövertagatt senaste
genomgående framgångarhar ökat. De nått någraandratidningama har isom
fall har ocksåkrävt mycket arbete, har hängt första-med attmen samman
tidningarna gjort misstag. Till bilden hör andratidningama regel haratt som

åldrande,lojal, delvis läsekrets.en mera men
Förstatidningama har sinstärkt ställning medieföretag köpensom genom

gåttandra tidningar, liksom de in i andra medier, inte minst denattav genom
någonprivata lokalradion. Inte har andratidning kunnat bredda sinort en

verksamhet detta De har saknat årensbära de förstasätt. vän-attresurser
tade förluster. finns dock undantag. sådantDet Ett Svenska Dagbladetutgör

ingår i nätverk privata radiostationer; någraytterligare andra-ettsom av
gåtttidningar delägarehar in i lokal-TV. Genom konkursA-pressenssom

mångaförsvagades mångadessutom andratidningar; socialdemokratiska tid-
ägarförhållandenningar har liknar dådem de startades.somnu

svårtförefaller ha haft någonEndagstidningarna finna naturlig positionatt
nyhetstidningar, möjligen det lokala planet. Antagandet bekräf-utomsom

endagstidningar erhållitde statligt stöd till driften i mindretas att somav nya
varit allmännautsträckning har nyhetstidningar och riktade motmera

särskilda grupper.

Presstödets roll

Det direkta behålla mångfaldstatliga tillkom i syftepresstödet att yttreen
tidningsmarknaden, sådär möjligt. indirekta stödet, liksom vissaDetvar av
de direkta stödformerna, avsåg dessutom skapa förutsätt-att gynnsamma
ningar för dagspressen helhet.som

Utvecklingen visar produktionsstödetdriftsstödet i främsta haratt rummet
varit uppehållande karaktär. De tankar hjälp till Självhjälp harav om som
funnits i inte infriats. flesta stödtidningar har bi-bakgrunden har De genom

förbättra pådragen överleva, de har inte kunnat sin ställningkunnat men
behövt för tidningarna möj-marknaden. Tvärtom har stödet räknas att geupp

lighet behålla sina positioner. 225att
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Även driftsstödet fåtthar räknats successivt för be-att motom upp svara
hoven hos de stödberoende tidningarna har dess andel intäkterna minskat.av
Även andratidningarnas ekonomi har expanderat.

En del presstödet har syftat främjatill samverkan. När det gällerattav
stimulansåtgärdensarndistribution har hittills visat sig framgångsrik.mycket

åtgärdernainteDetsamma kan främja sarnproduktion.sägas Här harattom
motståndet till samarbete olika skäl varit lånefondGenomstort.av pressens
och det s.k. utvecklingsbidraget har ståttdock andratidningama inte utan

hållamöjligheter jämna frågamed förstatidningama i den tekniskaatt steg om
fömyelsen.

således vidmakthållit mångfaldPresstödet har viss inom dags-yttreen
De enskilda dagstidningarna har under tids-nämntspressen. som samma

period, bl.a. följd professionaliseringen, kommit präglasattsom en av av en
mångfald.ökande inre Detta har i första hand gällt de marknadsledande

förstatidningama, ocksåbredden har iökat andratidningarna.men
Ett borttagande stödet skulle innebära relativt antal stöd-att ett stortav av

tvingadestidningarna upphöra, alternativt skulle behöva söka sig till andra
finansiärer, partier eller organisationer. Möjligen skulle det kunnat.ex. ut-
vecklas andra slag lokala opinionstidningar lägremed periodicitet. Omav
något sådant inte sker innebär mång-borttagande stödet denett att yttreav
falden kommer minska inom dagspressen.att

någonDet däremot knappast troligt det i högre påverkagrad skulleär att
den lokala dagspressens utbredning. De kvarvarande tidningarna skulle med

sannolikhet huvuddelenall de nedlagda tidningarnas läsare. För deerövra av
kvarvarande tidningarna skulle ekonomin förbättras; de skulle höggenom
hushållstäckning fåkunna goda i kon-annonsörernagentemotargument

medier.kurrensen med andra
påverkadetta skulle villkoren för opinionsbildningen svårareHur är att

bedöma. Avgörande här blir i professionalismenstyrkan inom ekonomi och
andratidningarnassvårtjournalistik. det bortfalletDäremot vadär att veta av

informations- och opinionstryck skulle förkunna betyda kvaliteten i bevak-
ningen. Möjligen skulle förstärkt lokal radio, utanför de tidning-en senare

ägande och kontroll, kunna fylla funktion. Det pekar motarnas samma senare
mångfaldensituation där den inte bara definieras inom dagspressenyttreen

medieområdet iinomutan stort.
Införandet det indirekta stödet- främst momsbefrielsen skedde iav en-

då fannssituation det klart urskiljbara tryckta medier. Genom attgrupper av
gång gångdagspressdefinitionen kom vidgas blev inte likagränsenatt

ursprungligentydlig Förändringarna inom populär- och tid-avsetts.som
svårare utifrånskriftspressen har dessutom gjort det dra mediersgränseratt

innehåll eller funktion.
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Införande på dagspress skulle främst drabba andra-av en moms
tidningarna. rådandeI ekonomiska läge det dessutomär sannolikt detatt
också påverkaskulle förstatidningamas hushållstäckning.

Mellan politik och marknad

Det principiellt intressanta med dagspressutvecklingen förhållandethurär
mellan politik och marknad utvecklats. Dagstidningar uppfattas bety-som
delsefulla opinionsbildare och viktiga fora i den politiska diskussionen, men

också,de och i ökandeär utsträckning, storföretag. Fram till början 1970-av
talet tvåde sidorna knutna till varandra,nära vanligen opinions-var
bildningsfunktionens Bådevillkor. ekonomiskt agerande och redaktionella
bedömningar påverkades i hög grad tidningens politiska uppgifter.av

De första pressutredningarna initierades och genomfördes i den politiska
traditionen. Det detta ledde till förslaget till partistöd tillvar som samtpressen
till stödåtgärder.generella ekonomiska Visserligen genomfördes ekonomiska
analyser, avsågdessa till början någoninte omedelbar vägled-attmen en ge
ning de statliga insatserna.

års1972 pressutredning introducerade ekonomiskt tänkandeett som gav
teoretiskt fundament för de åtgärderna.presspolitiskaett Detta innebar samti-

digt tidningarna i utsträckning kom behandlasstörre justatt ekono-att som
miska enheter, professionellt behandlade nyheter och opinion. Dettasom
skedde samtidigt den journalistiska professionaliseringen pågick inomsom
dagspressen.

Presspolitiken under delen 1970-talet och under 1980-talet harsenare av
utgåalltmera frånkommit företagsperspektiv tidningsutgivning.att ett

Staten påhar olika sökt underlätta rationelltsätt driven tidningsutgivning.en
låtitDenna har sig väl förena med journalistisk professionalisering. Iro-en

niskt för presspolitiken gåtthar detta den partipolitiskaöver plura-utnog
lismen. Det offentliga samtalet bestäms således i ökande grad företags-av
ekonomiska och journalistiska bedömningar.

Om det statliga presstödet skulle avvecklas det sannolikt skillnadenär att
mellan ekonomiskt orienterade förstatidningar och politiskt orienterade andra-
tidningar skulle öka. Ett rimligt antagande minskat presstöd skulleär att ett

återgånginnebära till partipolitisk i varje fall inom vissaen en mera press,
delar tidningsmarknaden.av

Presspolitiska förutsättningar

Utgångspunkten för den målnuvarande presspolitiken de forrnule-är som
rades års1972 pressutredning. Dessa tillkom i situation i hög gradav en som
dominerades partipolitisk dagspress tämligeni stabilt mediesystemettav en
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å åmed sida public service-radio och public service-TV andra sidansamtena
kommersiell populärpress och organisationsinriktad tidskriftspress.en en

naturligtDet i den situationen betona dagspressens centrala ställningattvar
fråga informationsförmedlingi och samtidigt markera anknytningen tillattom

partipresstraditionen lyfta fram kommentators- och gruppkom-attgenom
munikationsfunktionema. begynnande professionaliseringenDen journa-av

mångfaldlistiken fanns med granskningsfunktionen. En inomyttregenom
måldagspressen med dessa viktig förutsättning.var en

två gåttUnder de drygt decennier har situationen ändrat sig kraftigtsom
medieområdet. bådeinom har utvecklats branschDagspressen journa-som -

gåttlistiskt ekonomiskt. Förstatidningama expanderatoch har och in iäven
medier. Andratidningarna har däremot kvar sitt beroende stöd.andra av

hållerMånga tillkommitandra kanaler har eller utvecklas. Genomatt
TV-områdetpolitiken inom radio- och har det tillkommitden statliga en ny

också fått frånmediebransch, betydande den svenska medie-ettsom gensvar
få mångfacetterat mång-Sverige mediesystem därpubliken. är väg att ett

uppstår olika slag medier bidrar med olika delar. Samtidigtfald attgenom av
också mångfalden dagstidningarna ökatde enskildahar inom genom pro-

fessionaliseringen.
till Pressutredningendet formulerats i arbetsrapportema -94Som aven

års framgångsrikpåstås pressutredning i och för sig mycketkan 1972att var
måldå formulera förankra för den statliga presspolitiken,det gällde ochatt

åtgärder lika Konformis-vidtogs inte har varit lyckosamma.deatt sommen
ökat följd konkurrens ochmellan medier har snarast avsom en pro-men

mångfalden mång-ökat. inrefessionalisering, samtidigt den inre Densom
någoninomkunnat den dagspressen. Ifalden har dock knappast ersätta yttre

mångfaldenmån lokal radio ha ökat lokalplanet. Huru-bör tillkomsten av
ytterligare öka beroende hur radion inne-vida denna kan komma äratt

förhållerhållsmässigt sig till de lokala tidningarna.utvecklas och hur den
fråga förutsättningar försåledes avgörande skillnader iDen finns om

dagspressen inteoch 1994. viktigastepresspolitiken mellan 1972 Den är att
fristående. mellan olika medietyper har luck-Gränsernakan bedömaslängre

å finns special-å radio andra sidansidan finns lokal och TV,rats upp; ena
svårtfunktionsperspektiv tycks dettidskrifter.tidningar och I attett vara

utifrån tidningsföretag börjarteknologier, särskiltmedierskilja en-som
multimedier.i utvecklingensig avgagera

därförutgångspunkt bedömningarför fortsattaviktigEn synes vara en
demokratiuppfattning.förankrad i Demedier,samlad alla större ensyn

identifierapå skall kunnatyder dettagenomförtsanalyser sättatt mansom
riktadeantingensärskilda samhällsinsatser,områden kräver genomsom

oönskad utveckling. Deskapande hinderstimulansstöd eller motav engenom
måste för allmän demokratisyn. Detåtgärderna ligga inomkonkreta ramen en
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bör emellertid möjligt formulera målkonkreta påsikte justatt tarvara som
offentligaavgränsade insatser.
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