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Till Statsrådet och chefen
för Kulturdepartementet

Den februari2 1995 bemyndigade regeringen dåvarande chefen för
Kulturdepartementet, statsrådet Wallström, tillkalla råd för mång-att ett
fald inom massmedierna med uppdrag och föreslå åtgärderövervägaatt
för stärka mångfalden och motverkaatt skadlig och maktkoncent-ägar-
ration inom massmedierna.

Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m. den 8 1995av mars
ordförande justitierådet Johan Munck. Ledamöter försom är närvaran-

de journalisten Carmilla Floyd, professorn Stig Hadenius, TV-produ-
Roland Hjelte, verkställande direktörencenten Anna-Stina Nordmark-

Nilsson, professorn Lennart Weibull och civilekonomen Lena Wenn-
berg. Experter i rådet hovrättsassessomär Monica Bengtsson, departe-
mentssekreteraren Henrik Selin, medieforskaren Staffan Sundin och re-
daktören Peter O. Nilsson.

Som huvudsekreterare i kommittén har förordnats departementssek-
Jens Cavallin, sekreterarereterare kammarrättsassessom Madelei-som

Kanold och biträdande sekreterare fil. kand. Marie Lindström.ne som
I rådets direktiv rådet skall följa utvecklingen och kartläg-attanges
och analysera problem det gäller konkurrensnär och mångfald inomga

massmedierna särskilt tendenser till koncentration ägande och and-av,former inflytande medierna.överra av
Rådet har i detta syfte givit arbetsdokumentserie vilka för-ut en

tecknas bilagai 2 till detta betänkande. Rådet har också upprättat en
databas med uppgifter ägande medieföretagom av m.m.

Rådet får härmed överlämna betänkandet Medieföretag i Sverige -Ägande och strukturförändringar i radio och TV. Betänkandetpress,
har huvudsakligen utarbetats Staffan Sundin.av
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lagstiftningåtgärder ingår ettföreslåuppdragrådets avI att som
skadligmotverkaoch ägar-mångfaldstärkamedeltänkbaraolika att

massmedierna.maktkoncentration inomoch
komplicerasdeldennairådet haröverväganden göraattDe som

förberedelsear-långvarigtEfterEU.inomutvecklingenemellertid av
direktivtillutkastutarbetatskommissioneninomnämligenharbete

frågaimarknadsandelarvissaöverskridande ominnebär att avsom
förbjudet.principskulle bli ioch televisionljudradiodagstidningar,

tillförslagframläggabeslutat ettdock intehar attKommissionen ännu
motstånd. Detstarktharförelegat möttutkastdeeftersomdirektiv som

direktivsäkerhetmedförutse ettomöjligtnärvarande somför att omär
kommer antasmedlemsstaterna attförförpliktelserbestämdainnebär

tillräck-skulledet interådetlägedetta attI varaEU-organen. anserav
lagstiftningsfrågan.överväganden inågraredovisameningsfulltligt att

till frågan.emellertidåterkommerRådet
avsnitttillhänvisasdelbetänkandetsammanfattningFör av

juni 1997Stockholm i

MunckJohan
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l Utveckling ägande ochav

ägarinflytande i dagspressen

denNär moderna dagspressen i Sverige fram vid sekelskiftetväxte var
de flesta tidningarna privatägda, i regel familj med anknytning tillav en
utgivningsorten. Politiskt betecknade sig tidningarna i allmänhet som
konservativa eller liberala, dock ha några direkta organisa-utan att
toriska band till de politiska partierna. Tidningsföretagen endastutgav

huvudtidning, ibland med lokala avläggare. Redan i slutet 1800-en av
talet byggde dock Axel Lidman, med Hedemora bas, Sverigessom upp
första tidningskedja.

Under efterkrigstiden har rad förstatidningar utbjudits till för-en
säljning, ofta i samband med generationsskiften i ägarfamiljema. hu-I
vudsak har fyra överlåtelser nämligen till privatägdaägttyper av rum,
tidningsforetag, nybildade stiftelser, existerande stiftelser konsor-samt
tier med tidningsföretag ägare.som

1.1 Privatägd press

radEn de familjer fortsatt tidningsägare har köptav som som upp
tidningar i närliggande områden och bildat regionala tidningskedjor.
Exempel på detta familjen Ander med Nya Wermlands-Tid-är som
ningen bas förvärvat flerdagarstidningarsamtliga Värmlands länisom
med förundantag den socialdemokratiska Värmlands Folkblad. Den
geografiska har vidareexpansionen gått till tidningar tilliett par
Värmland gränsande områden Västergötland.i för räddaFrämst att
tidningarna från förlora den moderata inriktningen har Ander-att

förvärvat tidningar, Nordvästra Skånes Tidningaräven ettgruppen par
och Enköpings-Posten, andrai regioner.

Familjen Hamrin med koncembolaget har utvecklatHerenco sin
verksamhet på liknade Ander. Kring sin ursprungliga tidningsätt som
Jönköpings-Posten har familjen byggt kedja omfattar samt-upp en som
liga flerdagarstidningar Jönköpings län, fyrai tidningar Västergötlandi

i Kronobergs län. Familjen nöjdePers sig länge med Vest-samt en
manlands Läns Tidning, har under Anders ledarskap köptH Persmen

samtliga lokaltidningar i Västmanland, däribland fråntvåupp
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Bengtsson-gruppen, och dessutom forstatidningar i Västergöt-ett par
land. Dalarna domineras familjen Falu-KurirenBengtsson tillav som
lagt delen Lidmanspressen. bildade tidnings-Denstörre senastav
kedjan Marieberg förvärvet Sydsvenska Dagbladet ochär genom av
Kvällsposten. Med något undantag består de familjeägda tidningsked-
jorna förstatidningar.av

Ägarforändringarl l
.

Upplösning och förstärkningiDag Hjörnes ställningav av

De två regionala kvällstidningama, GT och Kvällsposten, slogs 1990
till fusionen stordriftsfördelariDag. Tanken skulleattsamman var ge

och sänka kostnaderna fick dock svå-exemplar. tidningenDenper nya
righeter attrahera de tidigare tidningarnas läsekretsar. Efter fleratvåatt
år fallande upplaga och växande ekonomiska problem löstes fusion-av

i Under började de två tidningarna1995 utett steg. atten upp gespar
under redaktioner. tvâsina ursprungliga 1996 övertogseparataavnamn
bolag Sydsvenska Dagbladethelägda Tidnings och ABAB Stampenav

tid-Kvällsposten. till 1999 kommerutgivningen GT respektive Framav
m.m.söndagsbilaga, TV-bilaganingarna samarbeta spelbilaga,att om

artiklar allmännaKvällsposten och erbjuder dessutom varandraGT om
materialnyheter, exklusivtoch det mycketnöjen inte ärsport om

dotterbolagsålde till Mariebergs ABI juni 1997 Stampen GT
förutsättningkronor underKvällstidningen för miljonerExpressen 100

affären. HjörneKonkurrensverket godkänner Det Peteratt av
med bolaget villekontrollerade motiverade försäljningenStampen att

morgontidningsmarlcnaden.koncentrera dagspressverksamhet tillsin
samarbetekvällstidningamasledning förklarade de tvåExpressens att
byggasdet gäller annonsforsäljning och distribution kommernär att ut

redaktionelltkommer vi också utveckla"så småningomsamt att att ett
skallsamarbete mellan tidningarna". Samtidigt försäkrades "ingenatt

försvinnaorolig för kommerGTatt namnet attvara
tilldrivs systerdotterbolagTill skillnad från Kvällsposten ettsom av

konkurrenten således dotterbolagkommer GT bliExpressen att ett
direkt ledning sannoliktunder kommerExpressen, att varavars

huvudägarerepresenterad västkustkonkurrentens styrelse. Mariebergsi
med ledningBonniers förklarar skillnaden det Expressensatt somvar

ville våragenomföra affären ligger i linje med vår tradition att gesom
handlingsfrihet. avsikten ochdotterbolag Om GTär attstor

detskall fortsätta konkurrera med varandra kommerExpressen att
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troligen inte problemfritt för styrelserna planera sinaatt attvara
respektive tidningars kampanjer. däremot det aviserade redak-Om
tionella samarbetet kommer bli omfattande kan ägarstrukturenatt vara
rationell.

Genom köpet kommer öka andel den totalaBonniers sinatt av
dagspressmarknaden tabellmed 1,6 procentenheter till 26,6 seprocent
2.1, ochmotsvarande tal på kvällspressmarlcnaden uppgår till 7,6 57,0

storstädernase tabell 3.4. de dagstidningar deAv iutges tresom
kommer elva tolv medräknas.Bonniers Metroägaatt sex av om

Bohusläningen

Bohusläningen flerahar under 1990-talet brottats med svårigheter på
olika ochplan. koncernens tidningar, BohusläningenTrots tvåatt

hus-Strömstads Tidning, dominerande utgivningsornrådet mediär en
hållstäclcning med bety-på har verksamheten gått60över procent

ställningen Verk-dande förluster vilket undergrävt den finansiella
ställande direktören hösten efter schism medavgick 1995 ägarnaen
och styrelsen

familjen Björkman/Sedan har Bohusläningen1929 ägts av
ÄgarnaWalin/Zeilon. verksamma påhar sedan 1946 inte varit

tidningen styrelsenivå. gick dockpå Sommaren 1994änannat en av
huvudägama och för ledaravdel-Gösta Walin in övertog ansvaret

Walin avveck-ningen, vilket ledde till chefredaktören sade sig.att upp
ansvarsför-lade ledarsidan, varefterefter tid påsitten engagemang

blevdelningen mellan nyutnämnde chefredaktören och återden ägaren
pressden i icke ägarleddgängse

ägarbilden Bohusläningen. StampenPå nyåret förändrades i1997
aktiernaoch Lidköpingspress respektive 1248övertog procent ge-av

medan syskonen Göstanyemission miljoner kronor,på 15nom en
deWalin föroch Gertrud Zeilon behöll 40 Representanterprocent. nya

Hallands-styrelsen, därsamtidigt majoriteten i ävenägarna övertog
ingår.VDpostens
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Förändrad ställning för Peter füörne

Affärema med och Bohusläningen innebär Peter HjörnesGT att
förändras.ställning de västsvenska tidningsmarknadema Genompå

pådominerande positionExpressens köp GT bryts HjörnesPeterav
han egenskap huvudägareGöteborgs dagspressmarknad, iäven om av

mycketfortfarande harden överlägset morgontidningenstörsta enav
denGöteborgs-Postenstark ställning. Uddevalla-regionenI nästär

bliGenommorgontidningen med täckning på 16största attprocent.en
Bohusläningen kommerledande tidningi regionensstörsta ägare

dominerandefå heltoch dess huvudägare HjömeStampen Peter att en
lokalaBohuslän. På denställning morgontidningsmarknaden i helapå

samtidigtkontrollerar Rix Göteborgetennediemarknaden Stampen som
Varberg.Borås ochbolaget huvudägama i Rix-stationema iär en av

samarbete påinledaUnder kommer Göteborgs-Posten1997 ettatt
Hörling.ägd familjenflera fronter med Lidköpings-Tidningen,Nya av

medtryckeri från ochGöteborgs-PostensNLT kommer tryckas påatt
erbjudshösten tredagarstidningen NLT1997. Läsarna av

utkommer hardå NLTprenumeration på de dagar NLT inteG-P en
medutgivningskommunenexceptionellt stark ställning i en

täckningstal uppgårhushållstäclcning Göteborgs-Postenspå 89 procent.
söndagar.till och på9 på vardagar 15 procentprocent

ägarsfärerFörändringar inom1.1.2

Bonnierföretagen Deniövertar

AB, kontrolle-Bonnierföretagen lade juli bud på Denii 1996 ett som
Marieberg.och ikapitalet 40,610,3 rösternaprocentprocentrar avav

kontanter,A-aktiebjudsvarje röststark C-aktieFör röstsvag samten
medBonnierföretagen börjarfrämst skatteavbränningar.för täckaatt
Denikapitalet ioch minoritetköpa majoritet rösternaatt avav enen

Därefter Bonnier-innehav. kommersannolikt DenisAB HB Nya
affärenhela Närföretagen femårsperiod Deni AB.under övertaatten

systerföretaget BoninvestBonnierföretagen ochslutförd kommer attär
ikontrollera kapitalet och 68,735,3 rösternaprocentprocent avav

Marieberg se tabell 1.1.
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efterochMarieberg föreaktieinnehavBonniersfärensTabell i1.1.
innehav. Procent.försäljning Deni AB:sav

med200120011996 utan
försäljningförsäljning

Kapital RösterKapital RösterKapital Röster

68,735,335,3 68,732,235,3Bonnierföretagen+
Boninvest

0,00,00,00,040,610,3Deni AB
3,22,27,33,2 12,52,2Familjen Bonnier

privat
71,937,547,8 76,047,8 76,0Bonniersfáren

Nyheter1996-06-28. DagensMariebergAktiebok för Tidnings ABKälla:
1996-07-02.Industri1996-07-02. DagensDagbladetSvenska1996-07-02.

sålde1932BonnierKarl Otto merpartenbakgrundDenis är att av
tillMariebergnuvarandeNyheterinnehav aktier i Dagenssitt av

Åke ochhans Tor,då ägdes söner,firma Albert Bonnier, tre avavsom
Albertfinnalöstes 1953och hans barnKaj Bonnier utKaj Bonnier. ur

aktieinnehav iFirmansBonnierföretagen.förmoderbolagBonnier,
Deni",handelsbolagetnybildadetill detfördes dåNyheterDagens över

Ägandettredjedelungefärägdesläktgrenardär de brödernastre var.en
gällerkonsortialavtalregleradesbolagetkontrollenoch ettöver somav

sin le-utsåggäller.Hembud Demedtill och 1999. tre vargrenarna
styrelse.Nyhetersdamot och suppleant i Dagens

1965börsenintroducerades påNyhetersamband med DagensI att
till sig C-bytaC-aktier. Genomröststarkamedserie attutgavs en ny

aktiemajoritetenkontrollerafortsättningenikunde Deniaktier även
börjanItill 18minskadeaktiekapitalet procent.andelderastrots att av

aktiepost.DenisdelBonnierföretagenförvärvade1980-talet en avav
enskilda medlemmarharBonnierföretagenmed ochParallellt Deni

skettförändringarhar vissaUnder årenMarieberg.innehaft aktier i av
andelminskat sinsuccessivharKaj Bonniersägandet Deni.inom gren

medhan 11såökat sinBonnierKarl-Adammedan atttill 18 procent,
invaldes 1992delägaren.enskilde Handenär störste supp-somprocent

harövrigtplatser. Itvåutanför sinstyrelseleant Mariebergsi grens
styrelsen.representation ipåverkatägarförändringar inte grenarnas

familjenimedlemmarnaenskildadekommertransaktionenGenom
kapitaletmotsvarande 10,3Marieberg,få aktier i procentBonnier att av

35-sammanlagtFamiljemedlemmama, ettoch 4,1 rösterna.procent av
kontrollBonniersinnehavsälja sinasåledes atttal kan utanpersoner,
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Marieberg hotas. Bonnierföretagen ättlingar till brödernaöver ägs av
ÅkeTor och Bonnier. Deni finns ättlingar tillI nämnts ävensom en

tredje bror, Kaj Bonnier, representerade. Genom Bonnierforetagenatt
Denis röststarka aktier kommer Kaj Bonniers inte längreövertar gren

ha något inflytande Marieberg.att över
Bonnierföretagens bud på Deni visar vilja behållaBonniers att

kontrollen Marieberg, samtidigt det de enskilda med-över som ger
lemmama möjlighet realisera del förmögenhet kontanter.sin iatt en av
Det dock sannoliktinte delar familjens innehavprivataär att stora av
säljs snabbt. delägarna de famil-De i Deni samtidigt inomstörstaut är
jen har tillgångar utanför den bundna familjefönnögenheten,storasom
varför de inte har något direkt behov sälja innehav Marie-sitt iattav
berg. koncentrationEn viss ägandet sker Kaj Bonniersattav genom

förlorar inflytande.gren

Släkten Pers och VLT

Släkten såldePers hösten 1994 B-aktier, motsvarande 18,7posten pro-
aktiekapitalet och emitte-7,95 Samma årcent rösterna.procentav av

rades B-aktie för varje gammal aktie aktieslag,röstsvag oavsetten ny
vilket minskade huvudägamas andel Fördelningen mellanröstema.av
släktgrenama förändrades transaktionema. röststarkainte Degenom
icke börsnoterade vidA-aktiema, helt i släkten års-Persär ägo, som
skiftet 1996/97 kontrollerade och 38,273,7 rösterna procentprocent av

aktiekapitalet. Gefle Dagblad Allehanda iABäger postav genom en
VLT, motsvarande aktie-4,5 och 10,7rösterna procentprocent av av
kapitalet.

ÖstgötaSläkten Ridderstad och Correspondenten

Östgöta Correspondenten sedan släkten Ridderstad.1842ägs av
Genom aktieförsäljningar under 1990-talet har de släkten kont-av
rollerade aktierna minskat från cirka till80 60 rösterna.procent av
Största enskilda innehas familjekontrollerad stiftelse 25posten av en

rösterna, de aktierna tjugofemtalövriga uppdelade påprocent är ettav
medlemmar släkten. Familjen Ridderstad låste våren 1994 störreav
delen konsortialavtal.sitt innehav andraFleraettav genom
tidningsföretag NerikesHerenco 14 rösterna,procentsom av

ÖstgötaAllehanda 7 och Norrköpings Tidningar 4 har köpt aktier i
Correspon-denten, släkten Ridderstad har konsortialavtaletmen genom



ägarinflytande dagspressen 15ägande ochUtveckling iSOU 1997:92 av

fortsättaför avsiktmarkerat den haroch uttalanden attattatt
kontrollera tidningen.

Nyetableringar1 l
.

dagspressKinneviks

februari 1995startade iModem Times GroupKinneviks mediekoncem
tunnelbane-viddistribuerades gratisfemdagarstidning, Metro, somen

huvudsakInnehållet består ipendeltågstationer.nedgångar och på av
uttryckskultursida, åsikterledar- ochsaknarkorta TT-telegram. Metro

kundeframgång ochsnabbtblevfristående krönikörer. Tidningen enav
TS-statistik dis-vinst. Enligtmindreförsta redovisaredan året en

medjämförasvilket kanexemplar,tribuerades 1995 i 198 300Metro
Stockholmsre-iDagbladets upplagaSvenskaNyheters ochDagens

börja-deexemplar. 1997I700respektive 100gionen på 285 200 mars
lördagar.påMetro även utges

tvådagarstidningseptember 1996startade iModern GroupTimes en
intedåoch söndag Metropå lördagmed utgivningWeekendMetro

DagensMorgontjänst,Distributionsföretaget ägtkom Pressensut. av
procent obenägetDagbladet 20,Svenskaoch att taNyheter 80 var

dockskulle detvägradeföretagetOmhelgtidning sinin i apparat.en
samdistributionsstödstatligtmiljoner kronor iförlorakomma 7,5att

valdeMorgontjänstkonkurrenslagen. Pressensoch sannolikt bryta mot
kund.Weekendtill slut in Metroatt ta som

uppmärksammatshade detutfommingpresstödetsdebatten kringI
publikationer. Ettlikartadeför heltkunde utgådubbla presstödatt om-

tid-utgjorde de tvåWeekendochsidan Metrostritt fall vid Metroav
bakgrun-denFinnveden Fredag. MotochOnsdagFinnvedenningarna

publikationerflera ärhösten 1996 attden föreslog regeringen att om
påuppfyller kravet 51depublikationoch atttrotssammaanse som en

kanolikaunderutkommermaterial ochredaktionelltegetprocent namn
publikation.dempresstödPresstödsnämnden besluti vara enanseom

skriv-Med dendecember 1996.iRiksdagen propositionenantog nya
publikationbetraktasWeekendochskulle Metroningen Metro som en

samdistribu-tillmistaskulle därigenomoch Weekend rättenMetro
distribueradärmed avböjakundetionsstöd. Morgontjänst attPressens

konkurrenslagstift-medkonfliktkomma iWeekendMetro attutan
ningen.

till dehänvisningmeddecember 1996beslötModern iTimes Group
medskulle föra sigregleringenden ändrade attkonsekvenser som
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lägga Metro Weekend. Tidningen vid nedläggningen haner uppgavs
52 858 prenumeranter.

Metros och Metro Weekends inträde på den stockholmska dagstid-
ningsmarknaden upphov till flera motåtgärder från de etableradegav
konkurrenterna. Dagens Nyheter minskade våren 1996 antalet delar på
vardagar och satsade på koncentrerat innehåll, medanett helgut-mer
gåvoma ökade i omfång. Samma började Dagens Nyheter attsommar
erbjuda helgprenumerationer fredag till söndag. Med tunnareen
vardagstidning hoppades Dagens Nyheter nå de läsare klagade påsom

de inte hann läsa tidningenatt och därför nöjde sig med Metro. Med ut-
ökad helgläsning och möjlighet till helgprenumeration försökte man

Metromöta Weekend.

Dagens Nyheters gratistidning

Dagens Nyheter har under 1990-talet byggt töretagsgrupp förupp en
gratistidningar. Hubo Press lokaltidningar i Söderort medutger sex en
sammanlagd upplaga på 316 000 exemplar, medan Närmedia utger
Lokaltidningen med total upplaga på 314 000 exemplar ochen ut-som
kommer varje vecka i fjorton editioner och totaldistribueras på respek-
tive marknad." Dagens Nyheter bildade hösten 1996 tillsammans med
det danska börsnoterade bolaget Søndagsavisen AS till lika delarett ägt
bolag, Søndagsavisen International förAB, utgivning gratistid-av
ningar i Sverige och i andra länder. bolagetDet köpte Närmedianya
AB och Hubo Nyheter.Press AB Dagens Den danska Søndags-av
avisen distribueras varje vecka i miljoner1,4 exemplar editioner.i 13

Søndagsavisen International startade i 1997 gratistidningmars en ny
Avisen, sprids i 800 000 exemplar inärmare editioner för olikatresom
delar Storstockholm. Bolaget har sittaviserat intresseav att utge gra-
tistidningar i de städerna i Sverige.större Flera de landsorts-störreav
tidningarna har börjat förbereda söndagsutgivning och/eller egna
gratistidningar för eventuell konkurrensatt möta i sina respektiveen
sprid-ningsområden I Gävle startade Gefle Dagblad i januari 1997
sön-dagsutgivning, följd Arbetarbladet några veckor Arbetetav senare.
Ny-hetemas västsvenska edition började 1996 komma utsommaren

på söndagaräven och har därigenom kunnat öka sitt presstöd.
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PolitikDagens

höst-startadesPolitik,fyradagarstidning, DagensspecialinriktadEn ny
tryckteTidningVestmanlandsfinansiärer stod Läns1995. Som somen

prenumerationshanteringen,svarade fortidningen, MediaLRF som
Öster-LänstidningenannonsförsäljningenRiksmedia skötte samtsom

besluts-000-150 000utgjordes cirka 100sund. Målgruppen av
ianseende beslötfickfattare. snabbttidningen ägarnaTrots ett gottatt

ellervarkenOrsakenden.februari lägga1997 attatt annons-varner
uppgickUpplaganuppställda målen.hade nått deupplageförsäljningen

med bety-gickkalkylerade Tidningen10 000.till exemplar6 000 mot
vändatidrimligmöjligheter isåg ingadande förluster och attägarna

utvecklingen.

Ägarinflytande eägda tidningari familj1.1.4

Även dominerandedenlängretidningarna intede familjeägda ärom
och någottitlarnaför hälftenägarfonnen så nära avsvarar gruppen

familjeägdadenOfta betraktasupplagan.samladehälften denöver av
analys vi-ägarinflytandesynpunkt. Enenhetlig närmareurpressen som

familjemasolikamellan debetydande skillnaderfinnsdock detattsar
vilkadels påfamiljensammanhållendels på hurmakt, beroende är, po-

företagen.isitioner medlemmarna intar
vid varjeförändrasoftafamiljeföretag tenderarLedningen attettav

grunda-regelhar igenerationenden förstagenerationsskifte. I
egenskapimycket stark positionkommit intaren/köparen att av en-en

återfinns i dag Peterden kategorintabell 1.2. Imajoritetsägaresam
kom-kusinerlösa sinaHamrinHjöme och Christina utattsom genom

ha-gångfarfáderderas respektivestarka situationmit i ensomsamma
Finanstid-dominerande iArnhögde. Mats ägareFinansmannen är

tidigareden A-press-har övertagitmedanningen, Bo Präntare ensam
profil.socialdemokratiskabehållit sinHälsinge-Kurirentidningen som
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Tabell Upplaga, och1.2 Familjeägda dagstidningar 1996. generation
ägarpositioner.

PositionzTidnin Stadiu GenerFamilj Huvudföretag Upplaga
ationgar m

Styrelse Företag1996

CR, AU,Ander Wermlands- 195 900 B II-IV SONya 10
4 SL VDTidningen

Amhög I SOinanstidningen 1 8 600 AF
700 II-III 2 SLDalarnas Tidningar 4,5 61 BBengtsson

SO CRBjömberg, Allehanda 34 400Ystads 2
3 SLKaamner,

Mörner
VDV-VII 3 SLBonnier Marieberg, 1 015 500 D5

3 SLBonnierföretagen
Herenco3 AU,SL CR,161 300 III-IV 2Hamrin 8 A

KRVD,
AUSO CR,IIIHjörne Stampen 2 333 000 A

VD2 SLHörling Lidköpings 24 500 ANya 1
Tidningen

1 SL VL19 500 AVimmerby Tidning 2Ingemarsson
AU,SL CR,1Michelsén Alingsås Tidning 13 6001

VD
3 SL000 D III-IV120Pers VLT 7

AUCR,I SO400 AHälsinge-Kuriren 1 10Präntare
Östgöta SO,VRidderstad 65 300 D1
Correspondenten 3 SL

2 SL KRIIISommelius Helsingborgs 49 500 B1 v
Dagblad

SO, VDSvender Ljusdals-Posten 1 8 100 B
SL1

121 300TOTALT 47,5 2

från årsredovisningar för berörda företag 1995Källa: Uppdaterade uppgifter
ZAUlFöretaget ansvarigsläkt.syskon, kusiner, Dkontrolleras B CAnm: A en person,av

styrelseledamot VDstyrelseordförandekulturredaktör SLutgivare CR chefredaktör SOKR
tidningar ikoncernens fyraverkställande ledamot. 3.Förverkställande direktör VL

Västergötland upplageuppgiftema 1995.avser

konflikter,företaget vidare till barnen uppstår det risker förNär går
det fördelning företaget,kan gälla företagets inriktning, inomposterav

svårafinns flera exempel påpolitisk inriktning presshistorienIetc.
brödernamedanbrödrakonflikter. Gustaf Ander löste sin bror,ut
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tidningarfortsatte sinaHamrin och Pers trots storastyraatt
Ander Nyadag brödragenerationmeningsskiljaktigheter. I styr en ny

familjenfadern.övervakade IWerrnlands-Tidningen-koncemen av
ägandet koncernen.bröder påi Dalarna delarBengtsson tre av

fleraproblemkanden tredje generationen, kusinerna,I attett vara
vilketbli utlösta,ställer kravdelägare arbetar företaget ochinte inom

fjärdekvarvarande.problem för de Ikan skapa finansiella genera-en
kanlängremedlemmar intedet regel så mångation sig i attrör manom

antalklan. Medsläkt ellertala familj, ett stortutan snarare enom en
icke-familje-liknaföretagen tenderadelägare med små kan attposter

klaner, Bonnier, Persdag finnsägda bolag med ägarsplittring. I trestor
antal medlemmar.och Ridderstad, med ett stort

ägande 75sittMarieberg har familjen BonnierI procentutövat av
Ägar-Bonnierföretagen.ochhelägda bolag, Denirösterna via ett par

sextiotal delägare,medsplittringen dessa bolaginom är stor ett varav
13förfogar intefyrtiotal myndiga, ingen än procent.överett mervarav

74kontrollerar VLTsläktentrettiotal medlemmar i Pers procentEtt av
drygt 12rösterna, ingen än procent.varav mer

Östgöta Corre-ikontrollerar aktiemajoritetenSläkten Ridderstad
fa-delssläktens innehav,förspondenten dels konsortiumett engenom

har 60stiftelse, vilka tillsammans röster-miljekontrollerad procent av
tillprivatägda uppgår 11Den procent.största postenna.

ägarandelenbarainteinflytande företagetdelägarens iEn avgörs av
fa-samtligaeller hon intar. Ihanhög grad vilken positioniutan somav

styrelsen,ieller fleramiljeägda tidningsföretag ingår representanteren
Ägarsidan företräddalltidfinns såledesstyrelseordförande.regeli som

investeringar,fattas,för tidningarnade övergripande beslutennär som
chefsutnämningarbudget, policybeslut, etc.

ledningenexekutivadendessutom ideltarMånga ägargmppernaav
direktör.verkställandechefredaktör ellerföretagen i egenskap avav

Östgöta CorrespondentenRidderstads iEndast i Marieberg,Bonniers
utanför sina tidningarshar ståttoch Arnhög i FinanstidningenMats

och Lennartlämnade Anders H Persdagliga arbete. Under 1996
respektivekoncemchefer för VLTbefattningarBengtsson sina som

Nyatidningskoncemer Stampen,Dalarnas Tidningar. Flera stora som
direktdock fortfarandeWennlands-Tidningen och Herenco styrs av

ägarna.
infly-skillnader isåledeskan detSammanfattningsvis storavara

denägandesamlattande mellan med utövarägargrupp ett somen
jämförtföretagenledningenekonomiskadirekta redaktionella och av

styrelsen.påverkar viaendastmed klan med ägarsplittringstor somen
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1.2 Stiftelser och konsortier

Den andra tidningstransaktioner har varit överlåtelser stif-tilltypen av
telser. Metoden bilda stiftelser har förstai hand föratt använts att
bevara tidningens politiska huvudinriktning. Redan 1940 bildade raden
konservativa intressenter stiftelse aktiemajoriteten iövertogen som
Svenska Dagbladet. Tidningen hade åren haft problem med sinagenom

bland konsortier,ägare, Ivar och familjenKreugerannat ett par
Trygger. Genom lägga tidningen stiftelsei med föratt representanteren
bland näringslivet, ämbetsmannavärlden och försvarsväsendetannat
hoppades grundarna säkerställa tidningens kurs.politiska Iatt sam-
band med ekonomisk kris för tidningen bildade1973 180 företag etten
handelsbolag gick in vid sidan stiftelsen, samtidigtägaresom som av

det garanterade täcka tidningens förluster.eventuella Underattsom
1990-talet har storföretag framför allt från Wallenbergsfären,en grupp
med Investor drivande, aktiemajoritetenövertagit i tidningsbola-som

där stiftelsen fortfarande har minoritetspost. Förlust-get, en
täckningsgarantiema försvann ochi med den rekonstruktionen.senaste
Tidningen domineras således åter privata intressen, inte iav men som
de andra privatägda tidningsföretagen familj.av en

landsortenI har rad ledande tidningar förvärvats eller överlå-en av
tits till stiftelser. gäller till exempel de moderata tidningarnaDet Norr-
köpings Tidningar, Borås Tidning och liksom de liberala,Barometern
Norra Västerbotten, Västerbottens-Kuriren, Gefle Dagblad, Upsala Nya
Tidning och Eskilstuna-Kuriren. styrelserna för tid-I stiftelserna och
ningsbolagen oftasitter med anknytning till de lokala partior-personer
ganisationerna. Tidningens inriktning regel stiftelseurkunden.i ianges
Upsala Tidning skall enligt donatomNya Axel "Koftan" Johanssons
vilja "redigeras liberal, förbudistisk,i icke i frireligiös eller social-
demokratisk anda". Västerbottens-Kurirens mål i deklarationanges en

liberalafrån stiftelsen och tidningsbolaget "att frisinnade ochsom ge
idéer forum den debatteni politiska och för invånarna tid-iett att ge
ningsområdet snabb och pålitlig infonnation.

I fall har tidningar andra stiftelser,övertagits där-ett par av som
igenom skapat tidningskedjor. stiftelsen GefleNya Dagblad har i ett par
omgångar liberala tidningar,övertagit Ljusnan, Sundsvalls Tidningtre

Örnsköldsviksoch Allehanda. Kalmarbaserade Stiftelsen Barometern
skapade koncern,1975 Sydostpress, de ledandeövertaatten genom
tidningarna i grannlänen, Smålandsposten och Blekinge Tidning.Läns
Vid Övertagande skapades garantier för Blekinge TidningLänsatt
skulle fortsätta liberalt och systertidningarnatrots ägarenattsom organ
bar moderat prägel.
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medfond, Libertas,näringslivetbildadevärldskrigetandraUnder en
tidningar.liberalaochkonservativatillekonomiskt stödsyfte att ge

tvåpartisfárematill de tvåbidragfondensslussadesFrån 1949 genom
Pressorgani-StiftelsenrespektiveFörlagsstiftelsestiftelser, Högerns

radiföljande decenniernadeunderdeltogtvå stiftelsemasation. De en
fleragick iochtidningarekonomiskt ävenför räddaaktioner utsattaatt
lagtstidningarnakrisdrabbadedeSedan mångafall in ägare. avsom
stif-harpresstödetstatligadetfall räddatseller i några genomner

Stiftelsen Press-haromfattning. dagIminskat iverksamhettelsemas
liberala tidningar,iminoritetsposterendastorganisationen ett me-par

Allehanda och Västernorr-GotlandsFörlagsstiftelsedan Högerns äger
Norrbottens-Kuriren.iminoritetspostAllehandalands samt en

ochAllehandaNerikesräddaföraktionermed tvåsambandI att
respektivebildadelägret trettonliberaladetHallandsposten kvar i sex

tidningsföreta-salubjudnadekonsortierliberala tidningar övertogsom
gen.

ägarsfárerinomFörändringar1.2.1

ochTidningSundsvallsförsäljningVidesochAlströmsFamiljema av
slutfördesDagbladÖrnsköldsviks Geflestiftelseägdatill detAllehanda

helägda. Koncernentidningarnainnebär är1995, vilket om-att nu
dotterbolagfyradeförvaltningsbolagså ägerstrukturerades somatt ett

ÖrnsköldsviksochTidningSundsvallsDagblad, Ljusnan,driver Gefle
Allehanda.

Allehanda-koncemen,NerikesägdeTidningarLiberala KB, er-som
Dagblad-GefleAB.TidningarLiberalaaktiebolag1995 ettsattes av

Örnsköldsviks kommitAllehandaförvärvsittkoncernen avgenomsom
omstrukture-vidminskadekommanditbolagettredjedelägaatt aven

ochStampenGD-koncemen,harbolagetdetandel.sin Iringen nya
ochTidningDalarnas22cirkavardera samtEskilstuna-Kuriren procent

procent.vardera 17Vestmanlands TidningLäns

Organisationsägd1.3 press

drivit1800-taleti slutetsedan sinhar ändaArbetarrörelsen start enav
fackföre-lokaladetidningarnaägdesTill början avenegen press.

Ägandet sedanöverflyttadespartiorganisationema.ochningarna
samband mediorganisationercentralaarbetarrörelsenstillsuccessivt
Verksamhetenstöd.ekonomisktformerfick olikatidningarnaatt av
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samordnades i koncernen A-pressen AB i slutet 1980-taletsom av var
majoritetsägare i samtliga socialdemokratiska tidningar förutom Afton-
bladet, helägt LO och Piteå-Tidningen, ägd den lokala arbetar-av av
rörelsen. Koncernen brottades med svåra ekonomiska problem och re-
konstruerades 1985. tidningar,Tre Smålands Folkblad, Kronobergaren
och Västgöta-Demokraten lades femoch tidningar avyttrades till ettner
privatägt bolag. Ansträngningama rädda företaget misslyckadesatt
dock och A-pressen gick i konkurs 1992.

Av de icke-socialistiska partierna har Bondeförbundet/centerpartiet
alltid varit i svensk dagspress.svagast Partiets lokalarepresenterat or-
ganisationer köpte dock redan 1919 flera landsortstidningar, däribland
Skånska Dagbladet. börjanI 1970-talet förvärvade partiets riksorga-av
nisation mindre tidningskedja i länen Stockholm. I sambandrunten
med presstödet infördes startadeatt lokala organisationercenterns en
lång rad endagstidningar.

1.3.1 Försäljning Aftonbladetav

LO fattade 1991 principbeslut inte ytterligareett påatt satsa pengar
sig A-pressen eller Aftonbladet. Samtidigt beslöt breddavare attman

ägandet i det LO Media helägda Aftonbladet. Tidningens ledningav
och personal erbjöds teckna optioner motsvarande 13 respektiveatt 12

aktiekapitalet. Aftonbladet hadeprocent dock inte A-pressenav som
gått med förlust hade LO sedan 1980-talets början kunnattvärtomutan

drygt 400 miljoner kronorta frånut sin tidning försäljninggenom av
den gamla tidningsfastigheten utdelningar och koncern-samt genom
bidrag.

Hösten 1995 beslöt styrelse,LO:s landsselcreteriatet, sälja aktie-att
majoriteten i Aftonbladet. denI debatt följde försvarade LO:ssom
ledning sitt beslut med både politiska och ekonomiska Ettargument.
villkor för försäljning Aftonbladet ledarplatspå skulle fortsättaattvar

förespråka arbetarrörelsens värderingar.att Samtidigt betonade Bertil
Jonsson LO hade fler kanaler Aftonbladet.att TV, radio, dagspressän
och fackförbundstidningar alla intresserade LO:s åsikter. Ivar av
Aftonbladets vinnande koncept ingick tidningens oberoende socialde-
mokratiska ledarsida och radikala kultursidor, varför det svårt förvore

eliminera strategiskägare konkurrensfördel.atten ny en
Huvudmotivet för sälja dock ekonomiskt. hadeLOatt var som

fattat principbeslutnämnt inte på samtidigtatt satsa pengar pressen som
Aftonbladet behövde finansiella för den hotande kon-mötaattresurser
kurrensen från TV- och radiokanaler, gratistidningar Slutsats-etc.nya
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starkafinansielltochuthålliga ägarebehövdeAftonbladetblev atten
lönsamhetsproblem.skulle fåframtidenitidningenom

ägandetÄven breddningensågledningAftonbladets ensomav
ståuppdrag"Aftonbladets attocksåframhöllöverlevnadsfråga. De att -
-deföreträdaöverhet och röstsvagagranskaorättvisor, attmotupp

skullevilketjoumalistiskt,partipolitiskt uppdraginte utan ettettvar
ägarbreddning.ligga fast, oavsett

risker-påsighand införstasköt iförsäljningsbeslutetKritikerna av
opinionsbildandeförloraskullearbetarrörelsenfor ett organ.attna

LOokloktskulledetansågPerssonFinansministern Göran att avvara
hadestödAftonbladetsmenadeAftonbladet. Hansälja utanattatt

Anderssonsaneringen. Stenstatsfinansielladenklaratinteregeringen
allt in-ocksåsigavsade "manmajoritetensåldeLOmenade utatt om

skullepolitik." Detochhållningallmännatidningensflytande varaöver
värderingarpolitiskaandramedhuvudägarenaivt attatt tro nyen

fack-Grafiskafackförbund,dominera. Fyras-värderingarskulle låta
Social-liksomsigIndustrifacketochHandelsSeko, motsatteförbundet,

Boêthiusutförsäljning." Maria-Piapressforeningendemokratiska en
säl-tankenvidsnuddakan attLOofattbartfullständigtfann "det att ens

information-maktenhardag"den i övereftersomAftonbladet som
maktenharen -

för-skullehelhettidningenfarhågorocksåförekom attDet somom
kulturredak-Aftonbladetsframhöllinläggägarskifte. Ividändras ettett
ägare. Tid-med sinaändrasoftatidningarhistorien visar atttör att

det intemenadeSigurd Glansredaktionschef attmångårigeningens
den"tonen,också at-profilledarsidanshandladeenbart utan omom
skapastraditioner,speciellaoch deredigerastidningenmosfär som

ledningAftonbladetsansågEnquisttidningen OlovPer attsjälvapå
de itidningar:påförändring i attavgörandetill"talar synenom enoss

framgångs-ellervinst-skull,till för sinskallhandförsta somegenvara
ideo-tala förintevärderingar,ochfor idéeruttryckmaskiner. Inte vara

bryr sigVemeller några.någotuppfattningar, intelogiska representera
offentligadetibalansellerfolkrörelseanlmytningellerdå ägareom

tankegångarlikande attpåinnesamtalet Hans Bergström omvar
"Gemensamkommersialismen. mot-medförbundjoumalismen gått i

och kapi-kårensuppdragtidningar har utövertankenståndare ettär att
talavkastningens.

del-Schibsted inmedieföretagetnorskagick detapril 1996I som
Aftonbla-förvärvade 49,9Schibsted procentAftonbladet.i avägare

tillomvandladesaktierLO:skronor.miljonerfördets aktier 370 pre-
LOkronor,miljonervärde på 70bokförtmedferensaktier gersomett

hela detfårSchibstedkronor.miljonerpå 3,6fast avkastningårligen
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ekonomiska for produktionen tidningen inklusiveansvaret av even-
tuellt framtida kapitaltillskott. Ett särskilt avtal LO:s styrelsere-ger

tillsätta chefredaktör för ledarsidanpresentanter rätt och kultursidan.att
Styrelsen kommer bestå för Schibsted, där-att tre representanterav
ibland ordföranden, och fyra från LO. allmännaDen redaktionens chef-
redaktör Thorbjörn Larsson utgivare.övertog ansvarigposten som

Schibsted det ledande medieföretagetär i Norge blandmed deannat
två dagstidningama, de konservativa Aftenpostenstörsta ägt sedan
1860 och Verdens Gang 1966 intressen filmi TV, ochsamt stora
multimedia. kanFöretaget mediepolitiska skäl knappast påväxaav mer
den norska dagspressmarlcnaden där det inklusive minoritetsandelar i
regiontidningar kontrollerar 40 den totala uppla-närmare procent av
gan. Under de åren har Schibsted därför expanderat inomsenaste
andra mediebranscher och utlandet.i I Sverige har Schibsted på kort tid
etablerat sig på flera områden med intemetoperatören Scandinavian
Online samägt med Telenor, TV- och filmproduktionsbolaget
Metronome, Svenska Dagbladets förlagsverksamhet andel isamt en
Skandinaviska Filmlaboratorier Holding. Schibsteds ledning har den
uttalade målsättningen bli det ledande medieföretaget i Norden. Om-att
sättningen 1995 uppgick till 3,3 miljarder norska kronor och resultatet
blev 498 miljoner kronor.norska Motsvarande tal för Bonniersfärens
medieverksamhet miljarder13,0 kronor respektive 758 miljonervar
lcronor.

Ägarstrukturen Schibstedi har förändrats kraftigt under l990-talet.
Det familjeägda bolaget börsintroducerades 1992. Några medlemmar i
ägarfamiljen erbjöd 1994 flera nordiska medieföretag, däriblandstora
Marieberg och Sanoma, köpa företaget.strategiska i Svanteatt poster
Nycander ansåg det oförenligt låta NyheterDagens ochatt attvore
Expressen liberala och oberoende tidningar och samtidigt köpavara
tidningar politisk färg. Marieberg följde Nycanders linje ochav annan
avstod från erbjudandet bland med hänsyn till det skulle haannat
skadat trovärdigheten i det liberala tidningsuppdraget övrigt.i Våren
1996 förlorade ägarfamiljen Nagell-Erichsen aktiemajoriteten sedan
några delägare sålt innehav.sina Familjens huvudman Tinius Nagell-
Erichsen kontrollerar 26 aktiekapitalet, lika mycket deprocent av som
fyra ägama. Genom ägarsplittringennäst största kan Tinius Nagell-
Erichsen i kraft sitt innehav, till delen har placerats istörstaav som en
stiftelse, fortsättningeni besätta centraläven position företaget.ien

I kommentarerna till Schibsteds köp framhöll flera bedömare det
positiva i Aftonbladet fick professionella och finansiellt starkaatt
ägare. Schibsted bedömdes också kunna bli välbehövlig motvikt tillen
Bonniers dominans på den svenska mediemarknaden. Flera tidningar,
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detDagbladet, sågSydsvenskaochDagbladetSvenskabland annat
socialde-utgivandettryggadeavtalet storvärdefullt att enavsom

huvudstaden.tidning imokratisk
socialdemo-AftonbladetsförvarnadeFlera kommentatorer att

frågadeEhnmarkAnderssuddasskulle kommaprofil ut.kratiska att
denochbetalarinteden styrtrovärdigtlångsiktigtdet"om attär som
tid-vilkenbestämmerläggs... Varbetalar inte styr. pengarnasom
signöjerLOnäraliggande tolkningen är attblir. . Dendet .ning mest. Stockholmstid-dagligen ihelsidesannonser stortvåmed haatt en

kom-drivenlångtfara iAllehanda såg attning Nerikes en
ledarsidansundergrävakundenyhetssidornapåmersialisering

Nyheterlinje. Dagenspolitiskatidningensdevalveraochtrovärdighet
vidareförlegitimitettidningensinnebarkö-petmenade att enatt

dethurfrågade sigFolkbladför-svagades. Värmlandssamhällsroll
samtidigtochpolitiska linjendenförsäkranstämde med LO:s att trygga

utgivare.ansvarigThorbjörn Larsson postenlåta överta som
LOinflytandefaktisktvilketkringfrågorställdekritiskaFlera röster

sitt inne-SchibsteddetmenadeRuth ärfå.skulle Arne att genomsom
LO:sföretag.Aftonbladetkontrollenhar överstamaktiemahav somav

innebär mot-"avtalet attOlausson harErlandkanslichef sagt german
styrelseleda-fyraLO:sfrågor".affärsmässigaallaavgörandet isidan

fråga ännågonimajoritetuppträdaskall kunnainte annanmöter som
deharfråga vetorättdennachefredaktör. Ipolitisk mentillsättningen av

iMagnusEnligt Birgerförslag.medkommainte attär omensamma
styrelsenhelaförfrågatillsättningenSchibsteds ledning är en

"samarbetsavtalsbrott°2förklausulerfarmsdetställdesFrågan om
riskenpå ägarenspekadeJulin, attGöstaVD LarsExpressens

ledarplatsframtiden. Påkonflikter itillledakanhögerinriktning
projektivillig ettden satsaär attframhöll Expressen pengaratt som

begränsad insats.medsignöjerdeninflytandehar än ensommer
kom-ändåförlängningenAftonbladet idärförSannolikheten attär stor

OchLO-tidning.Schibsted- änmeduppfattas somatt som enmer
moderatanorska tidningarSchibsteds närmastär

Alton-istamaktiemaförvärvSchibstedspåMycket tyder att av
tidnings-svenskadetmilstolpe ibetraktasbladet kommer att ensom

utländskttid harmoderni ettförsta gången me-historia. Förägandets
dagstidning. Desvensk storakontrollendieföretag tagit storöver en

naturligasinNordenhelastrategimedieföretagens attnordiska somse
dagspressmark-svenskadengenomslag påfåttocksåmarknad har nu

naden.
arbetar-svenskadenslutpunkt förbildarFörsäljningen även en

tidningsägare.aktivtnivåcentralpårörelsens ambitioner somatt agera
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Även det förekommit tidigare givit tidningar olikaägareatt utom en av
politiska kulörer det första gångenär konservativägaresom en av en
tidningsgrupp sig i socialdemokratisk tidning. Avtal därengagerar en

politisk gruppering bestämmanderätt tidningensgaranterats överen
politiska ledning har tidigare både i tidningarprövats större Ar-som
betet Nyheterna och mindre Folkbladet Jönköping. Försäljningensom

Aftonbladet kan också ytterligare från partipress tillett stegav ses som
joumaliststyrd, professionell pågått ien ettpress, en process som

trettiotal år.
Konsortialavtalet hemligt, vilket det omöjligt i detaljär gör att stu-

dera förhållandet mellan de kontrahentema,två allt tyder på attmen
Schibsted kommer den drivande kraften på ägarsidan, medanatt vara

kommerLO nöja sig med mindre aktieutdelning och tillsättaatt atten
chefredaktören för de opinionsbildande avdelningarna.

1.3.2 Försäljningen A-presstidningamaav

När arbetarrörelsen efter konkursA-pressens skulle1992 rekonstruera
den socialdemokratiska deklarerade både SAP och LO attpressen
tidningarna inte i framtiden kunde sig ekonomisktnågot stöd frånvänta
centralt håll. socialdemokratiskaDet partiet visserligen viaövertog ett

helägda bolag tidningarna. Målsättningen dock snabbtsåattpar var
möjligt tidningarna.avyttrasom

Rekonstruktionen omfattade tidningarbåde dragits med kon-isom
kursen och räddats i bolag fem tidningaröver ett annat samtsom som
tidigare sålts konkurs.gått i Sammanlagt rörde det femtonsigmen om
bolag med tjugo tidningar. tolv bolag aktiemajoritetenI togs över av
den lokala arbetarrörelsen olika konstellationeri tabell flera fall1.3. I
satsade enskilda läsare och anställdaäven i företagen. Depengar
juridiska formerna växlade mellan stiftelser och aktiebolag, falli några

flerai led. praktikenI spelar ägoformen sannolikt mindre roll, det
viktiga tidningarna förankrade deni lokala arbetarrörelsen.är att är
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det privatatillsocialdemolcratemavände sig ävenplatserPå några
tidningarna. Idelägare iin ettmed erbjudandennäringslivet att som

bolagetsåldesHelsingen,endagstidningenmedfall, Hälsinge-Kuriren
inombefattningarledandepåmedarbetaremångårigtill Präntare,Bo

färg ochpolitiskabehålla sin övertoglät tidningenA-pressen. Präntare
chefredaktör.själv1996 posten som

Östersund sidanådelartill likaiLänstidningen övertogs enaav
med för-stiftelsersidanandrastiftelse, åSundqvist viaMaths O treen

förhandlingarfördes1996Under vårenlänet.arbetarrörelsen iankring i
Östersunds-Postens LänstidningenochCentertidningar,mellan ägare,

enade sigÖstersunds Sundqvist. ParternaMaths Ostyrelseordförande
lcro-miljonerbetala 14,6skulleCentertidningaravtalsförslag därettom

kontrollera 49,7skulleLänstidningen. LT:sför aktierna i ägare pro-nor
Tid-bolaget.detkapitalet ioch nio procentrösternacent nyaavav

tryck-ochadministrationstyrelse,VD,skulleningarna gemensam
ochredaktionertvåchefredaktörer, separatatvåning, annons-men
rationaliseringsvinsterberäknadesSammanslagningenavdelningar. ge

Länstidningen,idelägarnade andraTvåkronor.miljonerpå 7-10 av
ochaktiekapitalet25,6LänstidningensStiftelsen procentvänner av

motiveringmedförslagetavvisade attl7,9,ABJämtpublikationer
Sundqvistmodellen.aviseradedenöverleva iskulleinteLänstidningen

styrelseordförande.omedelbart sindålämnade post som
hållsocialdemokratisktfrånkritikväckteagerandeSundqvists

Sweden-och PeterChrister SjöströmchefredaktörerLänstidningens
haneftersomtidningen,aktier isälja sinauppmanade honommark att

skapaförarbetataktivt etttidningen attpåtroddehan intevisat utanatt
LänstidningensJämtland. 1996 kornnovemberItidningsmonopof i

uttalandegjordeochsamarbetsformema ettfyra omöverensägare om
framtid.långsiktigaföretagetspåhar troatt gemensamman en

Cavalli-Björkmanarbetade Hans1992rekonstrueradesArbetetNär
skånskadenpånäringslivetdet skånskaför få satsaaktivt attatt pengar

Hanstockholmare.tillDagbladet såltsSydsvenskatidningen, utnär
för ak-teckna sigföretagareochföretag50-tal lokalafå attlyckades ett

Helsing-gickaktiekapitalet. Dessutommotsvarande 8tier procent av
försökte 1995procent. Arbetetmed 12delägareDagblad inborgs som

få någonlyckades intenyemissionkapitalfå in nytt menengenom
stort.7°näringslivet iellermediebranschenfrånsigintressent, vare

andel."1997 sinnyåretDagblad sålde påHelsingborgs
Örebro Pressi49köpte 1995Sjöborg procentLarsPlena AB, ägt av

social-Örebro-Kuriren Karlskoga-Kuriren." DenochAB utsom gav
anställdadeföretagochenskilda samtdemokratiska rörelsen, personer

1996gick konkursprocent. bolaget i övertogsresterande Närägde 51
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utgivningsrätten till Karlskoga-Kuriren bolag, med Larsett nyttav
Sjöborg 50 procent, lokala fackföreningsrörelsen 33 och personalen
17 ägare. Örebro,Karlskoga-Kuriren edition i Nyasom utger en
Örebro-Kuriren.

I Sydöstran, med Arbetarrörelsens tidningsstiftelse i Blekinge som
majoritetsägare, gick det karlskronabaserade motorpressförlaget
Albinsson Sjöberg 1995 in delägare med på cirka 13postsom en

Sydöstran och förlaget samarbetar delsprocent. redaktionellt genom en
motorbilaga i tidningen, dels tekniskt.

ÖstgötenNya ÖstgötenFolkbladet AB Folkbladet ochutsom gav
slog 1996 de två tidningarna till Folkbladet isamman ut tresom ges
editioner för Norrköping, Linköping och Finspång. Våren 1997 togs
beslut lägga Linköpingseditionen.attom ner

De socialdemokratiska tidningarna startades gång de lokalaen av
fackliga och politiska organisationema. Dagens decentralisering av
ägandet innebär således återgång till det ursprungliga lokalt förank-en
rade ägandet. De har dock ingaägarna möjligheterstörre satsanya

varken vid tillfälliga kriser eller för investeringar.störrepengar

1.3.3 Försäljningar inom centersfáren

Centerrörelsen sin dels via den centraltäger partiägda koncernenpress
Centertidningar delsAB, via bolag ägda lokala centerorganisationer.av
Centertidningar driver flerdagarstidningar fådagars-tvåsamtsex
tidningar. lokaltDe ägda bolagen främst endagstidningarutger men

flerdagarstidningar,även däribland Skånska Dagbladet.tre Så gott som
alla lokalt ägda tidningarna beroende presstödet förär sin överlev-av
nad. Vimmerby Tidning intar särställning bland de stöderen organ som
centerpartiet privatperson, Bengt Ingemarsson,att ägergenom en
huvudparten andelama i den ekonomiska förening tid-utav som ger
ningen samtidigt han verkställande ledamot ochär chefredaktör.som

Ölandsbladet.Han den borgerligaäger tredagarstidningenäven
Under de åren har flera förändringar inomsenaste ägtcenterpressen

Centertidningar köpteAB 1994/96 Hudiksvalls Tidning,rum. som
tidigare ägdes cirka aktieägare.l 000 Tidningen har domine-av en
rande ställning i sitt utgivningsområde och har redovisat mycketett gott
ekonomiskt resultat. Landets minsta sexdagarstidning Laholms Tidning
förvärvades 1996 Skånska Dagbladet. Tidningen kommer drivasattav
vidare i oförändrad form i dotterbolag. Vimmerby Tidningett över-

1994 utgivningsbeviset för den konkursdrabbadetog 3 och drevDagar
verksamheten vidare formi endagstidningen Växjöbladet/Krono-av



ägarinflytande dagspressen 31SOU ochägande1997:92 Utveckling iav

socialdemokratiska och centerpartis-bergaren, innehåller bådesom
hu-Vimmerby Tidningkommentarer. blevtiska 1995Hösten även

Kalmar Tid-endagstidningen Länscenterpartistiskavudägare deni
ning.

SkåneNyetablering i1.3.4

tredagars-1996startade inordvästra SkåneArbetarrörelsen i enmars
månadsoch halvSkåne. efterRedantidning, Folkbladet ut-enen

konkurs.givning gick tidningen i

Ägarinflytande ochorganisations-i1.3.5

stiftelseägda tidningar

harstiftelseägda tidningarochorganisations-samtligaSå gott som
ofta ledandestyrelser sitterbolagenspolitiska anknytningar. I personer

rikspo-Ibland det sigorganisationsvärlden.politik eller rörinom om
kategorin harpolitiker.lokala Denlitiker, oftast sanno-senareommen

ägandet arbetar-decentraliseringenföljdlikt ökat antal tilli avavav
privatägd pri-ihar inteStyrelseledamötemarörelsens presssompress.

egenskapkan itidningsföretagen,vatekonomiska iintressen avmen
frågor.olikabevakningpå tidningarnasmakthavare ha synpunkter av

styrelseledamötemasochrollstyrelsensNågon aktuell studie över
finnsstiftelseägda tidningarochorganisations-samhällspositioner i

uppmärksammatsdockdetaffärer harårensinte. flera deI senasteav
styrelse.tidningensden lokalapolitiker suttit iloitiseradeatt

Örebro-Kurirens ihamnade 1995Kleinchefredaktör Helle en
Folkrörelsemasföreträdare för denkonflikt med ägarenstörstanäst

och LO-föreningen,ordförande iAxel Gisslén,Kurirenförening.
Dan-Åke videnligt KleinklagadeMobergdistriktets förre ordförande

anslagetminskahotadeochslqiverierupprepade tillfällen på hennes att
fannsmedgav detGisslénändrade sig.till tidningen hon inte attom
eko-och deninriktningallmännatidningensbådemotsättningar om

avgick.Kleinslutade medKonfliktennomiska skötseln. att
arbetar-chefredaktörer imångakrönikaHelle Klein hävdade i atten

tid-artiklar istår rättför det inte"utskälldarörelsens blev attpress
det är,vadtillräckligt partitrogenledaren, attningen, inte äratt nu

osv."rörelsenhar skadatfackbasens-politikem elleravslöjandet om
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Tidningsägande2

Den svenska dagspressen har länge haft mycket stabil ägarstruktur.en
De familjer fortfarande viktig harutgör ägaresom en grupp
genomgående engagerade tidningar under mycket lång tid,varit i sina

släkten Ridderstad sedan 1842, släkten Bonnier intressen 1888som
aktiemajoritet 1910,1924, släkten 1898, familjen Hamrin ca.Pers
familjen familjenHjöme 1926, familjen Sommelius 1920-talet och
Bengtsson landsomfattande1931. Arbetarrörelsen byggde upp en

decennierna sekelskiñet.runtpress
frånI Pressutredningens undersökning konstaterades1994 ägar-att

förändringama 1970-talet.fåvarit relativt sedan slutet Någraav
släktema Bonnier och liksom familjerna HamrinPersägargrupper som

och Ander hade flyttat fram företagsköp och isina positioner genom
det förra fallet nyetablering Industri. Flera familjer,Dagensäven en
däribland hade såltWahlgrens med Sydsvenska Dagbladet-koncernen,
sina tidningar. helt aktörerna få, den viktigasteDe varnya var
Wallenbergsfären visserligen haft inflytandetidigare överstortsom
Svenska definitivt tidningen.Dagbladet 1994 Inomövertogsommen
arbetarrörelsen förändrats till följdhade den interna ägarstrukturen av
de ekonomiska problem tidningar brottats med.som gruppens

Tidningsägare1

De ägarförändringar sedan se kap l har1994ägt en-som ovanrum
dast tabell 2.1. Endastmarginellt påverkat strukturen i stort en ny

den traditionella dagspressen.Schibsted, har tillkommit inomägare,
dockTvå aktörer, Kinnevik och Søndagsavisen, har sin ut-genomnya

dagspressmarlmaden.givning gratistidningar kommit påverkaattav
medie-Schibsted, Kinnevik och Søndagsavisen alla exempel påär

företag hemmamarknad. svenska dags-Norden sin Densom ser som
in-har sedan länge kontrollerats aktörer primärt varitpressen somav

Wallenbergsfärens inträde dags-medier. Kinneviks och påtresserat av
tidningsmarknaden hur företag publicistiska traditionervisar stora utan
under 1990-talet viktiga medieägare.etablerat sig som

80111991022
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3/v 1996flerdagarspressTabell 202.1. De inomstörsta ägarna

Ägare AndelAntal Upplaga av
totalupplaganhelårtidningar 96

vardagar

26,6300030831Släkten Bonnier
6,55001 265Familjen Hjöme
4,8195 90010Familjen Ander
4,7190 6000,5LO

4,76000,5 190Schibsted
4,6187 600lWallenbergsfaren
40161 3008HamrinzFamiljen
3,22006 131Centertidningar
3,1124 500Stiftelsen 3Barometern
2,9120 0007Släkten Pers
2,6900104Stiftelsen Gefle Dagblad 4Nya
2,496 200Liberala Tidningar AB 3,5LT
2,079 400SkåneArbetarrörelsen i l
1,665 300Ridderstad 1Släkten
1,562 7002Stiftelsen G WärenstamTore
1,562 100stiftelser 1Axel Johanssons
1,561 4004,5Familjen Bengtsson
1,560061Erik och Sundins Stiftelse 2Asta
1,249 500lFamiljen Sommelius
1,146 600Eskilstuna-Kurirens Stiftelse 2

Övriga 17,9728 00040

100,04 067 900105TOTALT

för 1996upplageuppgifterKälla: Bearbetning efter TS
FörÄgande Schibsted.Media ochuppdelat LOAftonbladetAnm: av
Inkl1995.upplageuppgiftemaVästergötlandkoncernens fyra tidningar i avser

Exkltab 2.2.upplageandel exkl GTupplaga 500 exemplar. FörGT:s 67 se
tabell 2.2.upplageandel inkl. GTpå exemplar.upplaga 500 FörGT:s 67 se

tidningarfamiljeägdaförsäljningarvissaTrots svarar gruppen
Genomsamlade upplagan.hälften denfortfarande för något över av

medåterfinns endastförändringar ägarstruktureni ägareett an-par
arbetar-de Omknytning till arbetarrörelsen bland tjugo största ägarna.
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rörelsen och centerrörelsen återfinns de på andraägargruppses som en
respektive femte plats bland de upplagemässigt största ägargruppema
tabell 2.2.

Tabell 2.2. De 12 flerdagarspress 3/vstörsta inomägargrupperna
Upplaga, intäkter och resultat

Ägargrupp Antal Upplaga Andel% Intäkter ResultatNettores
Mkr ultat exkl.

Mkr pressstöd

1996 1996 1996 1995 1995 1995

Bonnierl 015 5005 1 25,0 4 657 561571släkten

Arbetanörelserg 16,5 544 100 13,4 2 459 38 -180

Aftonbladet 0,5 190 600 4,7 2071 52 52varav
16 353 500övriga 8,7 1 250 -14 -232varav

Hjömel 2 333 000 8,2 660l 14 9Familjen

Familjen Ander 10 195 900 4,8 617 64 60

Centenörelserg 9,5 194 500 4,8 776 45 -9

Schibsted 0,5 190 600 4,7
Wallenbergsfaren l 187 600 4,6 869 17 -35

Harminll 8 161 300 4,0 543 74 70Familjen

konsomeg 4,5 128 400 3,2 558 34 31Liberala

Stiftelsen Barometern 3 124 500 3,1 455 19 16
Släkten Pers 1207 000 2,9 476 39 36
Nys Stiftelsen Gefle 4 104 900 2,6 420 5 2
Dagblad
Övriga 34 767 700 18,9 2 189 103 60

SUMMA 105 900 100,0 7184 067 15 1024 623

Källa: Bearbetning efter upplageuppgifter i Tidning 5/ ochPressens 1997 Dagspressens
ekonomi 19955

1Anm: GT/Kvällspostens ekonomiska resultat har delats på hälftenägama Bonniersupp
och Hjöme de två1995. Fr.o.m. 1996 tidningarna hslt separerade. Förär
upplagerelationer efter tabellBonniers köp GT Tidningar ägda2.1.av se av
organisationer arbetarrörelseni och centerrörelsen två liberala konsortier harsamt av
sammanförts till oberoendesin juridiskt ägande. majFr.o.m. 1996 ägsvar grupp av
Aftonbladet till och50,1 LO 49,9 den norska mediekoncemenprocent procentav av4FörSchibsted. koncernens fyra tidningar i Västergötland upplageuppgiftemaavser
1995.
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dagspressbran-hälftensvarade förBonniersfáren 1995 över av
blisannoliktdock andelenför 1996 kommerschens samlade resultat,

kraftigtoch redovisatNyheterbetydligt lägre sedan ExpressenDagens
harHerenco-koncemenmedförsämrade Familjen Hamrinresultat. en

bara tidningarnaställning, där intemycket stark ekonomisk ävenutan
redovisade 1995mycket lönsam. Koncernenden rörelsen ettövriga är
nettomarginal 13påvilketmiljoner kronorresultat på 196 motsvarar en

Även självfinansieratstark och harAnder mycketfamiljen ärprocent.
målsättningDagbladet hartidningshus. Svenskanybyggt attett som

Tidningensnått.presstöd, något inteklara ägare, ettsig utan som man
utomordent-Wallenbergsfáren, harframför allt inomantal storföretag

skulle behövas.stöd detekonomisktmedligt inattstora omresurser
Huvud-bild.splittrad ekonomiskCenterrörelsens visar upp enpress

Centertidningarkoncernensamlade iflerdagarstidningamadelen ärav
förresultatettotalanio Detnettomarginalhade1995 procent.som en

föreDagbladet,Skånska presstö-dras dockcenterrörelsen somner av
kronor.miljonerförlust på 43redovisadekronordet på miljoner47 en

förutomalla,tabell 2.2 gickmedräknade iEndagstidningama ej en,
för exis-bidrag sinberoendeoch starktföre presstödmed förlust är av

problem. En-med svårafortfarandebrottasArbetarrörelsenstens. press
inklnettomarginalhade 1995flerdagarstidningamadast två enav

förlusterredovisadeföretagenfem Fyrapresstöd på över procent. av
beroendemycket presstö-före presstödet. Sammantaget är avgruppen

ekonomisktlokala konkurrenterhardet. tidningarna ärFlera somav
Östgötens exempelvisuppgickrörelseintäkterFolkbadetmycket starka.

vinst.konkurrentemasendast till hälften av
tidenförtabell 2.3upplageökningenprocentuellaDen största

och Bonniers,AllehandaYstadsHamrin,redovisade Pers,1978-1996
kraftde företagfusioner.inblandade i Av växtesamtliga egenavsom
Lid-nämligen Nyaökadeentidningsbolagdet rad mest,somvar en
ochTidningUpsalaDagblad, NyaHelsingborgsköpings-Tidningen,

Kristianstadsbladet, HögernsNågraVästerbotten.Norra ägare,
blandochtidningarharoch familjen BengtssonFörlagsstiftelse avyttrat

tidningsföretagmångaUngefär likaupplaga.därför minskat sinannat
Under de1978-1996.periodenunderminskade upplaganökade som

arbetar-beträffandedock samtligaharåren större ägaresenaste tre
fåttLidköping,Hörling iför familjenundantagnedan, medrörelsen se

pingströrelsensharproblemenupplageförluster. Störstavidkännas
HjömeBonniers,deflerahaft, ägarnaDagen störstaäven somavmen

betydande minskningar.har fått vidkännasoch Ander
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Ägares upplageutveckling 1978-1996Tabell 2.3

Ägare antalFörändringUpplageförändring % av
tidningar

1993-19961978-19961993-19961978-1996

563 -6Familjen Pers
0,53-248Familjen Hamrin

l35 -3Familjema Bjömberg m
224HörlinglFamiljen

-319Familjen Sommelius
111117Centerpartiet

-1Stiftelse 16Eskilstuna-Kurirens
113 210Skånska Dagbladet

-132102 3Släkten Bonnier
9 -5Axel stiftelserJohanssons
9Stiftelsen Skelleftepress
8Familjen Svender
4 -8Wallenbergsfáren

-92Stiftelsen VK-Press
-6stiftelse 0Tore G Wärenstams
-4-1MichelsénBengt

2-8-2Familjen Ander
-4-2tidningarLiberala AB
-2-3Stiftelsen Barometern
-3Stiftelse -6SundinsErik och Asta
-2-1 1Släkten Ridderstad
-81Skåne -1Norra
-9-13Familjen Walin

-63-163Familjen Hjöme
-619Kristianstadsbladet -

-31 -15Pingströrelsen
-2-8-38Familjen Bengtsson

-1-56 -2-63FörlagsstiftelseHögerns

5/1997.TidningochTS-Boken 1979 1994 PressensKälla: Bearbetning efter samt
2lHälftenägarskapet medräknats. OmharNyheter 1986-1994SkövdeiAnm:
3 Omrespektiveförändringarna 17 -7inkluderasupplaga procent.GT:s 1996 var

respektive -25förändringarna -33exkluderasupplaga procent.GT:s 1996 var
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jämförasocialdemokratiska tidningarna går på ägamivåDe inte att
finnsenskilda tidningarnapå grund omstruktureringama. Bland deav

Östersund åren 1978-det spännvidd mellan Länstidningenstoren som
halveradeökade upplagan med och Folket1996 36 änprocent som mer

fjärdedelsin upplaga tabell 2.4. Totalt förlorade nära avgruppen en
tillhar förlusten uppgåttsin upplaga. Under de åren översenaste tre

redovisar den lillaEnda ökningen60 000 exemplar eller 14 procent.
Örebro-Kurirens fort-konkurs,Karlskoga-Kuriren, drogs in i mensom

Nyhe-tidningar, däribland Arbetetutgivningen i regi. Femsätter egen
har minskat med 15än procent.terna, mer
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Tabell 2.4 De socialdemokratiska morgontidningarnas upplageutveckling
971 8-1 996.

Tidning FörändringUpplaga %

1978-96 1993-961978 1993 1996

ÖstersundLänstidningen 800 36 -1219 000 29 300 25

Karlskoga-Kuriren 6 35 384 800 4 700 500
Piteå-Tidningen 15 500 19 000 17 600 14 -7

Dala-Demokraten 14 -622 900 27 700 26 000
Dagbladet 12 200 ll 400 9 -710 500
Östra Småland 18 300 8 -616 900 19 400

Norrland -3Nya 19 700 19 900 19 400 -2
Värmlands Folkblad -926 900 27 700 25 300 -6
Gotlands Tidningar 14 100 200 12 900 -9 -213
Sydöstra Sveriges 900 20 000 -10 -1622 100 23
Dagblad

Norrländska 39 600 -10 -944 200 43 400
Socialdemokraten

Arbetarbladet -232 700 600 29 100 -1129
Västerbottens Folkblad 600 19 400 -18 -323 20 100
Arbetet Nyheterna -24 -25103 900 105 300 79 400

ÖstgötenFolkbladet -2421 800 700 13 500 -3817

Hälsinge-Kuriren 400 200 10 400 -40 -1517 12
Folket -60 -2025 600 12 900 10 300
Örebro-Kuriren 12 700 8 500

Kronobergaren 12 000

Smålands Folkblad 12 400

Västgöta-Demokraten 11 900
i384 900 -22 -14490 600 446 700

Källa. Tidning 5/TS-Boken 1979, 1994 1997.Pressens
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Ägarforrner2.2

sedanförskjutningarägarfonner visar vissajämförelse mellan olikaEn
tidningarnastiftelseägdaliksom de197886 privatägdatabell 2.5. De

organisationsägda. Endebekostnadhar andel något påökat sin storav
omstruktureringenföljddel förändringarna är avavenav

Aftonbladethalvaallt försäljningenframförarbetarrörelsens avpress,
medstiftelsertilltidningaröverlåtelser vissatill Schibsteds och an-av

stif-frånDagbladets övergångSvenskatill arbetarrörelsen.knytning
förändring.viktigtelseägd till privatägd tidning är en annan

Ägarformer och 1996.19783/vflerdagarspressTabell 2.5 inom

Ägarform Andel %UpplagaAndel %Upplaga
19961978

667002 69059660 600Privata 2ägare
19769 000300 15Stiftelser 680

varav
60030510500Moderata stiftelser 445

302 900800 5Liberala stiftelser 234
0014 7 7Arbetarrörelsens

stiftelser
012 900stiftelserPrivata

15608 10026150 100Organisationer l

varav
10396 50020Arbetarrörelsen 912 500

54501945206 800Centerrörelsen
020017130 800Pingströrelsen

1996.forupplageuppgifteroch TSTS-Boken 1979Källa: Bearbetning efter
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Ägarkoncentration2.3

Ägarkoncentrationen relativt1978totalupplaganandelimätt varav
totala upplagandenhälftenförfyra svaradehög med näraägare avsom

andel frånökat sinhade 1993Bonniers,tabell 2.6. Den störste ägaren,
till 25,0därefter minskaför procenttill 26,620,6 attprocentprocent

Aftonbladetspåandel berorfyraNedgången i de1996. största ägamas
harhelheträknasdennaupplaga delats på två Omägare. ensom

respektive ägarnade åtta störstaoförändrad. Mätt iandelen varit sexton
tidigare A-denpåberoendeminskat något,har koncentrationen att

femtontaltidningar spritts på ägare.ettutpressens

Ägarkoncentration totalaAndel3/vflerdagarspressTabell 2.6 inom av
Ägare.upplagan.

199619931978

25,026,720,6Den ägarenstörste
33,234,830,2tvåDe ägarnastörsta
42,347,547,0De fyra största ägarna
59,161,863,4åttaDe största ägarna
76,779,079,9De största ägarnasexton

Tidningoch 1994 PressensTS-Boken 1979Källa: Bearbetning efter samt
5/ 1997

uppgår denBonniersfáren ägarensi störsteupplaga räknas inOm GT:sAnm:
ändringaringaövrigtandel till 26,6 Iprocent.

liberala konsortiernasdeochcenterrörelsensarbetarrörelsens,Om
ägarkoncent-bildenblirsammanföres till sintidningar avgruppvar

fyratabell 2.7.annorlunda De ägargruppemastörstarationen något
och 1993Mellan 1978totalupplagan.hälftenfor drygtsvarade 1978 av

kon-därefter harnivå,varjepånågotökade ägarkoncentrationen
upplageförlusterberoende påalltframförcentrationsgraden minskat,

för de ägargruppema.största
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ÄgarkoncentrationTabell 2.7 totalflerdagarspress 3/v. Andelinom av
Ägargrupper.upplagan.

1978 1993 1996

Den störste ägaren 20,6 26,7 25,0
tvåDe största ägarna 40,9 43,9 38,3

De fyra största 54,7ägarna 56,9 51,3
åttaDe största 70,6ägarna 73,2 69,4

De största 85,2 88,4ägarna 87,3sexton

Källa: Bearbetning efter TS-Boken och1979 1994 Tidning 5/ 1997.Pressenssamt
Anm: Arbetarrörelsens, centerrörelsens liberala konsortiemas tidningarsamt
sammanförda till sin Om upplagaGT:s räknas in i Bonniersfárenvar grupp.
uppgår den och de två 40,0andelar till respektivestörste 26,6största ägamas

övrigtI inga ändringar.procent.
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3 position påDagspressägamas
marknaden

enhetlig nationell marknadDagspressmarknaden i Sverige inteutgör en
tidskrifts- och ñlmmark-i bok-,utsträckning skiv-,TV-,samma som

stället de lokalanadema. utmärkande draget för dagspressen iDet är
nationella aktörernamarknademas ställning. Marknader där decentrala

får underordna de lokala.sig
regelmarknaderna faller sig iAvgränsningama de lokalaav

använderproblematiska. TS-Bokennaturliga kan fallai vissamen vara
olika delmarlmader.grund för uppdelning i EnA-regionema sinsom

tidningarsockså. Samtligaytterligare uppdelning på kommunnivå görs
upplaga och täckningstal redovisas på båda nivåerna.

regelföreliggande undersökning har A-regionnivån II använts. ger
består dock tvåden marknadema. A-regionergod bild Några aven av

ochSkara/Lidköpingdistinkta dagstidningsmarknader. gällerDet t.ex.
dominerande ställningHudiksvall/Ljusdal, där två lokaltidningar har en

i delsin regionen.var av
vid analysbegreppTäclcningstal har länge varit centraltett av

täckningstalentidningarnas marknaden.styrka på Här kommer att an-
del-totala täckningvändas för studeradels ägargruppemasatt av

marknadsandelarundersökamarknadema, dels för ägargruppemasatt
förlokala morgontidningar,förpå marknader, nämligentre typer av

kvällstidningar morgontidningar,för nationellt spriddasamt

Ägamas marknadstäckning3.1 totala

från de enskildaregelVid marknadsanalyser dagspress utgår imanav
användas förtidningarnas ägamivåtäckningstal. skall i ställetHär att

lyckasförsöka skapa bild vilken utsträckningi ägargruppenen av
de hus-mätningtäcka delmarknad. problem med dennaEtt ärtyp aven

vanligastehåll tidningar. Denläser två eller flera ägargruppssom av en
morgontidning/kvälls-formen dubbeltäclming kombinationernaärav

före-det förra fallettidning och sexdagarstidning/tredagarstidning. I
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kommer framför allt andradubbelläsning på utgivningsortema. Den ty-
marknader.Andergruppen påexisterar inom ettpen par

tidningaroch arbetarrörelsen, harBonniers ärTvå ägargrupper, som
dock inte3.1. Bonniers nådde 1995spridda hela landet tabellöver

Stockholmfler två områden,hushållstäckning ii40 änöver procent
endast sjuGöteborg mednå ioch Malmö. Svårast hade att utgruppen

och Dagensför Nyheter, Expressentillsammans Dagensprocent
Sollefteå,områden, Piteå,dominerade i någraIndustri. Arbetarrörelsen

låghälften regionernaLuleå,Kirima, Haparanda och i över avmen
hade itidningsägamatäckningen under De övriga20 ut-storprocent.

högde regel hadelandsdel, där isträckning koncentrerat sig till enen
hälf-svarade förochtäckning. Familjema Ander, Hamrin Pers nästan

täclcning.inådde 70de därregioner överägargrupp procentten av en

Ägargrupper A-fleraellertäckningstal 10Tabell med i3.1 procent tre
Totalt 70 A-regioner.1995. Antal A-regioner.regioner

Ägargrupp Summa10-20-40- 30-60- 50-80 70-
192949 3969 5979

6547133Släkten 2Bonnier
50218 105Arbetarrörelsen l 1 22
11l11l 3Familjen Ander 2 2
81 1Familjen 3 2Hamrin 1
822 2Centerrörelsen l
852Familjen 1Hjöme
61 11 2Familjen 1Pers
611l3Stiftelsen

Barometern
5lllLiberala konsortier 2
41lStiftelsen l lNya

Gefle Dagblad
311 1Familjen Bengtsson
31l 1Högerns

Förlagsstiftelse
26Övriga 334 5 l3 7

203813116 1622 15SUMMA 7 15

Källa: Bearbetning efter TS-Boken 1996
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delmarknader3.2 Dagspressens

idock delas inkanmarknad. Denregel behandlas dagspressenI som en
morgontidningsmark-lokaladennämligenmarknader,tre typer av

spriddanationelltmarknaden förkvällstidningsmarknadennaden, samt
morgontidningar.

Morgontidningsmarknaden3.2. 1

välregelantal, isprids påmorgontidningama stortettDe lokala
problematiskt avgöradock attkanmarknader. Detavgränsade vara

lokal-betraktasbörstorstadstidningamaområdenvilkainom som
nationelladekanutgivningsortenregionernatidningar. I närmast

Ilokaltidning.funktionenfyllanämligenmorgontidningama även som
lokaltidnings-iräknats intidningardessaharundersökningen

undantagEtttäckningstal åtta procent.de nått övermarknaden ettom
lokaltidning,behandlatsgenomgåendeArbetethar förgjorts somsom

sprid-sittitidningensocialdemokratiskaendadeneftersom den är
lokal-handförstafungera ikandärförochningsornråde antas som

tidning.
tidningsmarknaden domineraslokalasvenskatypiska enDen av

1995hade den ägarenA-regioner störste7042I enägargrupp. av
regionerendast niotabell 3.2. I70marknadsandel procentöver

femtondeendast ikonkurrens,någorlunda jämnfanns avenvaraven
konkurrenssituationvissGävle. Ennämligenkommunerna,största

hadetidningenmindredenområden, därtjugotalfanns ytterligarei ett
deAv störreoch 30mellan 20 procent.marknadsandel påen

denMalmö/Lund iochStockholmendaståterfannsregionerna
Göteborg,kommuner,landetsfyra störstakategorin. Isistnämnda av

tidningenÖrebro denbehärskade störstaJönköping,ochVästerås, mer
och 89mellan 75femytterligareimarknaden,90än procent merav

procent.
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Tabell 3.2 Marknadsandelar på lokaltidningsmarknaden för de större
ägargrupperna svensk dagspressi 1995. Antal A-regioner.

Ägargrupp 90- 80- 70- 60- 50- 40- 30- Summa20-
100 89 79 69 59 49 39 29

Arbetarrörelsen 3 l 5 225 8
Familjen Ander l 2 2 3 l 10l
Familjen Hamrin 4 1 1 82
Centerrörelsen 1 2 l 1 2 7
Familjen Pers 4 1 6
Stiftelsen Barometern l 1 2 1 5
Liberala konsortier 2 1 41
Nya Stiftelsen Gefle 1 1 4l 1
Dagblad
Familjen Bengtsson l l 3l
Släkten Bonnier l l 3l
Erik och Asta Sundins l 1 2
Stiftelse
Eskilstuna-Kurirens 1 1 2
Stiftelse
Släkten Ridderstad 1 l 2
Stiftelsen VK-Press l 1 2
Högerns 21 1

örlagsstiftelseF
Övriga 2 2 2 4 3 202 1 4

äSUMMA 17 15 10 14 13 10 8 10215

Källa: Bearbetning efter TS-boken 1996.

Många regioner domineras helt sin Hamrin ochägargrupp.av var
Pers är utgivare flerdagarstidningar i Jönköpings respek-ensamma av
tive Västmanlands län. Båda har dessutom stark ställninggrupperna en

sini del Västergötland. I Värmland och angränsande områdenvar av
dominerar Andergruppen. länI i sydöstra Sverige Stiftelsentre Baro-är

ledande tidningsutgivaremetern Sydostpress. StiftelsenNyagenom
Gefle Dagblad ledande tidningar efteräger Norrlandskusten. DalarnaI
dominerar Bengtsson-gruppen.

Några har geografiskt spritt ägande. Centerrörelsenett ärgrupper
starka i några områden i södra Sverige och Stockholm. liberalaDerunt
konsortierna dominerar i Halmstad och Närke. Släkten Bonnier når en
marknadsandel 60 i Stockholm ochöver Malmö. Högernsprocent
Förlagsstiftelses tidningar inkl delägda Norrbottens-Kurirentre verkar
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Arbetarrörelsen nådde 20alla konkurrenssituation.i över procentsen
endast idelmarknader, 70marknadsandel på 22 treöver procentmen

social-denliggerregioneroch Kiruna. I 31områden, Sollefteå, Piteå
andel under 5demokratiska procent.pressens

hardominerandemarknader där den ägarenhar antaletSedan 1978
möjligaFlerafördubblats.marknadsandel 80 änprocentöver meren

delmark-enskildadepåägarkoncentrationenökadeorsaker till den
konkurrer-förändringen påfall berorurskiljas. någranadema kan I att

och Borås.VäxjöJönköping, Tranås,ilagtsande tidningar ner, som
sigkoncentrerartidningarnatendensklarfinnsDet mot atten

olönsammatillbaka sinmedvetet drarochkämornrådenalltmer på sina
Arbetarrörelsensperiferi.spridningsområdetsbevakning iorterav

län, ibevakamed ambitionenbyggdes gång ettatt somupppress en
socialdemokratiskadelmarknader. Mångafleraregel innefattade

tillkoncentrera sinaalltmer börjattidningarna har att resurser
Västervik,övergivitsområdenExempel på ärutgivningsregionen. som

under deArbetetSkåne harMjölby/Motala. senasteINyköping och
Malmö-påställetför ilokalredaktionerfleraåren lagt satsaatt merner

Även Allehanda,Nerikeslandsortstidningarfleraregionen. större som
Östgöta lämnat vissaharTidningUpsalaoch NyaCorrespondenten
perifera områden.

påförstatidningarhar dock attsatsatUnder de åren ettsenaste par
hadeMotalautgivningsomrâde. Iutanför sitttäckningöka sin egna

Östgöta Corre-på 58täckningMotala Tidning 1994 procent moten
Östgöta offen-inledde dåCorrespondentenspondentens 24 procent. en

antaletfördubblamålsättningenmedMotala-områdetsiv i att prenume-
Nerikesingår itreårsperiod Motala Tidning,underranter somen

genomfört fleraochmotoffensivtillhar gåttAllehanda-koncemen, re-
satsningar.daktionella

medBollnäsområdetställning istarkhar LjusnanHälsinglandI en
position imotsvarandeharHälsinge-Kurirenpåtäckning 71 procent,en

vid års-Hälsinge-KurirenNärmed 66Söderhamnsområdet procent.
inledde Ljusnanfemdagarsutgivningövergick tillskiftet 1996/97 en

fördubblade sinLokalredaktionenSöderhamn.komma in isatsning att
lägreerbjödsSöderhanmsbomapersonal samtidigt ett prenume-som

periodicitet.högreHälsinge-Kurirenrationspris på Ljusnan trotsän

Konkurrenstidningsorter

tabellSverigeitidning påflerVåren utkommer orter1997 artonän en
Skånskadock Dag-därtidningar,Malmö,stad,3.3. I utges treen

deutgivningsornrådet. Iutanförspridningsinhuvuddelenbladet har av
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sjutton tvåtidningarsstäderna finns socialdemokratiska tidningar ifem-
På endast plats förutom Stockholm, konkurrerar borgerligatvåton. en

tidningar med varandra, Skövdenämligen i där Anders Skaraborgs
Läns Allehanda hårdoch Hamrins Skövde Nyheter inbegripna iär en
strid.

Tabell på3.3 och upplaga för dagstidningar kon-Utgivningsort 1996
kurrensorter.

FörändringOrt Tidning Upplaga Förändring Relativav
storlekl relation %upplaga %

1978-961978-96 1993-96 19961996

-9Luleå -9 1,3Norrländska 39 600 -10
Socialdemokraten
Norrbottens-Kuriren 30 -2 -4700

24Umeå 2 -9 2,2Västerbottens-Kuriren 42 300

Västerbottens Folkblad 8 -319 400 1-

Östersund Östersunds-Posten -36-10 1,127 100 -13
Östersund -12Länstidningen 25 800 36

-5Sundsvall 3,4Sundsvalls Tidning 38 500 3 -5
9 -7Dagbladet 11 400

4Gävle Gefle Dagblad 800 -8 -3 1,130
-2Arbetarbladet 29 100 l

-251,1Falun Falu-Kuriren 29 400 -15 -7

14 -6Dala-Demokraten 26 000

-141,9Stockholm Nyheter 361 300 -11 -6Dagens
Svenska Dagbladet 187 600 4 -8

Örebro 859,4Nerikes Allehanda 68 000 -45
Örebro-Kuriren 4332002 17

-471,4Karlskoga Karlskoga Tidning 9 000 -28 -19

Karlskoga-Kuriren 500 35 386

-72,6Karlstad Wermlands- 66 -12 -10Nya 100
Tidningen



marknaden 49påpositionDagspressägamasSOU 1997:92

FörändringRelativFörändringUpplagaTidningOrt av storlek relation %upplaga %

1978-9619961993-961978-961996

-9-625 300FolkbladVärmlands

1913,2-21733 300Eskilstuna-KurirenEskilstuna
-20-6010 300Folket

104,4-3900 -748TidningarNorrköpingsNorrköping
1041630002Folkbladet 11

7214,2-2Östgöta -365 300CorrespondentenLinköping
-164Östgöten -44360024

-151,1-2-912 900TidningarGotlandsVisby
-2712 100AllehandaGotlands

8-l2,7-4l48 500medKalmar Barometern
Oskarshanms-Tidningen

-68Östra 18 300Småland

3216,4-l-1 1265 600Göteborgs-PostenGöteborg
-25-3320016Arbetet Väst

-232,3-4-1022 300Skaraborgs LänsSkövde
Allehanda

831636002NyheterSkövde 9

161,77500 534TidningBlekinge LänsKarlskrona
-16-1020 000Sydöstran

311,904400119DagbladetSydsvenskaMalmö
-25-2120063SkåneArbetet

-2-429 400DagbladetSkånska

5/ 1997TidningPressensoch 19941979TS-Bokenefter samtKälla: Bearbetning
41993-95321 1978-951995förstatidning/andratidningstorlek KvotenRelativAnm:

Östersund, kon-Visby,ochGävle ärutgivningsornråden,I tre
och Dala-Falu-KurirenvisserligenFalun harkurrensläget jämnt. I

harden störreupplagor,likvärdiga ettrelativtDemokraten senaremen
tidningar iandrafrånkonkurrensdenspridningsområde där möter

någraupplaga. Idubbelt såhar än storBengtsson-gruppen en mersom
mellanrelationendärMalmö,Karlslqona,Karlskoga,Luleå,orter,
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tidningarna mindre föreliggertvå reell konkurrenssituation,är än en
medan i Norrköping, Linköping och Göteborg styrkeförhållandenaär
så ojämlika det talasvårt verklig konkurrens. SkövdeIäratt att ärom
de två konkurrenterna jämnstora på Skaraborgsutgivningsorten, medan

AllehandaLäns dominerar i omlandet.
EskilstunaI har upplagegapet frånvuxit exemplar till2 800 1978

23 000 1996, till del beroendeviss på Folket begränsat sprid-sittatten
Örebro-Kurirenningsområde. minskade under upplagamånga år sin

innan konkursen faktum, medan Nerikes Allehanda ökade något.ettvar
I Göteborg och Malmö har Arbetet Nyheterna förlorat marknadsan-
delar.

finnsDet ingen entydig tendens de tidningarna ökar på deatt stora
mindres bekostnad. kända exempletDet på andratidningsmest en

Östersunduppgång Länstidningen under tiotal år kring 1980är ettsom
ökade sin marknadsandel från till något25 50över ärprocent, men nu

Östersunds-Posten.något mindre Karlskoga har Karlskoga-KurirenIän
sedan kraftigt1993 ökat sin upplaga på lokala konkurrents be-sin
kostnad. DalarnaI har Dala-Demolcraten ökat sin marknadsandel både i
förhållande till Falu-Kuriren och hela Andratid-Bengtsson-gruppen.
ningarna har mindre andelsölcningar ochi Kalmarävennoterat
Gotland.

I de städer, Borås, Jönköping och Växjö, förlorat tidningtre som en
sedan har den1978 kvarvarande tidningen endast marginellt ökat eller i

fall minskat sin upplaga. Lokaltidningamas sammanlagda täckning iett
de regionerna har mellan 1988 och 1995 minskat med 18, 15tre re-
spektive 24 procentenheter.

Under de samtliga tidningar konkurrensorteråren har påsenaste tre
minskat upplaga för Karlskoga-Kuriren, Blekingesin med undantag
Läns Tidning och Sydsvenska Dagbladet. Luleå, Umeå ochI tre orter,
Karlskoga har törstatidningama förlus-drabbats de relativastörstaav

medan de ökat marknadsandel markant Eskilstuna,sin i Norr-terna,
köping, Linköping, Göteborg, Karlskrona och Malmö. I övriga om-
råden har den relativa tillbakagången ungefär likavarit stor.

3.2.2 Kvällstidningsmarknaden

Under 1990-talet har styrkeförhållandena mellan kvällstidningsägama
förändrats väsentligt tabell 3.4. har stärkt påBonniers sin position
marknaden förvärven Kvällsposten och Räknat påGT. 1996genom av
års upplaga skulle Bonniers marknadsandel till1997 uppgå 57 procent.

främstGenom KvällspostensExpressens och GT:sävenmen
tillbakagång och Aftonbladets uppgång har Schibsted och stärkt sinLO
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upplageuppgiftema dömaförefaller våren 1997position och attav
kvällstidningsmarknaden.behärska halvanärmare

Ägargrupperpå och 1996.kvällstidningsmarknaden 1978, 1993Tabell 3.4
Upplaga och marknadsandel.

199619931978

Ägargrupp Upplaga %Upplaga %Upplaga %

49437 100578 000 57519 600 45BonnierSläkten
381 200 4334342 500LÖZ 429 400 37

67 500 898 86 400Hjömel 94 200Familjen

Familjen Wahlgren 112 700 10

800 100100 885006 900SUMMA 900 100 11 155

5/Tidning 1997.Källa: Bearbetning TS-Boken och 1994 Pressensefter 1979 samt
2199611993 Schibsted.medtillsammansinkl Idags upplaga.Anm: 50 procent av

under fleratrendnedgåendeKvällstidningsmarlcnaden har haft en
tabellupplagasinförloratdecennier och har sedan 1970 31 procent av

förutomkvällstidningarhar samtliga3.5. Under de årentre senaste
Aftonbladet minskat med cirka 25 procent.

upplageutveckling 1978-1996.Tabell Kvällstidningarnas3.5
Procent.

Förändring upplaganTidning av

1993-19961978-1996

Aftonbladet l 1-1 l
-24Expressen -28

GT -22-28
Kvällsposten -2 7-44
iDag

SUMMA -12-23

Källa: Bearbetning och 1994efter TS-Boken 1979 samt
TidningPressens 5/1997
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3.2.3 Nationellt spridda morgontidningar

De nationellt spridda morgontidningama, Nyheter och SvenskaDagens
Dagbladet de regionalt spridda Göteborgs-Posten, Sydsvenskasamt
Dagbladet och förlorade tillsammans cirkaArbetet Nyheterna 100 000
exemplar mellan tabell Förlusten motsvarade den1978 och 1996 3.6.
nystartade Industris upplaga. Under de åren harDagens senaste tre
samtliga tidningar, med undantag för Industri och SydsvenskaDagens

ÄgargruppemasDagbladet, minskat sin upplaga. styrkeförhållanden
har förändrats sedan Bonniersfáren har stärkt1978. sin position genom
köpet Sydsvenska och Industri, medanDagbladet Dagensstartenav av
Wallenbergsfárens kraft.Svenska Dagbladet har vuxit genom egen

liksomFamiljen Göteborgs-Posten har minskat i upplaga,Hjömes
Arbetet Nyheterna.

Tabell upplaga 1978nationellt spridda morgontidningarnas totala3.6 De
och 1996.

Ägargrupp Upplaga Förändring %

1993-961996 1978-961978

Släkten 578 400 44 -1Bonnier 402 500
Wallenbergsfären 13179 800 187 600 4 -
Familjen Hjöme 000 265 600 -11300
Familjen Wahlgren 14 500 l 00l -
Arbetarrörelsen 79 400 -24 -25103 900

-6SUMMA 111 000 1l 100 700 1

Nyheter -10 -6Dagens 402 500 361 600
Sydsvenska Dagbladet 119 400 0114 500 4

Industri 17Dagens 97 400

5/ 1997.Källa: och TidningBearbetning efter TS-Boken 1979 1994 Pressenssamt

undantag förutgivningsområden har storstadstidningama medI sina
delenGöteborgs-Posten tabell 3.7. överspriddaökat något Den av

undantag för Svenskaupplagan minskar däremot tabell 3.8, med
Dagbladet och förbi Nyheter ibehållit upplaga gått Dagenssinsom

spridslandsorten. andel upplagan således iutgivnings-växandeEn av
ornrådena. Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dag-För Dagens

upplagan tillbladet och Nyheterna den lokal spriddaArbetet uppgår
riks-mellan Svenska Dagbladet har någotoch 8777 procent. en mer
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verk-endaStockholm. Denutanförmed 40betonad spridning procent
tredje-med baraIndustridock Dagensriksmorgontidningenliga är en

helatäckninglåg jämn överochStockholmupplagan idel en menav
landet.

upplaga utgiv-imorgontidningarnasspriddanationelltTabell 3.7 De
och 1995.ningsområdet 1978

1978-Förändring19951978
95

%UpplagatotalUpplaga %Ägargrupp total%Upplaga
upplagaupplaga

54154 90074440 10071200285Släkten Bonnier
161001660116 80056700100Wallenbergsfáren
0000-18600023177232 000Familjen Hjöme

-91 0007991 000WahlgrenFamiljen
5200377500726730069Arbetarrörelsen

1560011377900708SUMMA

54001580300 60071200285NyheterDagens
1910017871001087991 000DagbladetSydsvenska

400313331 400IndustriDagens

och 1996.TS-Boken 1979Bearbetning efterKälla:
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Tabell 3.8 De nationellt spridda morgontidningarnas upplaga utanför
utgivningsområdet 1978 och 1995.

1978 1995 Förändring 1978-
95

Ägargrupp Upplaga % total Upplaga % total Upplaga %
upplaga upplaga

Släkten Bonnier 117 300 29 153 700 26 36 400 31
Wallenbergsfären 79 100 44 78 100 40 000 -l-l
Familjen Hjöme 68 000 23 38 700 14 -29 300 -43
Familjen Wahlgren 23 500 21 -23 500
Arbetarrörelsen 34 600 33 21 900 23 -12 700 -37
SUMMA 287 900 278 400 -9 -3500

Dagens Nyheter 117 300 29 73 600 20 -43 700 -3 7
Sydsvenska Dagbladet 23 500 21 16 300 13 200 -31-7
Dagens Industri 63 800 67 63 800

Källa: Bearbetning efter TS-Boken 1979 och 1996.

Bonniersfáren har ökat sin täckning i landsorten i 25 regioner,
framför allt i Skåne, och minskat likai många, främst i Mälardalen.
Dagens Nyheter har minskat hela landet. Svenska Dagbladetsöver
täckning har varit relativt oförändrad. Göteborgs-Posten hade 1978
drag regiontidning med täckning på 13-31 i åttaprocentav en en re-
gioner i Västsverige. I genomsnitt har täclcningstalen halverats fram till
1995 och i endast två utanförregioner Göteborg når tidningen täck-en
ning 10över procent.

Bakom storstadspressens tillbakagång i landsorten ligger åtminstone
för tidningar medveten strategi skäraett den olönsammaattpar en ner
landsortsupplagan och i stället sina i och kringsatsa ut-resurser
givningsområdet. I vissa områden har troligen de lokala tidningarnas
förbättrade bevakning ochin- utrikesnyheter, kultur, ekonomi etc.av
tillsammans med det ökade totala medieutbudet minskat behovet av en
storstadstidning.
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i

inomSamverkansformer4

dagspressen

samverkanRedaktionell4.1

olika formerfunnitssedan längedetharden svenskaInom avpressen
opinionsbildande fältetdetmaterial. Påredaktionelltsamarbete kring

erbjudit tidningar-politiska partiernatill deanknytninghar byråer med
debatt-krönikor,cirkulärledare,formmaterial isfárinom sin avna

Tele-Tidningarnasägdakooperativttidningarnaartiklar Detetc. av
nyheter.utländskaochbåde in-levereratsedan 1921grambyrå, harTT,
numeraochlandsortstidningar, A-pressenborgerligaFLT, ägt av

specialartiklar och i vissproducerathar ut-CentralredaktionAvisa
bilderna harutländskaochnyhetsmaterial. in-Desträckning även

samarbeteredaktionelltvisstbildbyråer. Ettfrån någrahämtatpressen
Underkoncern.ingått itidningarmellanhar funnitsäven sammasom

redaktionellt samarbeteolika formernadedet åren har ge-senaste av
samarbetsformer har prövats,Nyaförändringar.nomgått nyastora

har skapatsalliansermarknaden,påinförsökt slå sigaktörer har att nya
etc.

nivånationellpåsamverkanRedaktionell4.1.1

positioncentralintagitstartade 1922verksamhetenhar alltsedanIT en
ihu-levererasnyhetsmaterialetutländskasvenska Deti den pressen.

med,samverkar ävennyhetsbyråer TTvudsak några stora mensomav
bevakas TTSkeendet i Sverigekorrespondenter.IT25 ge-avav egna

Luleå,ilokalredaktionerochStockholmhuvudredaktionen inom
frånmed riksintressenyheterMalmö. FörGöteborg ochSundsvall,
tid-lokalafrån deleveranserberoendelandsorten TTär även av

tillrelationer TTolikasåledesharLandsortspressenningarna. tre som
kund och leverantör.ägare,
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Under de åren har för från företrädareTT varit kritiksenaste utsatt
för landsortstidningar. Nyhetsbyrån har anklagats för långsamatt vara
och dyr. Flera tidningar har andra alternativ för nyhetstjänstenövervägt
och i fall har abonnemanget Satellitsändningamaett sagts upp. som

interaktiva.startades har lciitiserats för problem1994 inte Ettatt vara
för TT deras kunder, landsortspress, storstadspress, privat lokal-är att
radio och TV har olika krav kan svåra tillfredsställaattsom vara sam-
tidigt. Landsortstidningarna exempelvis irriterade de måsteär över att
lämna sina bästa nyheter till sänds i etermedierna deTT, innansom
publiceras tidningen.i

TI har försökt till förändringarna mediesamhället.sig ianpassa
Kunderna formererbjuds olika tilläggstjänster. Samarbetsavtal harav
slutits med Bild och Globus Nyhetsgrañk leverans bil-Pressens om av
der nyhetsgrañk.och nyhetssändningar i Sveriges RadioTT:s upp-
hörde efter Till del har bortfallet kompenserats1996 71 år. vissen av
fler kun-der inom den privata lokalradion.

vilkaFörenade Landsortstidningar FLT tidningar,AB 71ägs av
enligt landsorts-konsortialavtal skall "ledande borgerligett vara
tidning. förutom redaktionellt materialförmedlarFLT även annonser
se tidningar redaktionellt abonnemang4.2. hade 1995Av 55ägarna
och annonssamarbetet. fåtidningar deltog har försökt65 i Metro att

in.abonnemang utanförkunder ägarkretsen intetasmen
redaktionella service.Under de åren har utvecklat sinaFLTsenaste

Målsättningen skräddarsyddaerbjuda kunderna tjänsterär att som
bättre landsortstidningarnas speciella behov. FLTTTän motsvarar
producerar fárdigredigerade och ekonomisidor.exempelvis TV- Ett an-
tal nyheter med riksintresse till databastidningarna levererarav somen

medtillgänglig för abonnenter. samarbete har byggtsFLT:s Ettär upp
specialinriktad affärs-den bonnierägda nyhetsbyrån Direkt, påärsom

nyheter. mediekoncemenkommer den tyskaHösten 1997 stora
Bertelsmann producerasbörja TV-bilaga, FLT.ut en som avge
Tidningen kommer erbjudas kunder.FLT:satt

Svenskabildverksamhet medHösten 1996 slogs FLT:s samman
Dagbladets Pressfoto. köptedotterbolag Pica FLT 25 procent av
aktierna det Bild med två åri nybildade Pica option inomFLT AB att
köpa ytterligare bolaget. Pica samtidigt15 Reuters-överprocent togav

Bild.från Pressensagenturen
bakgrund landsortspressens med ochMot missnöje IT FLT:sav

utveckling började det föras diskussionersina tjänster 1995 att omav
bygga fullskalig nyhetsbyrå med utrikesnyheter, riks-tillFLTatt ut en

dagsbevakning, kunder skulle såledesnöjen, ekonomi, FLT:ssport etc.
TT.få FLT-tid-alternativ till Om till 42TT, ägsett procentsom av

skulle företagets ekono-ningarna, förlorade många landsortstidningar
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undergrävas. läggamiska ställning beslöt dock vintern 1996FLT att
år.°°nyhetsbyråplanema i första hand underplanerna på ett

säljer bil-Bild har bildbyråMariebergs dotterbolag Pressens somen
der både från fotografer och från bildbyråerkoncernens som man

samarbetsavtal medharFöretaget nämntsrepresenterar. ettsom ovan
Bild förvärvade hösten 1996TT dagliga bildleveranser. Pressensom

dessför-konkurrenten Reportagebild, då två privatpersonerägt av men
vidBild förloradedotterbolag till Aftonbladet.innan Pressensett sam-

Reportagebildfick köpettid till Reuters taagenturen genom avma men
AP.°kontraktet medöver

Stock-fyra bildbyråema idessa rockader har deGenom störstaav
tillBild säljerblock. Picaholm reducerats till två bildar sittsom var

MariebergsBild harmedanSvenska Dagbladet och FLT, Pressens
fortsättningenAftonbladet kommer itidningar och kunder.TT som

sälja bilder hand.sina på egen
socialde-dentidningar iCentralredaktion åttaAvisa ägssom av

utrikessidorochbland färdiga in-mokratiska sfären producerar annat
featuresidor.radio-TV-sidor Företagetliksom börs- spel- och samt er-

både blandåterfinnsvecka. Kundernabjuder TV-bilaga varjeäven en
60-tal fär-tidning inSammanlagt kandags- och veckopressen. ta etten

vecka.digredigerade sidor från Avisa per
Li-anknytning.har partipolitisk DenFlera mindre byråer ärstörsta

folkpartiettidningarliberalaberala Nyhetsbyrån, sju samtägs avsom
1994 27ledare hadeprocent.°2 hand producerari forsta19 Byrån som

moderatochcenterpartistiskatidningar 24 liberala, två somen
omstrukturerasabonnenter. Nyhetsbyrån kommer 1997Svenska att
samhällsrepor-skall skrivaantal skribentertill nätverk medett ett som

kultunnaterial. Byrånochaktielcrönikor, utrikes-, debatt- ägstage, av
redaktionelltsäljerfrämst moderata, ochborgerliga tidningar,tio ma-

byrådagstidningar. Centerpartietterial till mellan och30 40 äger en
med material.centeitidningarförser trettiotalPreCent, ettsom

nyhetsbyråerspecialinriktadehar fleraUnder de åren star-senaste
levererarAffärsinfonnation,Nyhetsbyrån Direkt, ägd Bonnierstats. av

ocksåföretagsabonnenteraffársnyheter direkt till sinaelektroniskt men
Dagbladet. DelphiSydsvenskaDagbladet ochtill SvenskaFLT,

till 25ekonomisidorbörs- ochhuvudleverantörEconomic är av
GrafikbyrånSverige Nyhetsgrafik, Svenskadagstidningar i Globus

ochnyhets-kundererbjuder sinaoch Bulls Presstjänst byråerär tre som
respektivemedförstnämnda samarbetar TTfeaturegrafik. tvåDe

FLT.°7
försökgjortoch Stenbeck, harBonnierstvå medieägarna,De stora

material. Bonniersredaktionelltkomma marknaden för ägerin påatt
startade 1994Mariebergoch Direkt.BildPressensnämnts en re-som
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portagebyrå, Riksreportage, erbjöd sitt material både till koncer-som
tidningar och till kunder. Byrån hade blandexternanens annat ett

omfattande samarbete med VidFLT. årsskiftet 1996/97 lade Marieberg
företaget, sedan Nyheter,Dagens Expressen och Sydsvenska Dag-ner

bladet dragit sig projektet. En del verksamheten kommer fort-attur av
i RiksreportageNyasätta OlofJan Lindgren.ägt av

Kinneviks magasin På konkurreradeTV period med TTen som
leverantör TV-tablåer, verksamheten lades ner.°° Koncernenav men
äg-de också kortare tid artikeldatabasen World såldesReporten som
till International Service."°News

4.1.2 Redaktionell och teknisk samverkan på
koncernnivå

Inom den svenska landsortspressen finns antal företag byggtett som
tidningskedjor företagsförvärv se och1.1 1.2 uppköptaDeupp genom

tidningarna drevs i regel vidare självständiga företag medsom egna
redaktioner, annonsavdelningar och tryckeriet. Under de årensenaste
har dock tidningskoncemerna i allt utsträckning börjat samordnastörre
verksamheten på det redaktionella och tekniska planet.

Nya Werrnlands-Tidningen-koncemen startade 1988 nyhetsbyrå,en
Nyhetsgruppen. syndikerarByrån hundratal artiklar i veckan tillett ut
koncernens tolv tidningar. Det sig ledare, kultur, nöje,rör sport,om
debattinlägg, TV-artiklar, naturlcrönika Tidningarnarecept, etc. är sam-
manknutna via databas det möjligt byta material medgör atten som
varandra. Nyhetsgmppen färdiga sidor tillgängligagör även ärsom
inom hela koncemen.

Tryckningen Andergruppens samtliga sju tidningar Värmlandiav
flyttades till Karlstad 1996 i samband med Wermlands-Nyaatt
Tidningens tidningshus 19963i drift Tryckeriet hartogs ävennya
kapacitet trycka koncernens tidningar i Västergötland, dettaatt även om
inte aktuellt för närvarande. Tidningsverksamhetenär i Vännland
omorganiserades 1996/97. Två nystartade dotterbolag övertog
tidningsutgivningen i respektive delen länet,östra medanvästra av
huvudtidningen, Nya Wermlands-Tidningen, i fortsättningenäven ges

Östramoderbolaget. Wermlandsut I Lokaltidningar med Filip-av
stads Tidning, Nya Kristinehamns-Posten och Karlskoga Tidning räk-

ledningen med kunna betydande rationaliseringsvinstergöraattnar
samordning bland det redaktionella arbetet.annatgenom av

Herenco-koncemen flyttade vid årsskiftet 1994/95 fram sin posi-
tioner helt Skövde Nyheter, företaget tidigareatt överta ägtgenom som
tillsammans med Lidköpings Tidning."°Nya Koncernens verksamhet i
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Västergötland har därefter samordnats. fyra tidningarna iDe Väster-
götland, Falköpings Tidning, Skara Tidning-Skövde Nyheter och Väst-
göta-Bladet överfördes till nybildat bolag, Tidningar1996 Västgötaett
AB. Tidningarna samordnar redigering med läns-sin gemensamma
börs- lokaltradio- och TV-sidor, med förstasidor och egetmen egna
material. och kommer cirkaDe sidorna nåattgemensamma annonserna

kon-46 000 dubbelt så många främsteänprenumeranter, mer som
kurrenten Andergruppens Skaraborgs Tidning. Tryckningen deLäns av
fyra tidningarna flyttades Jönköping samtidigttill tryckeri iHerencos

fullformatf ochde övergick från tabloid till Falköpings Tidningsom
tillVästgöta-Bladet ökade periodiciteten från fyra1996 nummer sex

veckan.inummer
Elfsborgstidningar Västergötland,Inom har koncernens två iVLT

redaktionsled-TidningLäns Allehanda och Trollhättans en gemensam
utbyte artik-och omfattande redaktionellt samarbete medning ett av

lar. Vestmanlandssamtliga tidningar förutomVästmanland harI
fy-nybildat bolag, Media.Läns Tidning sammanförts till Ingress Deett

Sala Allehanda,tidningarna Bärgslagsbladet, Arboga Tidning, Fa-ra
ochledningTidning hargersta-Posten Avestasamt gemensam

Tidningarnaredaktionellt med sidor.samarbetar vissa gemensamma
anställda.delar ledaravdelning med tvåpåäven en

Media villochLedningama för Vestmanlands Tidning IngressLäns
före publice-tillgång till varandras materialredaktionerna skall fåatt

Tidningsledningamaharring, journalisterna sig.något motsatt an-som
respektive tidningshöja kvaliteten påutbyte det endaär sättatt ettser

långsiktigalokaltidningamaslänsmaterial. Journalisterna attmenar
fungeraskulle lokaltidningama kommautveckling hotas. praktikenI att

länstidningen.°lokalredaktioner tillsom
dotterbolag,det sedan funnitsSydostpress har tidigareInom ett

producerar och köperTextbolaget Sydostpress AB, gemensamtsom
tidningarf" led-featurematerial beslötför koncernens Våren 1997

tidi-Verksamhetengrunden koncernen.ningen i omorganiseraatt som
för vardera Blekinge Länsdrivits dotterbolag Barometern,i tregare

dotterbolag förtid-Tidning förs fyraoch Smålandsposten iöver nya
föroch medier.ningsrörelsen, tryckeriema, distributionen Ansvaretnya

Tidningsstyrelsema försvin-de publisher.tidningarna övertastre av en
juridisk makt. Smålandspostensoch lokala rådersätts utanner av

grundpåchefredaktör Kjell lämnade tidningen hösten 1996Svensson
tidningenssamarbetsplanema. Liksom jouma-han sigatt motsatteav

för-lokalalister kommer försämra denmenade han förändringarnaatt
ochanlcringen. med sidoroch det braär annat,att mengemensamma

bibehållasfmden redaktionella integriteten måste
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Dalarnas Tidningar byggde vintern 1997 länsredaktionupp en som
skall bevaka landstinget, länsrätten och andra institutioner och organi-
sationer läneti på uppdrag de fyra tidningarna koncernenÃiav

Redaktionell samverkan kan sig många olika formertasom synes
från artikel- och bildleveranser, fárdigredigerade Specialsidor tillöver

material för hela tidningen det lokala stoffet.gemensamt utom rent
Den ökade användningen syndikerat material har upphov tillgettav

debatt inom tidningslcretsar. Färdiga eller spelsidor harTV- inte for-
anlett några invändningar. harDäremot meningarna gått isärstörre
beträffande in- och utrikessidor. Kritikerna har pekat pågemensamma

nyhetsvärderingen kan variera mellan olika landsändar. Exempelvisatt
Öresundsbronkan trafikfrågor Kustenbron, DennislederHöga ochsom

intressenta för respektive region tämligen oväsentliga förvara men
övriga delar landet. Centralt producerade nyhetssidor koncentrerarav
dessutom ytterligare nyhetsbedömningen till några redaktioner i
Stockholm. Försvararna de färdiga sidorna framhåller inköpenattav
frigör för lokal och regional nyhetsbevakning. Om villresurser en man
modifiera färdig sida går det lätt med modern teknik.göraatten

4.2 Annonssamverkan

Tidningsföretagen har sedan länge erbjudit möjlighetsina annonsörer
till flera landsortspressen bildadessamannonsering i tidningar. påInom
riksnivâ A-pressens Samannons 1967, bestående tidningar, och19av

tidningarFLT-Riks med1976 66 deltagande Regionala annons-
kombinationer fanns redan sedan dag finns fyrtiotaltidigare. I ett

dagstidningsmarknadenJsamannonseringspaket på Vilken betydelse
kan ägarsamband ha för uppbyggandet samannonserings-av
kombinationer

4.2. Tidningstyp/tidningsstorlek1

Tidningens storlek och förefaller avgörande för vilkettyp vara
riksannonspaket den tillhör tabell 4.1. De morgontidningamatre stora
i storstäderna, Nyheter, Göteborgs-PostenDagens och Sydsvenska
Dagbladet, samverkar i riksannonspaket, City iett samt en gemensam
databas för rubrikannonser D@gs på fyra kvällstid-Internet. De
ningarna erbjuder sina kombinationen Impact. Numeraannonsörer
finns ägarsamband mellan Nyheter och SydsvenskaDagensett
Dagbladet och mellan och Kvällsposten, samarbetetExpressen men
mellan storstadstidningarna byggdes före Mariebergs köp.upp
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Allehanda, Norr-Nerikeslandsortstidningama,deSex störstaav
Tidning,Upsala NyaWermlands-Tidningen,Tidningar,köpings Nya

Östgöta harCorrespondenten,och ettVestmanlands TidningLäns ge-
Stormarknads-nämligenannonspaket för riksannonsörer,mensamt

ochbeträffandebådedisparata ägaretidningarnaingåendeDe ärpress.
påställningderasinriktning. ärpolitisk Den nämnarengemensamma

landsortstidning.marknaden storsom

Mkr.1996.försäljningsamannonseringspaketensTabell 4.1 De större

Förändring 1995-1996Samannonseringspaket
96 %

36307Impact
-12250RiksFLT

200City su
-1 l158Stonnarknadspress
-2055Riksmedia

-949,5SkåneHeta

och 2/1997.MediatrenderKälla: 1997

StonnarknadspressutanförlandsortstidningarborgerligaflestaDe
undantagEtttidningar.omfattade 65Riks, 1995samverkar i FLT som

förförmåntilllämna FLTvaltDagblad,Helsingborgs attutgör som
socialdemo-AllaSkåne.annonspaketet Hetamed Arbetet isamverkan

tid-mindrenågraförutom Arbetet,morgontidningar,kratiska samt
Riksmedia.isamarbetarsocialdemokratiska sfärenutanför denningar

samverkanRegional4.2.2

ägarsambandMed

Wennlands-Tidningen,NyatidningskoncememadeFlera större somav
byggtsharTidningar attDalarnasochVLTHerenco, genomupp

Detidningen.ursprungligadenbelägnainförlivat tidningar runtägarna
samverkar iregionverkar irespektive koncerntidningar i sammasom

Werrnlands-Tidningen,varken Nyaerbjuderannonspaket. Däremot
fördvs.för hela koncernen, ävensamannonseringeller VLTHerenco

regionen.ursprungligautanför denutkommerde tidningar som
Sydostpress,tidningsgruppersammanhållnaGeografiskt som

ochTidningBoråsEskilstuna-Kuriren,Allehanda-koncemen,Nerikes
samannonseringsmöj-erbjuderTidningarNorrköpings annonsörerna
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ligheter. fyraDe tidningarna Geflei Dagblad-koncemen samarbetar
med Västernorrlands Allehanda i Media Industrikusten, de två största
dessutom med Västerbottens-Kuriren i Stora Norrland. socialde-De
mokratiska tidningarna har åtta olika regionala kombinationer för sina
annonsörer.

Ej ägarsamband

finnsDet lång rad regionalt förankrade samannonseringspaket dären
det inte förekommer något ägarsamband och/eller politisk samhörighet
mellan de samverkande tidningarna. tid-De FLT:sstörsta utgörs av
ningar samverkar i olika regionala annonspaket. Norrgmppensom sex
med två liberala stiftelseägda, stiftelseägdmoderat samten en cen-
terpartiägd tidning kan exempel på samverkan de politiskatas översom
sfárgränserna. Sydsvenska Dagbladets samarbete med Skånska Dag-
bladet är ett annat.

4.2.3 Politiska grupperingar

De olika annonspaketen kan bor-i delas in i två medstort grupper
gerliga respektive socialdemokratiska tidningar. uppluclcringvissEn
kan dock skönjas. Riksmedia omfattar tidningarnämnts ävensom ovan
utanför den socialdemokratiska ochsfáren. Arbetet Nyheterna Väst
Värmlands Folkblad domineradeingår i den borgerliga tidningarav
Storvästen. Arbetet Nyheterna och Helsingborgs Dagblad samarbetar i
Heta Skåne.

Bland bundnade borgerliga tidningarna finns partipolitisktinga
Förlagsstiftelse,annonspaket. Varken Centertidningar eller Högerns

båda koncerner med tidningar hela landet, har någotöver sam-
annonseringsaltemativ. heller bland tidningarna i denInte de många
s.k. "liberala sfáren" förekommer någon annonssamverkan över ägar-

sfärens borgerligatidningar samarbetar med andragränsema utan
tidningar i rad olika kombinationer.en
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Radioägare5

Public serviceradio5.1

från 1925Radiotjänst ägdesSveriges Radio tidigareAB AB starten
folk-samhället, från 1966olika det svenskaintressentgrupper i avav

20. Aktieägamarörelsema 20 och60 procent, näringslivet pressen
styrelseordfö-lika mångautsåg fem styrelseledamöter, samtstaten

medtill koncernranden. omorganiserades 1978Sveriges Radio AB en
ochlokalradiofyra för television, riksradio,programbolag/dotterbolag

bolag,tvåutbildningsradio/TV. Radioverksamheten delades påupp
LokalradioSveriges Riksradio och Sverige AB.AB

ombildasskulleRadiokoncemenRiksdagen beslöt Sveriges1992 att
de radiobolagentill aktiebolag, varvid tvåsjälvständigatre samman-

Ägandet tidi-denfördes Radiotill nybildat bolag Sveriges AB.ett av
varderastiftelser, förnybildadekoncernen 1994övertogs tre enavgare

utsågsochidentisk sammansättningbolaget. Stiftelsema styrelser hade
riksdagen.politiska iförslag de partiernaregeringen påav av

stiñelse,Förvaltnings-tillstiftelserna sammanfördes 1997De tre en
och SverigesRadiostiftelsen Sveriges ABför Sveriges Television AB,

tidigarestyrelse liksomUtbildningsradio medAB, utses avre-somen
medgamla modellengeringen. Därmed har deni princip ägarsam-ett

skallProgrambolagenband återinförts.mellan programbolagen vara.
skermedelstilldelningenochsjävständiga moderstiftelsengentemot

de andraRadios ochSverigestidigare direkt till programbolagen.som
demedanregeringen,programbolagens styrelseordförande utses av

stiftelsen.dvs.övriga ledamöterna ägaren,utses av
karaktär, P1bestämdahadeDe kanalerna Riksradion sinitre var

minoritets-med utbildnings- ochtalkanal, blandade konstmusikP2var
"fönster ibörjan i s.k.lätt Lokalradion sände tillP3 musik. enprgram,

sändningar i 25verksamheten medP3, byggde 1987-89 ut egnamen
ochbehöll P1lokala bolagen 1993kanaler. Vid sammanslagningen av

åldersdiffe-musikutbud lättP2 sin inriktning, medan och P4:sP3:s av
lokalahuvudsaksände iungdomen. P4rentierades. inriktade sig påP3

denattrahera äldre lyssnare. Närskullemed musikvalettprogram som
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kommersiella lokalradion startade se nedan kom den med sitt
musikutbud framför allt konkurrera med P3 lyssnarna.att att om

Privat5.2 lokalradio

denNär privata lokalradion introducerades 1993 regeringensvar
principiella utgångspunkt långt"att så det tekniskt möjligt skapaär
förutsättningar för fri radio." Liksom på andra delaren av mass-
medieområdet skulle det "de olika aktörernas sak att, utanvara en
långtgående myndighetsreglering, bestämma hur verksamheten skall

upp."°läggas
reglerDe helt betingade densattessom upp uppgavs vara av

begränsade tillgången på sändningsfrekvenser. Regelverket skulle
utformas förankrade"så självständiga, lokalt radiostationer främjas."att
För väsentligt öka antalet självständiga infördes regelnrösteratt att en

fysisk eller får inneha tillstånd.juridisk, inte än ettperson, mer
Ytterligare begränsning tillstånd får till "deninteär att geren ges som

dagstidning den har bestämmande inflytandeeller iut ett ettsom
företag eller till företag vilket dedagstidning i någonutsom ger aven
nämnda har bestämmande inflytande." Enda lcravet på innehållet ärett

tillståndsinnehavaren tredjedel sändningstidenunder minstatt peren av
dygn sänder har framställts särskilt för den"program egnasom
verksamheten

ville etablera påLagens utfomming ledde till aktörer sigatt som
flera radiomarknaden valde uppträda underdelar den privata attav

tidningsföretagolika juridiska Likaså bildade de ville gåsompersoner.
in på marknaden bolag, där de ingick Bulvanerminoritetsägare.som
har flerai fall för in de koncessioner,använts att ropa som senare
överförts till nybildade bolag.

de aktörerna vidtog för uppfylla lagens kravDe manövrer större att
har medfört den lokalradiomarknadenägarstrukturen på privataatt
kommit officiellabli komplicerad. Bakom de innehavamaatt av
koncessioner falldöljer sig rad bolag med mångai ägare.sammaen
Dessutom inte tillståndshavama aktörer på marknadenär utanensamma
där finns nätverksbolag för produktion allmännaäven program,av
producenter riksnyheter, försäljningsbolag för riksannonser, lokalaav

förproduktionsbolag, producenter lokala nyheter, försäljningsbolagav
lokalannonser förproduktionsbolag radioreklam. Ensamt
koncessionsinnehavare lägga hela produktionenkan i princip påut upp
till skilda underentreprenörer.sex-sju
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5.2.1 Nätverksbildningar 1993-1994

Under den privata lokalradions första verksamhetsår 1993/94
utkristalliserades fem SRU/Rix, SRAB/City, SDR/Z, Annons-grupper,
bolaget Radio/Megapol NRJ/Energy-gxuppen,samt byggdesom upp
olika nätverk medtyper och/eller programsamverkanfav annons-

I SRU/Rix-giuppen samarbetade rad borgerliga dagstidningaren
skaffade sig ägarintressen i stationer på sina utgivningsorter.som SRU

utvecklingsbolagett någraägt tidningama,var medan Rixav ut-av
gjorde på stationema i nätverket.namnet Stampen startade ett pro-
grambolag, Produktions Göteborg,AB med nyhetsredaktion,en egen

försåg nätverket med Annonsförsäljningsom på riksnivåprogram. om-
besörjdes bolag, ägdesett SRU-gruppen. På den lokalaav som av
marknaden svarade i regel respektive tidning för annonsverksamheten.

SRAB, Svenskaägt Dagbladet och Scandinavian Broadcastingav
System, byggde annonsnätverk förett rad stationer. Svenskaupp en
Dagbladet, Scandinavian Broadcasting System, Fria Media och lokala

ingickentreprenörer i olika konstellationer för de flestaägaresom
stationema i Kanalernanätet. samarbetade inte på programsidan.

Kinnevik med sitt medieföretag Modern Times Group MTG
skapade sammanhållet nätverk,ett Radio.Z Programmen producerades
centralt, reklamen såldes Kinneviks annonsbolag Airtime ochav
samarbetspartnem SDR. Lokala franchiseföretagare svarade för den
lokala annonsförsäljningen.

Bonniersfáren byggde annonsnätverk kring Annonsbolagetettupp
Radio, bestod dels Bonniers Megapol-stationer delssom av egna av
fristående stationer. Huvuddelen Megapols prouceradesav program av

bonnierägt bolag.ett
Det franska radiobolaget NRJ nådde snabbt framgångar med sin

Energy-station i Stockholm och förvärvade därefter tjugotal tillståndett
hela landet.över Programmen producerades centralt i Stockholm,

medan såldes Riksmedia se 4.2.annonser av
Så alla stationer ingick igott något de fem armonsnätverken.som av

Rix, Z Radio, Megapol och Energy bildade sitt programnätverkvar
med i utsträckning centraltstor producerade Kravet påprogram.
"program har framställts särskilt för den verksamheten"som egna
tillgodosågs i huvudsak CD-växlare laddades lokalt förattgenom
sändning under Lokalt framställdanätterna. förekom främstprogram
hos SRAB:s Östergötlandstationer, hos stationer iett ochpar
Södermanland hos några nischkanalersamt i Stockholm.

3 SOU1097:92
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1995-1996nätverkmellanFörändringar5.2.2

stationemassamordnanätverken att program-Trots att genom
degickkostnademaminskaförsöktereklamförsäljningochverksamhet

denaturligtdärför storaattförluster. Detmedkanalerflesta stora var
tillmöjligheterundersökabörjaderadiomarknaden sam-påaktörerna

nätverk.olikamellansammanslagningverkan eller

och Rixmellan NRJSamarbete

tillochEnergy-stationema ägarnamedgick NRJ1994Hösten
bildade nyttettsamarbete. Parternaomfattandein iSRU/Rix-nätet ett

bådaför näten,annonseringennationelladenförförsäljningsbolag
för-lokaladenhandskullesamarbetspartners tamedan Rix om

Riksmedia.medförbindelsersinasamtidigtavveckladesäljningen. NRJ
Göteborg. ParternainyhetsredaktionRixskulle levererasNyheterna av

Påhuvudbolag.varandrasidelägare pro-gå inskulle även som
skulletvåde nätensamverkanplanderades ingen utangramsidan

målgruppsinpåinrikta sig var
idelencentraladenannonsområdet,påSamarbetet varsom

1995dåligt Höstenfungeradockkomöverenskommelsen, att
tillbyttesamtidigtsäljbolagetägandet i namnheltNRJ somövertog
seRadiomed Zsamarbeteinledde sittSRU/RixMedier NärNRJ

Försäljnings-avtalsbrottlförNRJanklagadesnedan avgruppen
omedelbarmedsadesSRU/RixochMediamellan NRJsamarbetet upp

19953novemberverkan i

Rix-nätetiförvärv stationerBonniers av

blevochNationalRadio1994decemberiMegapol köpteBonnierägda
iRadio RixnämligeniRix-nätet,stationerfemidelägaredärigenom

Stockholm.Vinyl iMalmöoch samtEskilstunaSkellefteå,Luleå,
endastochExpressenhälftentill ägtstationensistnämndaDen avvar

införaskundeproblemdenvarför störretill Rix-nätet, utanlöst knuten
Bonniersfáren.helt i

derastill nätknutnaRix-stationemafyradehävdadeSRU att var
tidslängreEfterRadio.Annonsbolagettillkunde gå enoch inte över

Radio överlösning. Z togkomma överenslyckadestrid parterna om en
ifrekvensRadiosClassicgengäldfick iMegapolMalmö.ifrekvensen
ifrekvensemasåldeochEskilstunaifrekvensenbehöllGöteborg,

RadiotillLuleå ZochSkellefteå
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Sammanslagning P6/Z Radio och Rixav

Hösten 1996 bröt SRU/Rix sitt samarbete mednämntssom ovan
NRJ/Energy och slog i stället sitt med Kinneviks P6nätsamman
tidigare Z Radio. Det började sända undernätet stations-nya samma

Rix från 25 lokalradiostationer når 62 Sverigesnamn procentsom av
befolkning. Annonsförsäljningen på riks- och regionalplanet ombesörjs

Kinneviks bolag Airtime Radio, på lokalplan SDR eller lokal-av av
tidningar. MTG:s radioprogrambolag i Stockholm för helaansvarar
produktionen och TV 3 Direkt levererar nyheter. Produktionsbolaget i
Göteborg lades inklusive nyhetsredaktionenfner

Sammanslagning ochBonniers Fria Medias annonsnätverkav

Sommaren 1996 bildade Bonniers och Fria Media till lika delarett nytt
annonsbolag,ägt Radiobokningen, försäljningen förövertogsom

Annonsbolaget Radios samtliga stationer SRAB:s för-stationer,samt
de i storstäderna. Radiobokningenutom täcker med sina trettio kanaler

alla förutom UmeåfSundsvall ochstörre orter

5.2.3 Nätverk 1997

NRJ

Det franska radioföretaget S.A. har byggtNRJ omfattarnätettupp som
21 stationer. Företaget börsnoterat, styrelseordförandenär Jean-men
Paul Baudecroix innehar aktiemajoriteten. Förutom i driverSverige

radioverksamhetNRJ i Frankrike, Tyskland, Belgien, Schweiz och
Finland. Målsättningen hålla format i alla länder,är såatt attsamma
lyssnaren skall hitta sin Energy-station hon befinner sig iänvar
Europa. Omsättningen uppgick 1995 till cirka kronor.950 miljoner

NRJ tillsammans med sinaäger franska bolag ochpartners, ett par
deni svenska företagsledningen,ett stationema. Iartonpar personer av

Malmö förvärvade minoritetsägaren Skånska Dagbladet tredje partsen
jaktiepost och kom därigenom i majoritetsställning. hävdadeNRJ att

säljaren inte hänsyntagit till hembudsskyldighet förelåg Konsumatt
Väst har aktiemajoriteten i stationen i Göteborg. Umeå hyrI NRJ ett
tillstånd Västerbottens-Kuriren, dotterbolagvia sköter denettav som
lokala annonsförsäljningen för både ochEnergy Rix.

Den svenska verksamheten samordnas i NRJ:s dotterbolag RBS
Broadcasting AB, leds i kontakt med koncernledningen inärasom
Frankrike. Stationema förses med produceras RFprogram som av
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regionalasändsdagtimmarFyraSverige AB.Franchise programper
denförMediahelägda NRJstorstäderna. Detfrån de svarartre

förårenförstadekritiserades attNRJannonsförsäljningen.nationella
1996Underanknytning.lokalmyckethadederas stationer svagen

lokaladenpåföretagtiotalmedsamarbetedärför ettinleddes ett
Östra Småland, TV4Sydöstran,Dagbladet,Skånskamarknaden, som

Allehanda. DessaGotlandsochDala-DemolcratenFyrstad,Halland, TV
nyheterlokalaoch levererarmarknadenlokaladenpåsäljer annonser
för detdär TTnyhetssändningar,dagligatvåtill stationemas svarar

materialetövriga

Rix

deåterspeglas inätverkäldretvåiRix-nätetsDet ursprungnya
kontrollerasbolagenTolvägarstruktur. avtjugofem stationemas av

bådamedanStenbecksfáren, ägar-elvadagstidningsföretag,lokala av
dockspelarpraktikenbolag. Itvårepresenterade iärgrupperna

bolagdeäganätverket ävennyckelroll i att somKinnevik genomen
denförbolagdetnyheteroch samt svararproducerar somprogram

lokalaharstationerNågraannonsforsäljningen.nationella
produceradecentraltdetenbartsänderflestadeprogramblock, men

programmet.
tidningarandratvåmedsamarbetehar iDagblad-koncemenGefle

PåNorrlandskusten.södralängsstationermed fyrakedjabyggt enupp
iTidningBoråsochHallandspostenStampen,kontrollerarvästkusten

ochVästerbottens-Kurirenstationer.fyraägarkonstellationerolika
hartidningarandratvåTidning engage-Vestmanlands Läns är som
dagstidninglageniKravetradioverksamheter. attolikaflera enimang

iuppfylltsinflytande har attbestämmande mangenomfår hainte ett
idrottsföreningarellerköpmanna-intagitbolagettillståndsägandedet

fleraistationernadriftenmedandelägare,företageller andra avsom
bolag.helägdatidningarnatillfall överlåtits av

inriktningmedkanalertvåRadio-nätetZsidanviddrevKinnevik av
iStationenGöteborg.ochStockholmiRadioClassicmusik,klassiskpå

kanal,ungdomsinriktadtill1996vårenkonverteradesStockholm en
Göteborg,iDance/Urban Frekvensen somformatetmed106,Power

Megapol.nämntshyrts Stampen, övertogs avovansomav
tillgångfåintressentemakom attRix-nätetdetbildandeVid nyaav

sändafortsattestation attStampensGöteborg,ifrekvensertill två varav
riks-norskadenåterutsändabörjadestationKinneviksmedanRix,

Kinnevikvilken äriHele Norge,RadioP4radiokanalentäckande
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delägare. I Sundsvall detSRU andra tillståndet och kommerövertog att
sändningar fristående från Rix-nätet.starta

Bonniersfären

Bonnierföretagen kontrollerar de stationer ingår iMegapolstretton som
nätverk ytterligare station, Radio Vinyl, i Stockholm. flestadesamt Ien
radiobolagen delas ägandet lika mellan Bonnierföretagen och le-tre
dande chefer koncemen.i gotländskaDen stationen Radio Four intar en
särställning lokala intressenter, bland Gotlands Tid-att annatgenom
ningar, innehar aktiemajoriteten.

Megapol-stationerna sänder långttimmar lokalt produceratett tre
morgonblock, Radio sänderFour ytterligare fem timmar lokalt. Under

dygnet sänds huvudsaki frånresten Stockholmav program pro-
ducerade Radioprogramföretaget Megapol. Nyheter levereras TT.av av
Hösten 1996 halverade Megapol antalet nyhetssändningar förnästan att
kunna skapa bättre musikflöde färre avbrott. Radio Vinylett genom
står helt utanför programsamarbetet i Megapolnätet. Samtliga kanaler
ingår i Radiobokningens annonsnätverk.

Fria Media

Fria Media-gruppen har sitt Stiftelseni iHögerpressenursprung
Jönköpings län, bildades och1943 då tidningen Smålandsövertogsom
Allehanda. tidningen förvärvadesNär Jönköpings-Posten 1962av
erhöll stiftelsen likvid formi aktier iHerenco, såldes till1993av som
familjen för miljoner kronor.Harnrin 72 Namnet ändrades till Stiftelsen
Fria Media och det frigjorda kapitalet satsades bland på privatannat
lokalradiof

Fria Media-gruppen majoritetsägare Radioi Match i Jönköpingär
och har ägarintressen i ytterligare nio stationer, delägare istörstevarav
åtta. Sedan Scandinavian Broadcasting System och Svenska Dagbladet
sålt sina andelar se nedan MediaFria ende med andelar iär ägaren
fler två stationer. Kalmar, Blekingeän I Växjö, och Helsingborg deär
lokala tidningarna Smålandsposten, Barometern, Blekinge Tid-Läns
ning respektive Helsingborgs Dagblad delägare. Andra lokala in-

i några fall stationsledningen, finns ägarlcretseni iNy-tressenter,
köping, Linköping, Växjö, Kalmar, Blekinge, Borås och Karlstad. I
Uppsala driver Upsala Tidning RadioNya tillhör Radio-som
bokningen.
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allaavvecklade sina1996/97Dagbladetmed SvenskasambandI att
Media-sfäreni Friaintressenterradiobranschenintressen inom övertog

tidigaredetilandsortsstationerminoritetsandelar i åttatidningens
Radio City isålde 1996SRAB-nätet Media och dessFria partners

Megapol-tillkonverterade stationenGävle till Bonniers, ensom
kana1J45

Radiobokningensingår iMedia-stärenFriaSamtliga stationer i
erbjuder stationemafallreklamförsäljning. någraIför nationellnätverk

delägare.med de tidningarannonspaket tillsammans ärlokala som
respektiveSverigesydöstranärliggande regionerStationer i

ocharmonspaketregionalaharVärnamoBorås ochJönköping, en
helaförprogramsamarbetemarknadsföring. Någotsamordnad

stationer.närbelägnasamverkardäremotförekommer inte,gruppen
fall harflerafrån Iriksnyheter TT.sina sta-hämtarSamtliga stationer

nyhetsbevakning.lokaltionema egen

Broadcasting SystemScandinavian

1995koncentrerade höstenSBSSystemBroadcastingScandinavian
ochGöteborgStockholm,iCity-stationemaradioverksamhet tillsin
ochKarlstadBorås,Linköping,Helsingborg,Andelama iMalmö.

Dagbladetsdelägama. Svenskade övrigasåldes tillJönköping an-
till SBS1996såldesMalmöStockholm ochidelar City-stationemai

tilldärmedSBS ensamägareGöteborg.Cityradio irespektive G-E är
Eklunds G-Ezsmed GerttillsammansochStockholmRadio iCity äger

Malmö.ochGöteborgiCitystationernaProgramutveckling
till TheKlassiska Hitsirlandsägda stationensåldes den1996Våren
SystemBroadcastingScandinavianochprocent75Daily Mail Group

EnglandsLtd störstaMailDaily Groupprocent. The är25 ett av
ikronormiljoner700hittillsharmedieföretag. Gruppen satsat ca

Radiomedsamarbetedrivs iEngland Stationenradiokommersiell i
ledningenförStockholm,City i svararsom

bildatKlassiska Hitsmedhar tillsammans ettCity-stationemaDe tre
armonsnätverk Cityeget

CLT

deLuxemburgoiseCompagniemedieföretagetmultinationellaDet
franska intressenter,ochCLT, belgiskaTélédiffusion S.A, ägt av

radiomarknaden. CLTsvenska ägerdenpåetablerade sig 1995 ra-
medsamarbeteikontrollerar,idiofrekvenser Europa,runt om
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Bertelsmann, TV-kanaler i Luxemburg, Belgien, Nederländerna, Tysk-
land och Frankrike och har intressen i TV- och filmproduktion.även
CLT 1995 tvåövertog stationer i Stockholm, Radio Q ochsommaren
Radio Bandit.

Radio Q ägdes stiftelse och proñlerade sig kvinno-av en som en
kanal med journalistiska ambitioner. Lyssnarsiffroma räckte dock inte
till för locka varför tvingade sälja koncessionenatt annonsörer, tillman
CLT. De lanserade helt musikkanal,ägarna Lugna Favoriter,ettnya ny

riktade sig till stockholmare ålderni år30-50som
Även den andra kanalen köpte,CLT Radio Bandit, hadesom en

profil i Stockholms radiovärld, sända enbart rockmusikattegen genom
och helt engelskspråkig. CLT ändrade efter tid formatet tillvara en mer
"mainstream mass-appeal rock" och införde samtidigt svenskspråkiga
programledaremDe båda CLT-kanalema har ledninggemensam

Classic FM

Classic kanalFM, i Stockholm för klassisk musik, såldesen sommaren
1996 till det amerikanska radiobolaget Great RadioWestern Våren
1997 har kanalen åter bjudits till försäljning. Kinneviks Airtimeut
Radio for reklamförsäljningen.svarar

Norrköping Radio C0

Några kanaler kontrolleras inte svenska eller utländskastoraav
medieföretag. I Norrköping drivs de två stationema och GoldEast FM

ÖstgötaNorrköping Radio Co Correspondenten, Carlägsav som av
Bemström och David Olsson. Lokala nyheter produceras i samarbete

Östgötamed Correspondenten, medan riksnyheter hämtas från TT.
Annons-försäljningen på riksnivå sköts Radiobolcningen, lokalpåav

Östgötanivå stationema älva i samarbete med Correspondentenav
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Sammanfattning

resulterat iförändringar iSammanfattningsvis har annonsnät-näten att
desamtidigtnationella tabell5.1tillminskat från femverken tre som

tabellfyra tillreducerats frånproduceradenationellt treprogrammen
sänderGöteborgproduktion ilade sin närmare5.2. Sedan Rix ner

producerade ihuvudsakåttiofyra stationer itotaltsjuttio programav
Stockholm.

AntalAnnonsnätverk 1997.Tabell stationer.5.1

Övrigt TotaltCLTCity 3Radiobo Airtime NRJArmonsbolag
MediaRadiokningenÄgare

2121NRJ
15114Kinnevik
1414Bonnier
10Fria Media 10

33SBS

2CLT
19Övriga 1144

841242128Totalt 28
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Tabell Programnätverk Antal5.2 1997. stationer.

EgenproduceradeMegapol Rix EnergyProgramnät program

ÖvrigaÄgare TotaltUtlandetStockhol
Sverigem

2121NRJ

15l113Kinnevik

14Bonnier 13

1010Fria Media

32lSBS

2CLT

Övriga 194312

84l1682 1Totalt 13 25

lokalradio-ochtidningskedjormellanjämförelse kanEn göras
visstregeliförekommertidningskoncemer ettnätverk. Inom

utbyteformtidningar isjälvständigamellanredaktionellt samarbete av
material. Basenproduceratfall centralt utgörsmaterial eller i någraav

utgår däremotRadionätverkenmaterial.produceratdock alltid lokaltav
medblandaskanriksprogramproduceratfrån centraltett uppsom

lokala inslag.

Marknaden5.3

svenskadenfortfarandeRadioSverigesdominerarRäknat i omsättning
på 21995omsättning näratabell 5.3.radiomarknaden Företagets

kommersielladesåfyra gångermiljarder kronor stornära somvar
omsättningradiobolagens totala

lokalradioverksamhetenden privatauppbyggnadsskedet harUnder
reklamintäkternasammanlagdaförluster.betydande Degått med upp-

haberäknasförlusterBranschenskronor 1995.gick till miljoner234
tilluppgickkronor 1996Försäljningenmiljonertill cirka 300uppgått

ungefär likatillberäknasförlusternaochmiljoner kronor319
cirkatilltillstånden uppgårförmycket avgifterna tillårligaDe staten

moder-beräknasaktieägartillskottmiljoner kronor. I120 rena
miljoner kronor. De190ha tillskjutit1995 trebolagen/delägama mo-

Stenbeck-radioverksamheten i Bonnier-,svenskaför denderbolagen
Specielltför 1995.förlustersamtligaredovisadeNRJ-sfárernaoch stora
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för mycketRadio med nettomarginal utfalletZ på -332 procenten var
dåligt.

Tabell Intäkter och för5.3 resultat några centrala radioföretag Mkr.1995.

Sfär Företag Intäkter Resultat efter Nettomargina
lfinansnetto

%

Staten Radio 1Sveriges 1966,8 24,7

Bonnier -101RPF Megapol 45,4 -45,6

Stenbeck -332Radio SverigeZ 19,5 -64,7

-82NRJ RBS Broadcasting -35,443,2

Svenska -6SRAB -1,322,1
Dagbladet

-15Bonnier Annonsbolaget Radio 20,3 -3

Årsredovisningar.Källa: Mediatrender 5/1 1996.

svenskaEnligt lyssnade denRUAB:s undersökning 82,5 procent av
tabell 5.4.befolkningen genomsnittlig dag hösten 1996på radio en

lokalradion 31Sveriges Radio nådde och den privata60 procent
räck-framgångsrikast medBland programnätverk NRJprocent. envar
bådevidd emellertid mycketpå 11,6 Variationema storaprocent. var

beträffande nådde exempelvis endast 2åldersgrupper och regioner. Rix
Östersund.Stockholm deni 27 i I yngstaprocent mot procent gruppen,

områden.lyssnade hälften NRJ/Energy många Av9-19 år på iänmer
lokalradion.lyssnade bara på den privatapensionärerna procenten
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radiomarknaden enligtRUABssTabell Daglig räckvidd på 1995-19965.4

mätningar

1995Hösten 1996 Hösten

80,4Radio totalt 82,5

58,6Sveriges Radio totalt 60,3

29,6lokalradio totalt 31,0Privat

1,6Närradio totalt 1,5

kanalerSveriges Radios

12,513,4P 1

2,02,0P 2

17,116,4P 3

38,039,8P 4

Nätverk

11,311,6NRJ

6,97,4Rix

6,15,2Megapol

4,2Fria Media

3,8City 3

12,9Radiobokningen

Radio 9,1Airtime

Källa: Mediatrender 2/1997
år. LyssnandeMålgruppdygn 7-79under i Sverige.Anm: Räckvidd i % ett

lyssnat på stationminst min5 en

olika nyhetsleverantörer, TT,fanns fyraUnder lokalradions första år
radioredaktionNyhetemasnyhetsbolag TV4Kinneviks ScanNews,

avveck-Rix-redaktionenSedanGöteborg.Nyhetsredaktion iRixsamt
ochKinneviks och Rixlats sammanslagningensamband med näti av

Direktochendast IT TV3återstårradioredaktion lagts 1997TV4:s ner
lokalradion.utrikesnyheter iförmedlare in- ochsom av
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5.4 Utvecklingstendenser i privat lokalradio

ÄnnuDen svenska privata lokalradions historia kort, knappt fyra år.är
har inte marknaden stabiliserats, den turbulens funnits formiutan som

ägarskiften, fonnatförändringar, nätverksombildningar kommeretc.av
Ävensannolikt finnas kvar några år. det för tidigt draatt ännu är attom

några definitiva slutsatser den privata lokalradions framtid, så gårom
det Visa på några klara tendenser utvecklingen vad gälleri ägar-att
struktur och forrnatinriktning

de första fannsNär tillstånden auktionerades hösten 1993 detut
förväntningar många de arbetat medentusiasterattom av som
närradion skulle bli drivande de flesta dei stationema. Denya av
potentiella radioentreprenörema konkurrerades dock redan vidut
auktionerna penningstarka medtävlare. Några korn dock att engageraav
sig i lokalradion, där de blev ledare for lokala samtidigtstationer som
de delägare eller fall huvudägare. tiotal dessai några Ettvar av

har lämnat verksamheten, grundantingenentreprenörer attav
stationen sålts nätverkseller har inlemmats i någotatt programmen
bestämda format. Lokala finns bara kvar påentreprenörer ett par
platser, i Norrköping, Växjö/Karlskrona och Karlstad.

De svenska aktörerna på radiomarknaden i övrigtutgörs nästan
Mediauteslutande etablerade medieföretag. undantag FriaEtt utgörav

visserligen har tidningsutgivare, i trettioettsom ursprung som men som
år stiftelsenpassiv minoritetsägare i tidningskoncem innanvar en
snabbt blev de ledande radioägama.en av

Stenbecksfären bedömt det viktigtBåde Bonniersfaren och har som
Ävenbranschen. båda koncer-med och utveckla denatt vara omnya

respektivehade erfarenhet underhållning från populärpressnema av
från utländskaTV visade det sig svårt för dem konkurrensenmötaatt

företag radiomarknader.med erfarenheter från andra kommersiella
Varken med deeller Stenbeck har dock sökt allianserBonniers ut-
ländska svenska medie-aktörerna de har valt samarbeta medutan att
företag.

Tidningsföretagen hade ursprungligen för gå in på dentvå motiv att
nyöppnade radiomarkriaden, få tillgång till ytterligare lokaltdels ett
reklamforum, publicistiska erfarenhet tilldels kunna använda sin att
utveckla Eftersom den kommersiella lokalradionmassmedium.ett nytt
snabbt fick tidningarnautvecklade till renodlad musilcradio docksig en
inte kanaleranvändning för journalistiska kompetens. någrasin I an-

nyhetssändningar.vänds dock lokaltidningens material till korta lokala
På platser samverkan formannonssidan förekommer på del ien av

erbjudanden till annonsörerna.gemensamma
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demhittills kostatharlokalradioni storaTidningamas engagemang
deresultatdåligavisatförstatidningar senastedeFlera sompengar. av

radiolokalpåsatsningamagjort detill demhar hört störstaåren, som
Å utanförståvalttidningskoncemerdesidan har attoch andraTV. som

förradenTillresultat.mycket godaredovisafortsatteterrnediema att
till denVästerbottens-Kuriren,ochNorrbottens-Kurirenkategorin hör

SvenskamöjligtTidningar. DetNorrköpings attoch ärHerencosenare
flerföljaskommerradiomarknadenfrån attDagbladets sorti av

tidningar.
medieföretagensutländskadefrapperandekanske ärDet mest

storstäderna. Ettframför allt iradiomarknaden,påexpansion par av
radioverk-specialiserade påRadio,och Great Western ärdem, NRJ

svenskaandrain påpåplanersannolikt ingaoch harsamhet att
med DisneyBroadcasting SystemScandinavianmediemarknader. som

storstädernadeRadio City ipåsatsningsin tre som enstörste ägare ser
mindredeietermediemarknademaetablera sig påstrategidel sin attav

deMail tillhörDailyoch störreBåde CLTeuropeiska länderna. me-
iinvesteringarnaosannolikt ettdet inteochdieföretagen i Europa attär

påflera satsningarföljaskommaStockholm kanistationer att avpar
mediemarknaden.svenskaden

frånerfarenheteranvända sinahar kunnatföretagenutländskaDe
mark-andraradiokanaler påfonnatbestämningmarknadsföring och av

sofistike-påkonceptutprövadevälexempelvis sittbyggernader. NRJ
Även övrigamusikval.vetenskapligtochlyssnarundersökningarrade

for-definieradevälmycketmedarbetaalltmervaltnätverk har att
den kommer-klagomålhar det hörtsskivbranschen motmat. Från

Skiv-oetablerad musik.ochspelarden inteförsiella lokalradion att ny
SverigesiP3sigförlitadärför alltmertvingasproducentema att

artister.vill lanseraRadio denär nya
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Tabell 5.5 Intressenter radioverksamhet exkl tillståndshavare föri
lokalradioprivat

ÄgareSfár Företag

Bonnier AB Bonnierföretagen Familjen Bonnier 100
Bonnier Svensk Filmindustri BonnierföretagenAB AB 100
Bonnier Radioprogramföretaget Svensk Filmindustri AB 100

Megapol AB
Bonnier RadioSRF National Radioprogramföretaget Megapol 100AB AB
Bonnier Radio Exakt AB Torsten 33.3,Larsson, Jonas von

Hedenberg, Wiklund 33.333.3, Lennart
Centerrörelsen RadioHT Hudiksvalls-Tidningen TryckeriAB AB
CLT Compagnie Luxemburgoise Bruxelles Lambert Group Havas,S.A.,

de Télédiffusion ParibasS.A. Group
CLT CLT Sweden Compagnie Luxemburgoise deAB

Télédiffusion S.A. 100
Daily Mail Radio Sweden Ltd The and General plcDMG Daily Mail Trust
Daily Mail Swedish Radio Radio Sweden LtdInvestments DMG 75,

Ltd Scandinavian Broadcasting S.A.Systems
25

Eklund Eklundgruppen EklundAB Gert
Eklund Programutveckling Eklund ScandinavianGE AB Gert 70

Broadcasting Systems 30

Fria Media Fria Medias Moder Stiftelsen MediaAB Fria
Gefle Dagblad DagbladRadio i X-län Gefle AB 100AB

Övik ÖrnsköldsvikGefle Dagblad Radio AllehandaAB AB 100
Gefle Dagblad SundsvallMittinfo i AB Sundsvalls Tidning 100AB
Hjöme Tidnings Familjen KarinAB Stampen Peter Hjöme 67,

Nordgren familjen Marika Cobbold20,
aktieägare 311, övriga 2

Hjöme Produktions Göteborg Tidnings Stampen 100AB AB
Ett

NRJ NRJ S.A. Jean-Paul Baudecroux 50

NRJ BroadcastingRBS AB NRJ S.A. 100

NRJ MediaNRJ RBS BroadcastingAB AB 100
NRJ Franchise CedesteRF Sverige AB NRJ S.A. 49, S.A 51
Pers MediaVLT AB VLT AB 100

VästeråsPers Reklamradio AB VLT Media 33,6AB
Pers Radio MediaBra AB VLT AB 100
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ÄgareSfár Företag

Enterprises IncDisneyCities/ABCCapital IncDisney
100Capital Cities/ABC IncNordic IncInvestmentsDisney

EInc 22,8, HarryNordicBroadcasting InvestmentsScandinavianSBS Disney
FöretagsledningenSloan 10,4,SBSSASystems

tillsammans 2,6

for StatenFörvaltningsstiftelsenSR
AB,TelevisionSveriges
ochRadio ABSveriges

UtbildningsradioSveriges
AB

SverigesFörvaltningsstiftelsen förRadioSveriges ABSR
ochRadio ABSverigesTelevision AB,

Utbildningsradio 100ABSveriges
Sveriges61,Television ABSverigesRadioSverigesSR

34,4,Radio ABörvaltnings ABF
SverigesTelevision AB 61,SverigesABi KirunaRadiotjänstSR

Radio 34,AB
Stenbecksfären 59Industritörvaltnings ABStenbeck

Kinnevik
Kinnevik 100Industriförvaltnings ABMTGModern Times GroupStenbeck

AB
Kinnevik 55,Industriförvaltnings ABAirtime ABStenbeck

TV4 AB 45
100MTG ABModern Times GroupSverige ABRadioStenbeck Z
viaMTG ABGroupModern TimesElfving Co.UlfStenbeck

dotterbolag 100
100Västerbottens-Kuriren ABRadio ABStiftelsen VKVK-

Press
Borås TidningProgramproduktion ABNETWärenstams

stiftelse AB
AnnonsbolagetRadio 50,ABSverigesRUAB

RadiobokningSvensk AB,Radio AB,ABRadioundersökningar
Radioutveckling ABSvensk

ÖstgötaDavid Olsson,Carl P Bemström,Radio CoNorrköpings
25Correspondenten AB

David Olsson 100NorrköpingOlssonDavid i
AB

100Carl P BemströmABCarl P Bemström
McAlevey 100ThomasProductions ABRight Arm
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Sfär ÄgareFöretag

Golden Hit Radio AB Back Stage I Göteborg AB 9,1
European Self-Storage AB 9,Jan
Friedman AB 9,1 Marknadsutveckling
Springfeldt AB 9,1 Momeon Fastighets
Invest AB 9,1 Proedel AB, 9,1
Quadrofolium AB 9,1 Swedia Corporate
Finance 9,1Backbeat Enterprise AB 9,1

Tälje radio TV-kanal AB Södertälje Kabel-TV AB 40 OlssonBjörn
Annonsbyrå 20 Buckhöj Media 20
Föreningen Södertälje Kabel-TV 20.

Källa: NORDICOM:s och Rådet för mångfald inom massmediemas databas över
svenska medieföretag.
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TV-ägarem6

NordiskSverige.ikorthistoriatelevisionens ärprivatägdaDen
år1984. TrebildadesABTV4nuvarande senareTelevision AB

TV-branschenhardessSedansändningar.sinaKinneviks TV3startade
TV-flerabarainte attförändringar, nyaigenomgått genomstora

TV-anknutnaradockså att nyakanaler utan enstartats genom
TV-verksamhetallsåbedrevsTidigare gottutvecklats.marknader som

delokalerproducerade iTelevisionSverigesföretag. egnatvåinom
utländskaochin översatteköpte program,svenskspråkiga programmen,

sändnings-EBUTV-unionenochradio-europeiskadenförvärvade via
överfördesutlandetfrånprogramidéerförrättigheter större evenemang,

utsänd-försvaradeTelevisionSverigesförhållanden.svenskatill
Televerket.distribueradesningarna, avsom

påsigspecialiseratföretagrad startatshar1990-taletUnder somen
reklamproduktion, över-ochtjänster,olika program-typer somav

rättighets-text-TV,studiouthyrning,ochteknik-dubbning,sättning,
ellerkabelviadistributionannonsförsäljning,formattörsäljning,och

olikavalt sätt attaktörernadeharföretagsnivå störrePåsatellit.
medintegrationvertikalharNågraverksamheten.organisera en

allt isamla ettantingen attproduktionsled,flerakontroll genomöver
haraktörerAndradotterbolag.radskapaellerbolag att engenom

led.påsigkoncentrerat ett

Produktionsbolagl

svenskaallaproducerades så gott1990-talet somtill börjanFram av
SverigebeställningpåellerTelevisionSveriges avinomTV-program

kanalerreklamñnansieraderad somMed tillkomstenTelevision. enav
sinhuvuddelenladealla utZTV,och avKanal 5TV4,TV3, som

marknad.skapadesbolag,friståendepåprogramproduktion nyen
denpåinkommaintresserade nyaattproducenterradEn avvar
företags-ellerreklamfilmproduceratbolagfannsmarknaden. Där som

bildaförSVTlämnade attproducenterliksomutbildningsñlmoch som
ochTV4medsamarbeteinleddelandsortenbolag iradEnbolag.egna
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producerade lokala "TV4-fönster" se 6.3.2. Andra bolag specia-
liserade sig på olika områden drama, frågeprogram, underhållning,som
feature Efter tid utkristalliseradesetc. handfull expansiva ochen en
framgångsrika företag ledda Under deentreprenörer. årensenasteav
har alla dessa bolagnästan köpts de aktörerna TV-storaav av
marknaden tabell 6.1.

Sveriges Television fortfarande den överlägsetär svenskastörsta
TV-producenten med total programbudget 1996 på l 600 miljoneren
kronor, cirka 30 miljoner kronor lades på friståendeutvarav
produktionsbolag. Den totala marknaden exkl TV4-fönstren för s.k.
fri TV-produktion i Sverige beräknades ha 600 miljoner kronoromsatt
1996. TV4:s och TV3:s programköp uppgick till 300 respektive 180
miljoner lcronor.°

Kinnevik med reklamfmansierade kanalertre i Sverige och
ytterligare antal i Skandinavien och Baltikumett har givetvis varit stor
programköpare. Företaget har också sig i rad produ-engagerat en
ktionsbolag sedan 1995 organiserade koncerneri tvåär Strix ochsom
MTV.

Strix startades Kinnevik i samarbete med några entreprenörerav
köptes Verksamheten drivs blandut.som senare annat genom

moderbolaget Strix Television reklamfilmföretaget Rally TV ochsamt
TV-filmproducenten Strix Drama.

MTV har sedan 1981 bedrivit TV-produktionsverksamhet. Företaget
förvärvades 1985 fyra sedan dess verksammavarit iav personer som
koncernen. MTV producerade ursprungligen sportevenemang, närmen
TV3 startades övergick bolaget till i huvudsak under-att göra
hållningsprogram. Kinnevik gick in delägare och1990 övertogsom
aktiemajoriteten 1995. I samband med företaget börsintroducerasatt
våren 1997 kommer Kinneviks röstande minska till 43 Deatt procent.
fyra ursprungliga kommer sammanlagt få knapptägarna 40 procent av

MTV harrösterna. vuxit snabbt både utveckling ochgenom egen
företagsförvärv, främst Kanon frånTV systerföretaget Strixgenom

1995. Omsättningen ökade 1996 med 65 till 302 miljonerprocent
kronor, knappt hälften hänförde sig till den svenska marknaden.varav

försäljningenAv gick 54 till huvudägaren Kinneviks TV3-procent tre
kanaler
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resultat. Mkr.ochOmsättningTV-produktionsbolag 1995Tabell Sverigei6.1

finans-Omsättning ResSfár Företag e
netto

12,2185,8Television ABStenbeck Strix

8,3175,0Produktion ABStenbeck MTV

7,4103,7HoldingWegelius ABBonnier
80,0V-produktionSF TBonnier su:s

17,9123,6ABFilm TelevisionSchibsted Mutter
2,049,8JarowskijAB

Produc-Endemol EntertainmentEndemol
AB:tions

Grundyz
0,15,4Nordisk Film TVEgmOntS

1995.årsredovisningRespektive företagsKälla:
3FöretagetVerksamheten startade 1996.AnmNUppgift 2/ 1996.Månadens Affäreri

1996höstennamnändrades EgmontochTelevisionThink Big övertogs av

länge varitFilmindustriSvenskharBonniers ägare avsom
exempelvislångñlmer,med SVTsamproduktionerinvolverade i av

startade 1993TV-serier. SFbamfilmer säntsäven ensomsom
fördramaserieblandför TV,produktionför direkt annatavdelning en

häftenägda TV Spartacus,till det1996fördesVerksamhetenTV4. över
Falckoch EWikander PeterChristianmanusförfattamamed som

delägareövriga
snabbtochWegeliusAnnie växtestartades 1991Wegelius TV av

köpteFilmindustriSvenskproduktionsbolagen.detill störstaett avupp
behöllgrundarenmedanbolaget,1994/95 91årsskiftetvid procent av

ochDanmarkiverksamhetbedriver ävendel.resterande Företaget
Norge

moderbolagMedia,bakom MutterstodEntreprenörer även som var
reklamñlmbolagetochTV-produktionsbolaget Meterblandför annat

951995Schibsted köpte procentmedieföretagetnorskaMekano. Det
TeleochSchibstedsamband medMedia. Iaktiekapitalet i Mutter attav

produk-ochdanska TV-detförvärvade1996Danmark hösten
Filmtill Metronomeändradestionsbolaget Metronome namnet

verk-bedriverbehölls.° FöretagetägarstrukturenmedanTelevision,
Skandinavien.helasamhet i
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Det danska medieföretaget Egmont gick 1996 in på den svenska
TV-marknaden via dotterbolag Nordisk Film köpaatt delsgenom
Adam Alsings och Nicola Söderlunds produktionsbolag Think Big
Television°°, dels 41 aktiekapitalet i TV-Linköpingprocent av
Länkomedia, driver TV Linköping. Hösten 1996 startade TVsom
Linköping tillsammans med Teracom försöksverksamhet med atten
kombinera kabel-TV och marksändningar med teknikdigital

holländskaDet Endemol Entertainment, med Joop der Endevan
huvudägare, Europas friståendeär TV-produktionsbolagstörstasom

med omsättning 1995 på fyra miljarder kronor. Sedanöver 1996 haren
Endemol svenskt produktionsbolag driver företagetsett som
produktioner i Skandinavien.

Det australiska bolaget Grundy, världens ledande producenteren av
såpoperor, började 1996 producera daglig dramaserie förattav en

TV4.
Av de produktionsbolagen stod vårenstörre 1997 endast utanförett

de medieföretagen, nämligen Jarowskij,ABstora sjuägt av personer
med Rolf Sohlman och Jan Zachrisson Företaget harstörsta ägare.som
främst producerat underhållningsprogramf"

Tendensen på produktionsbolagsområdet mycket tydlig. Entre-är
prenörsägda företag säljs till medieföretag, förstai hand förstora att
skapa finansiella möjligheter för vidare expansion. Entreprenöremaen
har i samtliga köp fortsatt verka i respektive företag.större att
Branschens tillväxt helt beroende på hur TV-bolagen väljerär att
använda sin programbudget.

6.2 Försäljning rättigheterav

Handel med formaträttigheter snabbt växande företeelse inomär en
internationell TV-produktion. Med format originalidé föravses en

med dess samtliga komponenter. Formaträttigheten till-program
kommer det produktionsbolag offentliggör originalidésom en genom
produktion originalprogrammet. Enligt svensk lag har format inteettav

heltäckande immaterialrättsligt skydd detett på verksätt ettsom som
skyddas upphovsrättslagstiftningen. denInom internationella TV-av
industrin har emellertid praxis för skydd format skapatsav genom en
betydande handel med formaträttigheter mellan produktionsbolag och
TV-kanalerl"

flestaDe underhållningsprogrammen i de svenska kanalernaav
bygger på inköpta format. I regel produceras den sän-programmen av
dande kanalen eller svenska produktionsbolag under överinseendeav

fonnaträttsinnehavaren. Under de åren har nämntssenaste ettav som
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Grundy, börjatEndemol ochfonnatleverantörema,de storaavpar
påledande aktörerAndraregi.isvenskaproducera egenprogram

och DLFreemantle, BBCAmericanAllAction Time,marknaden är
Taffner.

ochabonnemangs-bådeTV-kanaler,antaletmedtaktI att
service-bolagenpublicnationella mötthar dereklamfmansierade, vuxit

tillsändningsrättigheter större sport-konkurrenshårdareallt omen
köptårendeharKirchgruppetyska senasteDenarrangemang.

fotbolls-VM. Deninternationellatillrättigheterna stora evenemang som
svenskamed deavtalharhälftenägda ISPRKirch ettgenom parav

Allsvenskantillrättigheternaförvärvatishockeyförbundenfotbolls- och
fyraunderishockeyElitserien ifotbollVM-kvalmatchema ioch samt

50uppskattningsvisbelopp, övermycketKirch harår. storaäven satsat
byggapåtvå åren, ettdeunder attmiljarder kronor senaste upp

TV-programfbioñlm ochbibliotek av
för-kanalermängdermeddigital TVvisionemaOm avenom

till format,rättigheter sport-de företag ägerverkligas kommer som
denroll påviktigspelalångfilmer eller TV-programsändningar, att en

produktions-ochTV-kanalemasvenskaTV-marknaden. Deframtida
harutvecklavisserligenförsökerbolagen att menprogram,egna

allvarpåförkrävs tade attsannolikt inte uppsomresurser
mediekoncemema.utländskamed dekonkurrensen stora

TV-kanaler6.3

TelevisionSveriges6.3.1

med fyratill koncernomorganiserades 1978Radio ABSveriges en
ñck iABTelevisionSverigesprogrambolag/dotterbolag, varav

Sveriges5.1se NärTV-verksamhetdriva koncernensuppdrag att
ABTelevisionSveriges ettblev1992bildadesRadio-koncemen

1994Ägandet koncernenden tidigare övertogsbolag.självständigt av
styrelserStiftelsemabolaget.varderaförstiftelser,nybildadetre enav

förslagpåregeringenutsågsochsammansättningidentiskhade avav
riksdagen.ipolitiska partiernade

Förvalt-stiftelse,tillsammanfördes 1997stiftelsemaDe entre
ochRadio ABSverigesTelevision AB,för Sverigesningstiftelsen

tidigareliksomstyrelsemedUtbildningsradio AB,Sveriges somen
sjävständigaskall gentemotProgrambolagenregeringen. varautses av

direkt tilltidigareskermedelstilldelningenochmoderstiftelsen som
liksomstyrelseordförande,TelevisionsSverigesprogrambolagen.
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ordförande i övriga stiftelser, regeringen, medan deutses övrigaav
ledmötema utses ägaren.av

När andra TV-kanal startades 1969 organiserade Sveriges Radioen
TV-verksamheten i två självständiga enheter med för sinansvar var
kanal, skulle tävla med varandra. Ledningen för TV2 överfördessom
1987 till de 10 distrikten i landet, medan Kanal förblevute l
stockholmsbaserad. En omorganisation genomfördes 1996. tvåDeny
med varandra konkurrerande kanalerna försvann självständigasom
enheter. Programverksamheten organiserades i antal programenheterett
och programsättningen koordinerades helt för de två sändnings-
kanalerna. Sveriges Television hoppades samordningen få bättregenom
möjligheter konkurrensen från de kommersiellaatt möta kanalerna.

6.3.2 TV4

En intressenter, Investor genomAB dotterbolag, Försäk-ettgrupp
Ömsesidigt,ringsbolaget SPP Bokförlaget Natur och Kultur, Före-

ningsbanken, LRF och Slakteriförbundet, förvärvade 1987 samtliga ak-
tier i Nordisk Television nuvarande TV4. Sedan riksdagen år 1991
hade fattat beslut rikstäckande reklamfinansieradett marksändom en
TV-kanal, sökte bland TV3 och Nordisk Television ABannat
sändningstillstånd koncession. Under den politiska beredningen av
tillståndsärendet initierades TV3 och Nordisk Television sökaatt
samverkan koncessionen, vilket ledde till överenskommelseom en
mellan i Nordisk Television ochägarna TV3:s Kinnevik, viaägare som

riktad nyemission erhöll 30 aktierna i bolaget och drygtprocenten av
36 förbandrösterna sig verka för Nordiskprocent samt attav
Television erhöll koncessionen. meddeladesDetta Nordisk Television
den 7 november 1991.

Våren 1994 introducerades TV4 AB namnändrat från Nordisk
Television börsenpå samtidigt de anställda, affärskontaktervissasom
och allmänheten, fick möjlighet via nyemission teckna försigatt en
aktier bolageti 6.2.7°se tabell
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Ägargrupper våren 1997.ochvåren 1994ABTV4Tabell 6.2 inom
aktiekapitalet.Procent av

Ägargrupp Våren 19971994Våren

22,423,0KinnevikIndustritörvaltnings AB

21,320,6Investor AB

16,7MariebergTidnings AB

7,9FundsFidelity
5,55,2Ekonomi ABLantbrukamas
4,15,3och KulturBokförlaget Natur
2,6Manhattan BankChase
2,15,2fonderFöreningsbanken

15,5Försäkringsbolaget SPP

5,2Slakteñförbundet

17,4Övriga 20,0

100,0100,0SUMMA

1996-08-ABAktiebok för TV4i TV4 AB.aktiertill förvärvKälla: Inbjudan av
Nyheter 1997-02-05.28. Dagens

dåvarandedeförband sig ägarna attsamband med koncessionenI
ägarförhållanden.inbördesgrad ändra sinaavgörandei någoninte

iägarstrukturenbörsintroduktionenefterförsta årenUnder de tre var
sålde sittSlakteriförbundetförändringenstabil. Enda attstörrestort var

detvåEndastaktiekapitalet.motsvarande 5innehav procent nyaavav
FundsFidelitynämligenägarandel 2har nått över procent,ägarna en

fleraförvaltaresannolikt ägaresbådaBank,Manhattanoch Chase av
innehav.

makt-förskjutningväsentligdockinträffadefebruari 1997I aven
ochhelaförvärvade SPP:sMarieberg postdåägarkretsenbalansen i en

inalles 16,7innehav,aktiefonders procentFöreningsbankensdel avav
miljonertilluppgick 555köpeskillingentotalaaktiekapitalet. De

kronor.
TV,utsändningengagerade ivarittidigare inteharBonniers av

däremot ibetal-TV-kanal,delägare iperiodkortareänannat ensomen
motiveradeBraunMariebergs VD Bengt6.1.programproduktion se

mångamedmedietväxandesnabbastdetdetmedi TVinsteget äratt
hemmen.och imultimedia TVkombinationenmedkanaler och avnya

medarbetamöjligheterskapas attdet kommermenadeHan attatt nya
Marie-Omannonsförsäljning.ochjournalistikbas:dagstidningamas
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berg TV-kanal kommer det samrådstartar i medgörasatten egen
Tv4ll77

Mariebergs köp upphov till debatt mediekoncentration.gav en om
Många kritiska Bonniers med sin starka ställning på radmot attvar en
mediemarknader gick in på ytterligare Kulturminister Maritanu en.
Ulvskog menade förvärvet stred punkt i sänd-TV4:satt mot en

Ägarförhållandenaningstillstånd lyder; och inflytandet fåri TV4som
inte i helhetsin påtagligt förändras så ägarkoncentrationen inom
medierna ökar. Hon ansåg ägarförändringar inom TV4 på-att som
verkar ägarkoncentration med hänsyn härtill borde neutraliseras av
andra förändringar i ägandet. det aktuellaI fallet borde Bonniersfáren
minska någon del verksamhet,sin i fall riskerade inteTV4annat attav
få förlängt 20013"tillstånd

framtidenI kommer de främsta på den svenskatre ägargruppemaav
mediemarknaden, Stenbecksfären, Wallenbergsfären och Bonnier-
sfären, i TV4:s styrelse. Hittills har Wallenbergsfären be-mötasatt
dömts den starkaste både styrelseordföranden ochägaren,vara
verkställande direktören har hämtats därifrån. Kinnevik har visserligen
den ägarandelen, dess ställning tillstörsta TV4:sägaremen som
huvudkonkurrent på reklam-TV-marknaden har sannolikt försvårat
Kinneviks position styrelsen. förrei TV4:s BjörnVDrepresentanters
Nordstrand kom exempelvis flera tillfällenvid direkt konflikt medi Jan
Stenbeck.

detI ursprungliga avtalet med åtog sig för denTV4staten att
regionala nyhetsbevakningen teckna löpande kontrakt med minst 20
produktionsbolag utanför storstadsregionema, det stadgades vidare att
händelser och skeenden olika delari landet skall speglas iav
programmen. uppfyllaFör sina åtaganden startade regionalaTV4att

k "TV4-fönster", producerades lokala bolag. Dessaprogram, s som av
bolag hade i regel lokalt förankrade i olika konstellationer där tillägare
exempel fristående TV-producenter, dagspress, lokala näringslivet och
kommunala stiftelser ingick. harTV4 successiv köpt in sig samtligai
de bolag producerar TV-fönstren tabell 6.3. de lokala kanalernaIsom
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå och TV4Växjö är
majoritetsägare, i de kanalernaövriga tio uppgår andelama till mellan
l0 och 48 procent.
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ÄgareTabell 6.3 lokala Ti V-stationer med jönster"i TV 4 1997.

ÄgareFöretag Kanal

CBA Lokal TV i TV4 Stockholm TV4 AB 52,32, Svenska Dagbladet
Stockholm AB 20, Mediabolaget Gary

Engman/Gunnar Wesslén AB 17,
Estees Communications 10

TV Uppland AB UpplandTV4 Upsala Nya Tidning 26, VLT Media
AB 26, TV4 Alma20, Industri
handel AB 14, Länsförsäkringar
Uppland 14

ÖstTV4 TV4 25, Pansell,Tore Magnus
Briggert, två övriga ägare

IVF Lokal TV AB TV4 Blomqvist Produktion AB 37, TV4
önköping/BoråsJ AB 33,67, Elmia 20,AB Manus

Briggert AB 10

TV Sydost AB SydostTV4 TV4AB 100

TV Skåne AB SkåneTV4 TV4 AB 50,5, Film TV
Mediaintressenter AB 28,
Sydsvenska Dagbladet AB l 1,1, HQ
Stefan Nilsson AB 11

TV Halland AB TV4 Halland TV4 AB 42,78, Hallands Nyheter
AB 26,1, Nissamedia AB 26,
Halmstads Handelsförening

TV4 i Göteborg AB GöteborgTV4 TV4 TidningsAB 91, AB Stampen
MTV Produktion AB 4

TV Fyrstad AB TV Fyrstad Ringside Production AB 60,
Promedia 30, TV4 AB 10,

l V SkaraborgF AB TV4 Skaraborg TV4 AB 25 20, LRF 31,5, E
Johansson DahlockAB 13, 6,5, LF

Övriga 24

TV Vännland i Sverige VärmlandTV4 TV4 AB 48,56, Studieförbundet
AB Vuxenskolan Delta10, Media i

Karlstad AB Scandinature Films
Miljöreportage Färjestads BK
Initia AB 8 Värmlands Folkblad
4,63, Värmlands Idrottsförbund
Edsgatans Gård HB 2

1997:92SO4
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ÄgareKanalFöretag

Media 49, LantmännensABBergslagen VLTTV4Bergslagen ABTV
25ABTV4Tryckeriförening 26,

Övriga 5TV4 AB 95,Lokalfyran TVLokal TV i
BotniaTV4Sundsvall/Timrå AB

Östersunds-Postens Tryckeri AB 51,Åre JämtlandTV4Optimal ABTV i
24Media ABVLT25,TV4 AB

18,ABTV420,Luleå Energi ABNorrbottenTV4Norrbotten ABTV
OK16,ABNorrbottens-Kuriren

Luleå kommun,Norrbotten 12,
Information ABHennelinen

SH-VisionFastigheterHerseus
Mediaprodukter 6Back UpAB

från Rådet forÄgande ArbetsdokumentStruktur.ochSverige.Television iKälla:
mångfald inomRådet forochNordicoms1996:5.massmediernamångfald inom

medieföretag.svenskadatabasmassmediemas över

lokal TV-verksamhetfinansierar sinTV-bolagenlokalaDe genom
bolagensharGenomgåendesponsring.utsträckningoch i vissreklam

handförstaihar aktieägarna,flera fall6.4.tabell Idåligaresultat varit
ochVästerbotteniStationematillskott.medfått gå inTV4
tillöverfördesÖstergötland verksamhetoch deraskonkursgick i

blandmedbolagnybildat annatrespektiveSundsvallLokalTV i ett
med 63resultatbelastade TV4:sbolagenlokaladelägare. DeTV4 som

koncessionsavgiftemakronor 1995miljoner199441 år varav
kronormiljonerutgjorde 27
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Tabell 6.4 Omsättning och resultat för lokala TV-stationer med
jönsteri T V4 1995 Mkr.

Företag Station Omsätt- Res Netto-e
finans-ning margi-

nalnetto

CBA Lokal TV i TV4 Stockholm 18,7 -4,7 -25
Stockholm AB

TV Uppland AB TV4 Uppland 1,4 -3,1 -221
TVF Lokal TV AB TV4 Jönköping/Borås i7,4 0,1 l
TV Sydost AB TV4 Sydost 5,5 -2,2 -40
TV Skåne AB TV4 Skåne 21,8 -0,6 -2
TV Halland AB TV4 Halland 6,1 -4,7 -77
TV4 i Göteborg AB TV4 Göteborg 7,3 -10,3 141-
TV Fyrstad AB TV Fyrstad l 1,5 0,0 0
TVF Skaraborg AB TV4 Skaraborg 7,7 -3,2 -42
TV Värmland i TV4 Värmland 10,1 -2,9 -28
Sverige AB

TV Bergslagen AB TV4 Bergslagen 7,1 -8,8 -123
Lokal TV i Lokalfyran 6,5 -5,6 -86
Sundsvall/Timrå AB TV4 Botnia

ÅreOptimal TV i TV4 Jämtland 10,8 -0,7 -6
AB

TV Norrbotten AB TV4 Norrbotten 12,3 -0,8 -6

Källa: Mediatrender 14/ 1996. NORDICOM:s Rådetoch för mångfald inom
massmediemas databas svenska medieföretag.över

Åke Söderlind, tidigare ochVD delägare i det konkursdrabbade TV
Botnia, hävdade i debattinlägg hösten 1996ett TV4 givit de lokalaatt
kanalerna dåliga sändningstider med små möjligheter reklam-att
intäkter. TV4 anklagades för ha utnyttjat de lokala bolagen föratt att
komma undan koncessionsvillkoren etablering i landet ochuteom
vältrat kostnaderöver på lokala entreprenörer

Efter det TV4 hösten 1996 meddelatsatt sändningstillstånd fram till
2001 förklarade ledningen kanalen inte kunde fortsättaatt samarbetet
med de lokala TV-bolagen, inte regeringen ingrep och förbättradeom
de ekonomiska förutsättningarna. Efter diskussioner mellan parterna
löstes problemet regeringen erbjöd TV4 ytterligareatt tvågenom
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fortsätterkanalenvillkorpåoch 24kl 19mellan attreklamtidminuters
omfattningoch iområdenlika mångasända i minst somsammaatt

fårdenpåverkades inte;annonstidentillåtnahögstaunder 1996. De
sändningstiden. Endagligadenhögst tiofortfarande procent avvara

till1997överlämnades i1996/97:101propproposition i marsämnet
1997.i majförslagengodkänderiksdagen som

MultiChoice,ochFilmNettilldåvarandeNethold,och ägareTV4
samarbetarsamarbetsavtal. Parternaomfattande1995 omslöt hösten ett

miniserierspelfilm,förrättigheterköplångfilmproduktion samt avav
iteknikutvecklingNetholdsdelvidareskallTV4och tasport. av

områdetdigitalapå detsynnerhet
förutomsvenskaTV4:sdelenövervägande program,Den av

Medproduktionsbolag.friståendeproducerasochnyheterna sporten, av
ingaTV4harproduktionsbolagenlokalanämndaför deundantag ovan

ikana-Text-TV-verksamhetenprogramproducentema.iägarintressen
AB.Text-TVTV4,bolaghelägtdrivslen ettav

träffades1991TV4iinträdeKinneviks ägaremedsambandI som
45skulle procentTV4 övertaKinnevikochTV4 attmellanavtalett om

reklamförsäljningsbolagethelägdaKinnevikdetaktierna i avav
ochTV3bådeförreklamtidsäljaskullebolagdettaochAirTime att
vidtalanväcktochingripitKonkurrensverketSedanTV4.
ochAirTimemedsamarbetetTV4avbrötMarlmadsdomstolen,

tillhänvisadevarvid TV4regi,annonstid i ensäljaövergick till att egen
medträffat Kon-hadeTV4ochKinneviköverenskommelse som

TV4överenskommelsedennabestredKinnevik gavkurrensverket. att
gällandegjorde attAirTimeochannonssamarbetetavbrytarätt att

fleratillleddeTvistenAirTime.bandfall inteöverenskommelsen i vart
skiljenämndTV4medslutade attskiljeförfaranden, enavsom

tillräntaupplupeninklkronormiljonerbetala 92förpliktades att
belastadeskadeståndetkontraktsbrott.förskadeståndAirTime som

Kinneviksgradmotsvarandedrog ioch1996resultat uppTV4:s
resultat.

TV-kanalerKinneviks6.3.3

Kinnevikm mittenABIndustriförvaltnings togstålföretagetochSkogs-
ideltogdetdåTV-marlcnadenpåinförstasitt1980-talet stegav

kapacitetsatellitensutnyttjaFörAstrasatelliten. attfinansieringen av
sedanharKinnevikTV3.satellitkanalennordiskadenstartades 1987

byggtbasdessamedochTV-kanaler enuppfleradess somstartat
1997Vårenmarknader.TV-anlcnutnaradpåverksamhetomfattande en

ochTV6TV3,TV-kanaler,reklamñnansieradeKinnevikdriver tre
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ZTV två betal-TV-kanaler, TV1000 ochsamt TV1000 Cinema.
Dessutom företaget delägareär i se tabellTV4 6.2.största

Kinneviks målsättning har alltsedan TV3 varit drivastarten attav
sina TV-kanaler på skandinavisk basis. TV3, till början sändesom en

Sverige, ochNorge Danmark, delades efteröver tidsamma program en
i kanaler för respektive land. Företaget har alltjämtseparata isäteupp

Storbritannien, vilket innebär det inte underkastat den svenskaatt är
radio- och TV-lagstiftningen. Genom uppköpgemensamma av
rättigheter kan de kanalerna utnyttja stordriftsfördelar. hör tillTV3tre
de fåtal Kinneviks medieföretag gått med vinst. Rörelse-av som
marginalen för de kanalerna försämrades dock mellan och1995tre

från1996 till procent10 en
ZTV och TV6 startades 1992 och 1994 reklamñnansieradesom

nischkanaler inriktade på ungdomar respektive kvinnor. De två
kanalerna etablerades de skandinaviskai länderna, underäven men
1996 upphörde verksamheten i Norge, medan kanalerna i Danmark
slogs till 3+. Kanalerna har redovisat förluster.växande Desamman
sammanlagda intäkterna 1996 uppgick till 121 miljoner kronor och
resultatet efter avskrivningar till miljoner-434 kronor. farmsDet
tidigare planer på lansera Finland,ZTV i Polen, Baltikum ochatt
eventuellt Ryssland ekonomiskaDe problemen för kanalen har dock
tvingat ledningen lägga expansionsplanema på is.att

En nischad reklamfinansierad kanal, Sportkanalen, startadesny
1996 fick läggas efter knappt år. Kinnevik har våren 1997ettmen ner
minoritetsintressen i TV-kanaler dei baltiska och Polen.staterna
Reklamförsäljningen sköts det majoritetsägda AirTime. Tyngd-av
punkten för företagets reklamfinansierade kanaler har det åretsenaste
förskjutits Sverige.mot

Betal-TV-kanalerna TV1000 och TV1000 Cinema verkar i Sverige,
Norge, Danmark och sedan hösten 1996 i Finland. Kinnevikäven
ökade 1995 sin ägarandel från 62 till Verksamheten93 harprocent.
alltsedan 1989 gått med förluster. Omsättningen uppgickstarten stora
1996 till 392 miljoner kronor och resultat efter avskrivningar till -194
miljoner kronor. Våren fördes förhandlingar1996 mellan Kinnevik och
konkurrenten FilmNets Nethold någon form saneringägare om av av
marknaden. avtalNär bytte dockparterna nära ettuppgavs vara
Nethold se 6.3.5, varefter kontakterna avbröts.ägare
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Kanal6.3.4 5

inträdde denSBS 1991Broadcasting SAScandinavian System som
före-reklam-TV-marknaden dåden svenskatredje aktören påstörre

finansmannenChanneliNordicaktiemajoritetenförvärvadetaget av
luxemburg-Broadcasting SystemScandinavianCarlgren.Mats är ett

medaktieägare 23York.börsen i Störstebaserat bolag på Newnoterat
dotterbolaghelägtsedan 1995Cities/ABC,Capital ärärprocent som

Sloangrundaren EHarryandratill Co.Disney Den ärstörre ägaren
Communications,dotterbolagprocent. Paramountmed Viacoms10

SBSJifem år köpa 10inomförvärvade option1995 procentatten
TV-kanaler iimajoritetsägareBroadcasting SystemScandinavian är

2Danmark KanalNorge,TVKanal 5, samtSverige Norge
radio-driverBolagetNederländerna.Belgien VT4 och även
Scan-5.2.3. Norgese TVbland i Sverige ägsverksamhet, annat av

ochprocentSchibsted 29procent,67dinavian Broadcasting System
SBS-procentenheterpå 16optionA-Pressen 4 procent samt av

posten.°°
Nordic,namnbyten TV5efter flerasvenska kanalenDen som

helägt SBS.sedan 1995Kanal 5Femman går under ärnamnet av
ochsvenska radio-deninnebärLondon, vilkethar iFöretaget attsäte

tillämplig.TV-lagstiftningen inte är
renodladprofilerat sigKanalhar 5Under de årensenaste ensom

lägrehar någotKanalenochunderhållningskanal nyheter sport.utan en
handprocent°. förstaIrespektive 5450räckvidd TV3än

delenhämtatvarifrån bolagetKanal med TV3, störrekonkurrerar 5 av
andelkraftigt sinKanalökade 5Under 1996ledningsgrupp.sin av

cirkatill 10satellit-TV-tittama procent.
produktionsbolaget ISBsändningstid tilltidigareKanalen sålde som

med enligtSverigeiranska invandrare iriktade tillsände program
produk-Pingströrelsensmålgruppen.iuppgift mycket penetration

sändningstid förmotsvarandeköpte påtionsbolag sättTV Inter
1996.1upphördeförsäljninggudstjänster. Denna typ av

mediekunnandebesitterstarkamycketKanal 5 har ägare stortsom
ochkapitalbåde medkanalenstödjamöjligheteroch har attsom

dekanalenosannoliktdärför inteprogramleveranser. Det attär
svenska TV-på denställningstärka sinåren kommernärmaste att

marknaden.
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6.3.5 Canal Plus kanaler

förstaDen betal-TV-kanalen med sändningar Sverige startadesöver
1986. Kanalen FilmNet helt inriktad på långñlmer och täckte eftervar

år Sverige, Norge, Danmark, Finlandett och Benelux. Ettpar
konsortium med det schweiziska investmentbolaget Richemont S.A.
och det sydafrikanska företaget M-Net International Holdings MIH

1991 FilmNet från den tidigareövertog där blandägargruppen, annat
Esselte ingick.

Hösten 1996 gick FilmNets moderbolag Nethold med detsamman
franska betal-TV-bolaget Canal Plus. Affären värd 11närauppges vara
miljarder kronor. Efter fusionen Netholds tidigare Riche-äger ägare

och MIH 15 5 Canal Plus. bolagetmont Det får 8,5procentresp av nya
miljoner abonnenter i Frankrike, Beneluxländema, Skandinavien,
Tyskland, Italien och Spanien och kommer världensatt vara en av

betal-TV-bolag.största Största delägare Canali Plus ochHavasär
Compagnie Generale des medEaux 24 respektive 20 procent av
aktiekapitalet före 1sammanslagningen.

Verksamheten i harSverige drivits i koncernen FilmNet Television
AB. Våren 1997 håller hela organisationen omstruktureras ochatt en

ledning för den skandinaviska verksamhet har installerats deny av nya
huvudägama.

FilmNet Television har våren 1997 betal-TV-kanalertre ärsom
riktade i första hand den svenska marknaden, filmkanalemamot mot
FilmNet och1 FilmNet 2 sportkanalen SuperSport, docksamt som
kommer läggas 1997. FilmNet distribuerar vidareatt ner sommaren
betal-TV-kanalen Hallmark, på svenska.textasvars program

6.3.6 TV8

En svensk TV-kanal, TV8 beräknas börja sändningarsina iny
Åkeseptember 1997. Bakom kanalen står Hans Linder och Ortmark,

både med erfarenhet från Svenska Dagbladets hotell-TV-kanal
Executive. Finansiär det börsnoterade investmentbolaget Ratos,är som
inte tidigare varit inom mediesektom. sändningarna kommerengagerat

sändas Telenorvia och finansieras abonnemang.att genom
Tyngdpunkten kommer läggas på näringslivsfrågoratt ävenmen
samhällsdebatt, kultur, vetenskap och medicin kommer behandlas.att
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Övriga kanalersvenskspråkiga6.3.7

svenskmedsänder text.satellit-TV-kanalerutländskaNågra program
börjadeInternational,ägd ViacomNickelodeon,Bam-TV-kanalen av
version,sändersvenska Eurosportsända påförsta februari 1997 en

skandinaviska kommentatorer.Nordic, medEurosport

Marknaden6.3.8

Sverigesmarknadenpåintåg ärTV-kanalemaskommersielladeTrots
medTV-företagetöverlägsetfortfarande det störstaTelevision en

1,6med TV4:sjämförtmiljarder kronor,på 3,31995omsättning
tabell 6.5.miljarder kronor

1995.SverigeTV-sändningarrikstäckande imedTabell 6.5 Företag
resultat. Mkr.ochOmsättning

ResultatOmsätt-KanallSfár Företag
finansnettoning

-513093SVT1ABTelevisionSverigesStaten

SVT2

155628lTV4Wallenberg TV4 AB
Stenbeck

1432 33722TV3GroupBroadcastingTV3Stenbeck 1
Ltd

98l432TV1000Sverige AB000Stenbeck TV l -
-3334ZTVStenbeck ZTV AB
-3418TV6ABBroadcastingTV6Stenbeck

-9146Kanal 5A34DisneySBS Kanal 5
-181620FilmNet 1ABTelevisionFilmNetCanal Plus

FilmNet 2
SuperSport

Årsredovisning för1995årsredovisningföretags samtKälla: Respektive
Kinnevik 1995.industriförvaltnings AB

ZlnklusivelKanalbeteckning och Norge,DanmarkiTV3våren 1997nm: 4Nanmändrat SverigeBroadcastfrån1996avskrivningar.resultat efteravser
Femman AB.
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minskat andel tidSveriges Television har sedan 1992 sin tittarnasav
fördubblatfrån har under tid sin70 till TV449 procent.procent samma

Även och harKanal har fördubblat andelandel till 28 sin5procent.
svarade förochlegat stilla på 9 TV6 ZTVsig TV3närmat procent.som

tittartiden.vardera den totala Trotsinte någonän attprocentmer av
till utländskahälften svenska hushållen har tillgångdenämnare av

blandsvenska kanalerna fortfarande helt TV-kanaler dominerar de
konsumentema Tabell 6.6.

genomsnittligårbefolkningen mellan och 99Tabell 6.6 Tittartid 3i en
tittartid.dag Andel total1992-1996. Procent.av

1996Kanal 1992 1994

2427SVT1 35

2528SVT2 35

99TV3 10

2813 26TV4

63Kanal 5

Övriga 95

Källa: MedieSverige 1997.

olika åldersgrupper.kraftigt mellanValet TV-kanaler varierarav
de äldstablandhar tittareSveriges Television sina trognaste

attrahera tittare,företaget har svårtåldersgrupperna, medan att yngre
tabell 6.7.kanalernareklamfinansieradeföredrar desom

ungdomen.framför allt blandalternativilmkanalemaF utgör ett
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Tabell år genomsnittlig dag 1996.Tittare 9-79 Procent.7 en

ÅlderTotalt

9-14 15-24 25-44 45-64 65-79

8030 46 63SVT 53 39

1 8TV3 16 30 26 16 1

47 5463 56 46TV4 50

6 89Kanal 10 17 165

22 l 1TV6 2l

0l 00 5ZTV 1

54 5857Reldamñnansierad 60 81 70
svensk TV

04 2Någon ñlmkanal 3 84

3 56 3Någon sportkanal 4 3

0musikkanal 4 7 1Någon 2

Mediebarometer 1996.Källa: Nordicom-Sveriges

betydandekanalerna har TV4reklamñnansieradeBland de ett
når helakanalenförsteg framför konkurrentersina attgenom

ökatharkanalemas penetrationbefolkningen tabell 6.8. övrigaDe
utbyggnadnämnvärdNågonendast långsamt de åren.senaste av

hänvisadsatellit-TV-kanalemakabelnäten längreinte äräger utanrum,
kanalerna nårBland de enskildaför tillväxt.till parabolkunderna sin

hushållen.ungefär hälftenTV3 och kanal 5 av
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Tabell 6.8 Tillgång till TV-kanaler och satellit-TVi TV-hushåll 1996.
Procent.

Andel

SVT 100

TV3 54

TV4 99

Kanal 5 50

TV6 38

ZTV 37

Satellit-TV 58

kabel 35varav
parabol 23varav

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1996.

Distribution6.4

6.4. Marknätetl

svenskaSvensk Rundradio detDet statliga bolaget Teracom AB äger
mindremarlmätet, består och drygt 63054 storstationersom av

rikstäckande kanaler sänds via marknätet: SVT1, SVT2stationer. Tre
områden.dessutom regionala niooch sänderTV4. SVT2 överprogram

produktionsbolagdel sitt sändningsnät till de lokalaTV4 hyr ut en av
sänder "TV4-tönstren.isom

6.4.2 Satellitdistribution

satellitmarlmaden.Flera den nordiska Detkonkurrerar påoperatörer av
ägdaSvenska Rymdbolagetoch likaledes statligaTeracom gemensamt
ochNSAB satellitema Sirius lNordiska Satellitaktiebolaget äger

SiriusTele-X. sistnämnda 1997Den ersätts varssommaren av
och amerikanska Americom. Detkapacitet delas lika mellan GENSAB

flera satelliter,TSS drivernorska statliga Telenor Satellite Services
och inlettbland Thor och Thor Genom NSAB TSSII.I ettattannat

detsatelliter nordisktsamarbete bildar bolagens görsystemett som
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satellitkanaler riktarmöjligt på parabol samtligaemotatt ta somsamma
tittaresig till nordiska

SESdes Satellitesluxemburgska bolaget Société EuropéenneDet
flyttadeSedan Kinnevik 1996hade tidigare stark ställning Norden.ien

Sirius kanfrån Astrasatelliter till NSAB:ssina kanaler SESöver
blivitoch har därmedbolaget endast erbjuda icke-nordiska kanaler

Eutelsatför nordiska konsumenter.mindre intressant är en
Teliamedlemsländer, ABinternationell organisation med 45 ärvarav

Worldochbland BBCsvensk delägare. Eutel sänder Eurosportannat
Kinnevikägdaoch parabolkort intar detmarknaden för dekodrarPå

dedominerande ställning. 90bolaget ViaSat Drygt procent av somen
Kortstocken uppgickavtal med ViaSat.köper parabol tecknauppges

erbjuderBolagetsålda kort i Norden.vid årsskiftet 1996/97 till 000830
flesta dedeförutom Kinnevikssina kunder kanaler,21 även avegna

utländska.kanalerna någraövriga nordiska samt
Television,till FilmNetdotterbolagMultiChoice Sverige AB, ett

för FilmNet l2,och abonnenthanteringsköter försäljning, distribution
DiscoveryochHallmark, MTVSuperSport, TCC, CNN, Eurosport,
engagerade ihar starktoch Canal Plus varitBåde Nethold

mellan de tvåSamgåendetutvecklingen digital teknik. Genomav
för konsumenternaför investeringar ibolagen skapas resurser

decemberbörjade 1996Satellitsystemet iskräddarsydda kanaler. Astra
står förMultiChoiceradiokanaler.sända TV-kanaler och 4020att

SuperSport,KanalblandTill början kommer annatprogrammen. en
HallmarkCarlton NetworkochFilmNet, Discovery, CNN, TNT samt

ingårhundratals kanaler.utökas till Ierbjudas. Utbudet kan systemetatt
beställningVideofilmer påäven

Kabel-TV6.4.3

tabell 6.9.dominerande aktörenTelia denPå kabel-TV-marknaden är
börjatförutom TV-distributionUnder har Teliade åren ävensenaste

därbeställ-TV-tjänstBio hemmaerbjuda olika programtjänster. är en
harfilm tillkabelkunder beställa sin TV. FöretagetTelias kan egenen

Telia haroch text-TV.TV-kanal, med programpresentationTV9, egen
tillsammansmed Sveriges Televisionfört diskussioner attäven om

från arkiv.betal-TV-kanal med SVT:sstarta programen
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marknadsandelar 1996. Procent.KabelnätföretagensTabell 6.9

AndelFöretag

57Kabel-TVTelia

22Kabelvision

Stjäm-TV
8Sweden On Line

Complus

100

Källa: Resumé 9/ 996.l

Stenbecksfáren.ingår iSystemsNetComKabelvision ägs somav
nårdistributionskanaltilltillgångdärigenomKinnevik har somegenen
detStjäm-TV ärkabel-TV-konsumentema.fjärdedelknappt aven
tillstadStockholmsåldes 1995Stockholm. Företagetinätetstörsta av

Riksbyggensalu.tillåter1997Television. Våren är nätetSingapore var
andel tillsinsålde 1997LineSweden Onihuvudägaretidigare men

blevdärmed ägare.Atle,delägarenden andre ensamsom

integrationVertikal6.5

aktörerdussintaldet finns störrevisargenomgångOvanstående ettatt
påsigkoncentrerahar valt ettNågraTV-marlcnaden.svenska attdenpå

tabellledfleraihar intressenmångapåfallandeproduktionsled, men
6.10.
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Stenbecksfáren6.5. 1

omfattandeantal företag har deniDen mestägargrupp mättsom
huvud-KinnevikStenbecksfären, medvertikala integrationen är som

Kinnevik gickIndustriförvalmings ABbolag. och stålforetagetSkogs-
l980-talet. UnderTV-marknaden i mittenpåtidigare innämnts avsom

delar.tillomstruktureradesföretagetde följande hartio åren stora
haroch ställethar avvecklats ikraftindustrinstål- ochiIntressena

och tele-medieromfattande verksamhet inomKinnevik byggt upp en
finns skogs-tidigare verksamhetenfrån denkommunikation. Kvar

företaget Kors-näs.
indirekt ägande röstmajo-direkt ochkontrollerar viaStenbeckJan

Övriga KlingsporfamiljernaKinnevik.riteten i utgörsstörre ägare av
institutionellasvenskautländska ochantaloch Horn, samt ettvon

egenskapföretaget iStenbeck verkar aktivt itabell 6.11. Janplacerare
styrelseordförande.arbetandeav
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ÄgareTabell 6.1 1 Industriförvaltningsi AB Kinnevik 1996.

Ägare Andel Andelav av
% kapital %röster

Stenbecksfären 55,9 21,5
varav

ABInvik C0 28,2 12,1
Stenbeck, Jan H 14, 7 4,9
Afti AB 1 8 9
Hugo Stenbecks stiftelse 1,0 0,3
Stenbeck, Anna 0,2 0,3

Klingspor, Familjen 6,0 2,6
Chase Manhattan Bank 4,0 5,4
State Street Bank 3,1 2,6

Horn, Familjen 2,6 0,9von
Korsnäs stiftelser 2,5 0,9
Svenska Handelsbankens fonder 1,6 4,2
Janus Fonder 1,5 4,8
SPP 1,4 5,6
Folksam inkl AMF 1,2 3,8
Övriga 20,2 47,7
Summa 100,0 100,0

Källa: Aktiebok för Industriforvalmings AB Kinnevik 1996-12-31.
Årsredovisning för Industriförvalmings AB Kinnevik 1996.

InvikAnm: Co ingårAB Ementa i Stenbecksfárenägs 20,1 % rösterna,av av
Jan Stenbeck 17,2, StenbecksMärta dödsbo Kinnevik5,8 4,6, Banco
Allemansfond 3,9, övriga aktieägare 48,4.

Kinnevik omstrukturerades 1995 och delades fyrain i under-
koncerner: Korsnäs Holding för skogsindustrirörelsen, Modern Times
Group MTG för medier, förNetCom Systems telekommunikation i
Skandinavien och dess närområde Investment AB Kinnevik församt
övriga verksamheter, bland minoritetsposter och utvecklings-annat
projekt. Avsikten börsnotera underkoncemema år.2°inomatt trevar
NetCom delades till Kinneviks aktieägare Modern1996. Timesut
Group kommer våren 1997 på motsvarande börsintroducerasatt sätt
och delas till aktieägarna.ut

Större delen Kinneviks medieaktiviteter ligger under Modernav
Times Group. Några delar dock under andra enheter i Sten-sorterar
becksfáren. Kabel-TV-företaget Kabelvision medanNetComägs av
betal-TV-kanalen TV1000 och reldamförsäljningsbolaget AirTime
ligger direkt under moderbolaget. Produktionsbolaget fördes vidMTV
dess börsintroduktionen från MTG till systerföretag,ett
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Stenbecksfáren har under tioårsperiod byggt mängdstoren upp en
företag täcker så alla områden inom TV-branschen tabellgottsom som
6.12. Förutom de TV-kanaler, produktions- och distributionsbolag som
behandlats finns inom ytterligareMTG några TV-anknuma bolag.ovan
Svensk Text-gruppen Europas företag det gällerär största när
översättning och redigering undertexter för film, video och medTVav

Ävenverksamhet i fem länder. på home shopping-marknaden är
Kinnevik i medEuropa nätverk företagstörst säljer i 16ett av som
länder Kanalemas tekniska produktion samlat i speciellt bolag,är ett
TVT. Våren 1997 startade MTG bolag skall förett nytt som svara
inköp rättigheter för koncernens samtliga kanaler.av
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1995.TV-branschen SverigeiStenbecksfärensTabell 6.12 inomintressen
Mkr.och resultat.Omsättning

Ägar- Netto-Ornsätt- ReseVerksamhetFöretag e
marginalfrnans-andel ning%

netto
4124080411Holding 551KinnevikIndustriförvalmings AB

4752 949100HoldingMTG ABModern Times Group-
-278420l100HoldingTelevisionRiksrutan ABu

10414333721Twkanal 100LtdzBroadcasting GroupTV3m
-195-2718100TV-kanalBroadcastingTV6 AB"-

-98-2734100TV-kanalABZTV"-
310347100HoldingProduktion Halv 8 ABTV-0

i 71186 1100ProduktionTelevision ABStrixm
Television 11542100ProduktionRally AB

11022Produktion 100Strix ABDrama-m
002Produktion 100television ABSampsam-

100ProduktionPomada Television ABm-
5817551ProduktionProduktion ABMTVm

557100ProduktionTelevision ABKanon-m
100TV-teknikABSPrimetec....

4oss1390PmdulmmAB6Trash Television---
518379100HoldingBäckegruve AB°-

14Översättnin 2719591International SwedenSubtitlingm
Svensk Text AB g

Översättnin 100International ABMedia Dubbm-
8

-16-31191100HoldingSkybus AB--
17744100DistributionViaSat AB---

100DistributionABInteraccessm
ll32491TV-teknikScandinavian Traffic ABTVm

TVT
02722100HoldingAB Damus--

i 113108100TV-ShopTVGTV-Gallerian ABm
-5-1631592TV-ShopTV-Shop ABEuropem
-6-ll171100TV-ShopTV-Shop Sverigei ABm-

-21-1778100HoldingMedia ServicesABo-
-5-l16100INTV Text-TVInteraktiv Television AB"-
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Ägar-Företag Verksamhet Omsätt- Rese Netto-e
andel ñnans-% ning marginal

netto
Kinnevik Media International HoldingAB 100 23 10 43

TV1000 Sverige AB TV-kanal 93 432 -186 -46-
-AirTime AB Reklamförs 55 116 112 93

äljning
NetCom Systems AB Kommunik 9951007 1 -532 -27°

ation
Kabelvision KB Kabel-TV 1001 -173--

TV4 AB TV-kanal 221°

Källa: Respektive årsredovisningarföretags 1995.
Avser zBolagetAnm: Stenbecksfärens ägarandel bedriver1996-12-30. verksamhet i

3Avser AvserSverige, Norge och Danmark. resultat efter avskrivningar.
6Namnet5Förvärvatrörelsemarginal. 1996. ändrat till Modern Cartoons 1996,

7Företagetamerikanska mjukvaruföretaget Mr Cartoon minoritetsägare. delades 1996är
till Kinneviks aktieägare. Stenbecksfärens röstande uppgick till1996-12-31 43,5ut

procent.

Kinneviks TV-kanaler bedriver mycket begränsad verksamhet ien
regi, köper produkter och första från andratjänster i handutanegen

företag koncernen.i flestaDe dessa bolag säljer dock också tillav
andra TV-företag, till konkurrenter till koncernens kanaler.även egna
På motsvarande kan kanalerna exempelvis köpa fråninsätt program
fristående produktionsbolag.

På flera områden har Stenbecksfärens företag stark marknads-en
ställning, exempelvis parabolkorthantering, TV-produktion, TV-shop
och översättning. harDäremot koncernens TV-kanaler de årensenaste
inte kunnat förstärka sina marknaden. Sfärenspositioner pånämnvärt

problem dock TV-verksamheten har snabbt växandevisatstora är att
förlustsiffror. TV-kanalemas omsättning uppgick till1996 1 956
miljoner kronor och resultat efter avskrivningar till miljoner-612
kronor. De enda vinstgivande verksamheterna översättning och TV-var
shop.

Sammanfattningsvis har Kinnevik under några få byggtår upp en
företagsgrupp med omfattande vertikal och horisontell integration,en

täcker så samtliga fält på TV-ornrådet. Parallellt hargottsom som
Kinnevik blivit de aktörerna på telekommunika-storaen av
tionsmarlcnaden. Kinnevik räknar med kommerTV-operatöreratt att
konkurrera med telebolag kunder och Under-tjänster.om samma
hållningsvärlden kommer informations-medväxaatt samman mer
inriktade medier. Kinneviks strategi har täcka så kundervarit mångaatt
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kunderna inefterfrågas. Fångasvilka tjänstermöjligt oavsett somsom
ochKinneviks medie-därför harså småningom,intäkternakommer

deså längemed förlusttillåtitshittillskommunikationsföretag att
till 7001996fördubbladesvolym förlust näraMTG:sökat i änmer

tvingasårenKinnevik de attFrågan närmastemiljoner kronor. är om
avveckla vissakanskeochmediemarknadenpåstrategisinompröva

engagemang.

Övriga aktörer6.5.2

vertikalutbyggdvälfortfarandeharaktörernadeAv statenstörre en
Stenbecksfáren.företagfärrebetydligtmed ändockintegration,

svenskasjälva sinautsträckningproducerar iTelevisionSveriges stor
produktionsapparat,tekniskocksåharFöretaget stor somenprogram.

kanaler. Genom Teracomkonkurrerande äger statentillhyrsäven ut
tydligahar visatTelia,aktören,statligatredjemarksända Dendet nätet.

formmed någondistributionsverksamhetsinkompletteraambitioner att
TV-produktion.av

relativt lågvalthuvudkonkurrenterskillnad från sinatillharTV4 en
frånköps inintegration. Merpartenvertikalgrad programmenavav

produktionförsjälvKanalenproduktionsbolag.fristående avsvarar
Ävenreklamtörsäljning.församhällsprogramnyheter och vissa samt

enbartsänderKanal 5 nästanSystemsBroadcastingScandinavian
törsäljningsorganisationhar byggtCanal Plusinköpta upp enprogram.

TV-kanaler.kring sina
hittills koncentreratregelkanaler har isaknaraktörerDe egnasom

dockharaktörerna attFleraområde.tillverksamhetsin resurserett av
TV-marlmaden.svenskadenfront påbredpåetablera sig

deFleraframstötar.flerföljaskaninträde i TV4Bonniersfarens avav
ieller inTV-kanalervisat intressehar startautländska företagen att

befintliga.

Tendenser6.6

aktörertendenstydligfunnits storaatt1990-talet harhelaUnder ett en
bekostnad.småTV-marknaden på entreprenörersägande påökat sitt

Marieberg, Investor,Kinnevik,företagsvenskaradEn stora som
etablerat sighar ägareoch RatosTeliaBonnierföretagen, senast somnu

multinationellautländskafleraMenTV-aktiviteter.till olika även
tvåTV-marknaden. Desvenskadenpåkommit inharmedieföretag

KinnevikliksomochSchibsted Egmontmediekoncemernanordiska ser
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och hemmamarknad, varför det har varitBonniersfáren Norden sinsom
europeiskanaturligt för svenska TV-företag.dem förvärva De storaatt

TV-koncemema Canal Plus etablering SverigeEndemols och i utgör
Scandinaviandel deras verka helastrategi Europa.överatten av

världens mediekonglomerat,Broadcasting medSystem störstaen av
försökt slåhar sedan målmedvetetDisney, störste ägare attstartensom

sig etennediemarknadema små europeiska länder.in på i
den svenskadagsläget de fyra aktörerna påI har stora

Broadcasting Systemmediemarknaden Kinnevik, ScandinavianTV4,
kapitalstarka aktöreroch Canal Plus stark ställning. Flera andra somen

Telia, och Endemol har visat intresseBonniers, Schibsted, Egmont att
förvärv ochosannoliktexpandera, varför det inte är att nya

kommeromfördelningar ägande på TV-ornrådet ägaatt rum.av
mellan defasta blockbildningarsvårt urskilja någraDet storaär att

kan påhårda konkurrenteraktörerna, företag på sektor ärutan som en
Mariebergfält liera sig med varandra. TV4:s ägareett storaannat nya

Kinnevikochkonkurrerar exempelvis med ägarkolleger Investorsina
TV-marknadennorskaStockholm.på morgontidningsmarknaden i Den
konkurrerandeområdenfylld mellan på andraallianserär av

medieföretag.
rollspela iolikaSannolikt kommer allianser storatttyper enav

Television,framtiden. offentliggjorde Telia, Sverigesfebruari 1997I
teknikutvecklaoch de tillsammans kommerKinnevik TV4 attatt en

och Canalnorska Telenorför digital Tidigare hademottagning TV.av
liknande samarbetsavtal.Plus/Nethold beslutat ettom

under deTV-marlcnaden harantal företag påKoncentrationen imätt
starkareenskilda aktörernaökat. deåren knappast Däremot ärsenaste

TV-produktions-företag Kinneviks konkurrenter påbetraktade.som
eller AdamOlssonmarknaden längre Wegelius,inte Annie Ingemarär

På denSchibsted ochAlsing Bonnierföretagen, Egmont.utan
medKinnevik längrekommersiella TV-marknaden konkurrerar inte

Plus.och CanalCarlgren och Esselte med DisneyMatts utan
detillupprätthållas prisetKonkurrensen har således kunnat attavmen

mediekoncemema blivit starkare.änstora
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7 Lägesbedömning

7.1 televisions- ochDagspress-,
radiobranschema

7.1.1 Dagspress

Den upplagesynpunkt viktigaste dagspress de lokalttypen ärur av
spridda morgontidningama. Sedan 1960-talet har det denna mark-på
naden pågått där tidningsföretag köper andrainen process
tidningsföretag. Tidningskedjor har bildats både lokalpå och nationell
nivå. det förra fallet harI i regel familj, detvarit iägaren en senare en
organisation. Under 1990-talet har de morgontidningsutgivamastörsta v
förändrat sina styrkeförhållanden. Marieberg och har stärktStampen
sina positioner förvärv i Malmö respektive Bohuslän. Inomgenom
centerrörelsen har partiets tidningskoncem tagit tidigare lokaltöver en
ägd tidning. Stockholm harI gratisutdelad tidning medanstartats,en ny

Örebroi och Linköping har arbetarrörelsens tidningar lagts Genomner.
A-presskoncemens tidningar överförts till den lokala arbetarrörelsenatt

har det totala antalet tidningsägare ökat under l990-talet.
svenska morgontidningsmarlmadenDen består antalett stortav

delmarlcnader med hävd distinkta Marknadsledama befästegränser.av
i regel sin position redan i början seklet. På grund tidnings-av av
nedläggningar och begränsning spridningsområden har kon-av
kurrensen försvunnit på många lokala morgontidningsmarlcnader. I

de har den tidningen70 A-regionemamerparten störstaav en
marknadsandel på endast områden föreligger70 i nioöver procent, en
jämn konkurrenssituation. På de kvarvarande konkurrensortema har
förstatidningama sedan ungefär1978 i lika många fall ökat sin
marknadsandel de har minskat. finns entydigDet således ingensom
tendens utvecklingeni tidningarnas relativa styrka. samtligaNästanav
morgontidningar har de åren förlorat både upplaga ochisenaste
hushållstäckning.

Tidningarnas ställning respektive marknader återspeglaspå sina
i deras ekonomiska läge. Förstatidningama fåräven merpartensom av

annonsintäktema uppvisar i regel goda ekonomiska resultat och hög
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Soliditet, medan andratidningar har fallmånga svårt, i några kritiskt,ett
ekonomiskt läge presstöd. Under har fleraår äventrots senare
förstatidningar otillfredsställande resultat, flera fall främst påuppvisat i
grund kostsamma på lokala etermedier.satsningarav

har sedan länge funnits väl utvecklat annonssamarbeteDet nätett av
inom dagspress, första hand mellan geografiskt närliggande tidningar.i

struktur endast marginellt förändrats under 1990-talet.Denna har
samarbetet både ökat omfattning ochDäremot har det redaktionella i

förändrat karaktär. På nationell nivå har och AvisaFLT
Centralredaktion byggt verksamhet och erbjuder tidningarsin sinaut
bland färdigredigerade sidor. Arbetarrörelsens tidningar harannat
därför material i dag någonsin under den tid deängemensamtmer av
ingick koncern. regional nivå har flera tidningskedjor börjati Påsamma
samordna delar redaktionella materialet. Tekniskdetav sam-
produktion förekommer fall, främst mellan tidningar ii några samma
koncern.

1950-talet nationell ellerKvällstidningsmarlcnaden har sedan varit
haft relativtregional där Aftonbladet och har jämnExpressen en

spridning hela landet med undantag för Skåne och Göteborg, däröver
Bonniersfären stärktKvällsposten respektive dominerat. har sinGT

förvärva Kvällsposten ochägarposition på marknaden GT.attgenom
ledningenSchibsted har sitt köpeavtal med LO övertagit övergenom

opinionsbildande avdelningama.hela Aftonbladet med undantag för de
och fåttförändringarna har både Aftonbladet, Kvällsposten GTGenom

kapitalstarkare mediekunnigaoch ägare.mer
1970-talet haftalltsedan början negativKvällspressen har i av en

de åren.tendens förstärkts underupplageutveckling, senasteen som
kraftigt stärktupplaga och därigenomEndast Aftonbladet har ökat sin
och harförvärvet Kvällsposten GTsin marlmadsposition. Trots av

marginellt ökat andelBonniersfären sedan endast sin1990 av
harföljd upplagenedgångenkvällstidningsmarknaden. Som en av

förlustsiffrorkvällstidningama undantag för Aftonbladet redovisatmed
dock nåttannonsmarknaden har dock kvällspressen1995-1996. På

icke obetydliga framgångar. förklaring kvällstidningamaEn är är ettatt
de få nationella medierna vid sidan TV.av av

1980-taletkvällstidningar har sedan slutetSamtliga ettav
redaktionelltoch Kvällsposten harannonspaket. GT ettgemensamt

redaktionellallt featureområdet. Någonsamarbete framför på sam-
deverkan förekommer mellan och Kvällsposteninte Expressen trots att

ingår i koncern.samma
sprids utanför spridningsornrådetstorstadsmorgontidningarDe som

lokalaoch där fungerar fördjupande komplement till desom
tidningarna liten opinionsbildar-upplagemässigtutgör en men ur
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synpunkt viktig Bonniersfärenmarknad. sedan Dagensäger startatman
Industri och köpt Dagbladet, hälften tidningarSydsvenska deav sex

denna marknad. Efter det Wallenbergsfärenutgör attsom om-
strukturerat fått tydligareägandet i Svenska Dagbladet har tidningen en
och starkare huvudägare.

1970-talet kraftigt minskat sinFyra tidningarna har sedanav
behållit Upplage-överspridda upplaga, medan Svenska Dagbladet sin.

förlusterna tillkomstenhar i kunnat Dagensuppvägasstort av av
Industri. Bonniersfáren spridning.har ökat sin

rad redovisat mycket goda eko-Dagens Industri har under åren
nomiska de tidningarna tvingats tillresultat, medan övriga i attgruppen

Bådevidta olika omstruktureringsåtgärder för klara ekonomin.att
presstöd haftSvenska Dagbladet och Arbetet Nyheterna har trots

betydande ekonomiska problem.
Bonniersfáren sedanPå den totala dagspressmarknaden har 1978

inkl. GT, ökningökat sin marknadsandel från till 2721 procent en
Arbetarrörelsen hardämpats upplagenedgång.Expressenssom genom

Aftonbladetminskat försäljningensin andel främst av mengenom
tidnings-också Flera de regionalapå grund nedläggningar. avav

ökatkedjorna och fem harmed marknadsandel på mellan procenttreen
företag.familjer har sålt sinasin andel något förvärv. Någragenom

Ägar-dagspressmarknaden.Schibsted den ende helt aktören påär nye
präglats relativtstrukturen har således sedan lång tid tillbaka storav en

huvud-stabilitet. flesta har kontrollerat sinaDe större ägargmpper
ägarkon-osannolikttidningar i många decennier. inteDet är att

fusioner, detkommer öka ytterligarecentrationen äratt mengenom
följamedieföretag kommerockså möjligt nordiska attatt stora

förefallerdagspressmarknaden.Schibsted den svenska Däremotin på
etablerar sig idet utanför tidningsbranscheninte troligt företagatt

någon utsträckning.större
Även tid tillbakasedan mycket långpå marknadenpositionerna är

morgontidningsmarknadema domine-fixerade. flestaPå de allra lokala
stark påmycket positiontidning. många fall harl ägarerar en en en

samtligaflera geografiskt marknader, exempelvisangränsande ägs
flerdagarstidningar Västmanlands län sinJönköpings ochi av var

marknadernafamilj. föreligger endast påreell konkurrenssituationEn
tiotalpåför kvällspress nationellt spridda morgontidningaroch ettsamt

flertidnings-lokala den endemorgontidningsmarknader. Bonniers är
fallsamtliga marknader, ikonkurrens på sinaägaren möter tre avsom

presstöd.tidningar beroendeärsom av
Även konkurrensläget finnsförskjutningardet kommer ske iattom

påpositioninga tecken tyder de dominerande tidningarnaspå attsom
kan delarkommer hotas.de enskilda tidningsmarknadema Däremotatt
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de traditionella tidningarnas funktioner nyhetsformedlare ochav som
reklambärare andra medier radio, television, Internet,övertas av som
gratistidning, annonsblad Många tidningsföretag håller påetc. att
förbereda för dessasig den situationen etablera sig påattnya genom

mediemarknader.nya

Television7.1.2

svenska televisionsbranschen har mycketDen genomgått en genom-
gripande förändring tidigare monolitiskade tio åren. Detsenaste

sändande företag distri-med producerande ochsystemet samtett en
medbutör, båda med statlig anknytning, har med strukturersatts en ny

från fristående producenter ochmånga kanaler köper somsom program
distribueras konkurrerande företag.på flera olika sätt av

själv fortfarande den absolutSveriges Television producerar största
delen medan de kanalerna isina svenska övriga storav program,

fristående bolag. Samtligautsträckning köper sina störreavprogram
entreprenörsägda produktionsbolag har, med undan-tag, sedan 1995ett

Kinnevik,förvärvats få nordiska medieföretag,några storaav
köptBonnierföretagen, Schibsted och TV4 har successivt inEgmont.

TV4-fönstren". harsig i de lokala bolag producerar Dessutom ettsom
produktionsbolag, Endemol och Grundy,mycket utländskastorapar

marknaden har således hårdnatetablerat Konkurrensen påsig i Sverige.
kort tid fått starkaresamtidigt de enskilda aktörerna på ägare.som

statlig stiftelse. kom-Television DenSveriges störstaägs enav
ägarsfárer, Stenbecks,mersiella kanalen, kontrollerasTV4, tre storaav

sverigeinriktade kanalernaWallenbergs och övrigaBonniers. De ägs av
amerikanska Scandinavian Brod-Kinnevik, franska Canal Plus och

Även område har konkurrensen skärptscasting på dettaSystem. genom
kommersiellamarknaden.kapitalstarka aktörer in på Deträttatt

för Kinneviks kanaler, de årenkanalerna har, med undantag senaste
bekostnad.Televisionsökat sin andel tittartiden på Sverigesav
hälftendock det företaget, medSveriges Television nästanär största av

TV-tittandet.
och Teliadistributionssidan har vid sidan de statligaPå Teracomav

första handflera företag etablerat på satellit- och kabelmarlcnaden, isig
bolag Stenbecksfären.i

Television haravgiftsfinansierade TV-kanalema SverigesDe
sedan vertikal Bland de aktörerna hargammalt haft integration. nyaen

verksamhet alla produktionsled, medanStenbecksfären bred inomen
tilloch utsträckning koncentrerat sinaTV4 SBS i stor resurser

reklamfinansieradeutsändning program.av
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TV4 och SBS i utsträckning koncentrerat sina tillstor resurser
utsändning reklamfinansieradeav program.

Sammanfattningsvis har antalet aktörer på TV-ornrådet ökat kraftigt.
flestaDe dock företagantingen svenska verksamma inom andraärnya

medier eller utländska TV-bolag. totala programutbudet har blivitDet
mångfalt antalet fristående programproducenter har ökat ochstörre,
ytterligare nyhetsredaktion har startats.en

Televisionen står de åren inför tekniska förändringar.närmaste stora
Digitala sändningar i marknätet och satellit, beställ-TVInternet,per
och interaktiva tjänster några former redan ellerär prövasnya som
inom framtid kommer denna utvecklingHurprövas.atten snar
kommer påverka ägarstrukturen inom branschen mycket svårtatt är att
förutspå. möjligtDet kapitalstarka och kunniga aktörer frånär att nya
närliggande branscher data, underhållning och kommunikationsom
kommer etablera sig på den svenska marknaden och ytterligareatt
skärpa konkurrensen. sannolikt fler utländska medieföretagDet är att
kommer in, kanske också inhemska eller utländska aktörer utanmen
medieanlcnytning. kan byggaFöretagen påsatsa att upp en egen
vertikal integration, det troligt allianser bildas mellanär attmen mer
företag på olika produktionskedjan. kan bli bristvara,i Programsteg en
vilket kan förstärka produktionsbolagens framtidaroll i det TV-
samhället. Kontrollen olika distributionsformer områdeär ett annatav

kan bli mycket betydelsefullt.som

7.1.3 Radio

Situationen på den svenska radiomarknaden förändrades grundeni
1993/94 då Sveriges Radio på alla fick konkurrensstörre orter av
kommersiella radiostationer. aktörerna den marknadenDe påstora nya
bildade för tillgodose lagstiftningens kravmängd bolag påatten
"självständiga, lokalt förankrade radiostationer", varför ägarstrukturen

något komplicerat. står dock klart utvecklingen har gåttDetär motatt
skapandet kontrollerade Kinnevik/landsortspress,programnät,treav av
Bonniers respektive med begränsat programsamarbeteNRJ nätsamt ett
och ledandemed Media. storstäderna har dessutomFria Iägare,en
några utländska bolag, främst Scandinavian Broadcasting ochSystem
CLT etablerat sig. lokala har utsträckningDe ientreprenörerna stor

bort de bolagen. Riksannons-marknaden behärskasträngts storaav av
annonsnätverk med Bonniers/Fria Media, Kinnevik och NRJtre som

huvudägare. Hittills har verksamheten gått med elcnomiskastora
förluster.
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stabiliserat Sveriges Radio nårMarknaden har inte sig,ännu men
lokalradion.ungefär dubbelt lyssnare dag den privataså många per som

lyssnarprofil.Bland starkast med mycketnätverken NRJär ungen
ekonomiskaHittills kommersiella lokalradion gått medhar den stora
koncentreratförluster. innehåll har den radion alltmerTill sitt privata

musikradio inriktad på bestämdasig på mycket fast "fonnaterad"en
målgrupper.

har utbudet förtillkomsten den kommersiella lokalradionGenom av
fyra-femområden medde flesta konsumenterna ökat med två, i några

Ägarna lokaltblivit många och såoch med kanaler. har inte såi tioett
Radiovid reformen. Sverigesförankrade förväntade sigregeringensom

platsermedieföretag. På mångahar dock fått konkurrens några storaav
i den privata radion.har de lokala tidningsföretagen gått in ägaresom

lokalradion kommerUtvecklingen den privatainom att vara
lokalradion. Om ingabeslut förändringar iberoende eventuella omav

färre ochsannoliktändringar genomförs kommer ägaremotprocessen
möjligt det några årökat fortgå.programsamarbete Det är attatt om

riktade till skilda åldersgrupper, ifinns rikstäckande kanalerett par
nischkanaler.kompletterade med någrastorstäderna

lerrnedieägande7.2 F

tillverksamhetregel koncentrerat sinMedieägama har ii Sverige en
sinsemellandock tvåsekelskiftet börjademediebransch. Redan vid

medier.flera olikasig imycket olika aktörer typeratt avengagera
dagspressmed tidskrifter ochbokutgivningkompletterade sinBonniers

marknadema, positionallaoch stark ställning pånådde tre somenen
Även hadearbetarrörelsenbehållit.familjen dess dragsedan i stora

bådemedieverksamhet och startadebredambitioner byggaatt upp egen
tidskrifter.ochdagspress, filmproduktionbokutgivning,

allvar sigbörjade fler företag påunder 1990-taletFörst att engagera
dedagspressföretag har gått in påsvenskai flera medier. Många nya

medieföretag harutländskanågraetennediemarknadema, ävenmen
kommit in.

mediemarknadenden svenskaföretaget påöverlägset ärDet största
tabellmiljarder kronorpå 8Bonniersfáren med omsättning överen

medtillsammansomstruktureringskostnader Marieberg7.1. iHöga en
halverade sfärens resultat 1996. Deförlust för Expressen än numermer

servicekanalema har denstatlig stiftelse ägda public näst störstaav en
snabbt,medieverksamhet har vuxitStenbecksfärensomsättningen. men

påmiljoner kronorförluster, för 1996 700redovisar mycket stora en
Arbetarrörelsen har successivtpå miljoner kronor.omsättning 3 600
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Aftonbladetförsäljningenoch eftermedieverksamhetavvecklat sin av
landsortstidningar och ifemtontalendast ihar ägarinflytande ettman

fackförbundspressen.

mediemarknaden Sverige.på iTab 7.1 De tio största ägargrupperna
Mkroch resultat 1995.Omsättning

Ägargrupp Omsätt- företagStörreResultat e
1ning finansnetto

med BonniersBonnierforetagen75812 958B0mier2Släkten
Bonnierforlagen,Affársinfonnation,

SvenskPublications,Bonnier
Marieberg med DagensFilmindustri samt

SydsvenskaochNyheter, Expressen
Dagbladet

Radiooch SverigesTelevisionSveriges-26Förvaltningsstiftelsen 2765
ochfor SVT, SR UR

Strix,bl TV1000,Kinnevik med TV-2981883Stenbeck3 aJan
RadioZ

Dagbladetoch Svenska4118 TV546Wallenbergsfären 2
Kabel-TVSvenskaochTeleMedia31442 544Staten

landsortstidningarAftonbladet och sjutton-180Arbetarrörelsen 2 459
Göteborgs-Postenmed9 StampenFamiljen l 660Hj öme

Wiksell,bl AlmqvistLiber med11019115 aKluwerwolters
FörlagTeknikEkonomiNorstedts +samt

med bl HemmetsSverige73 Egmont0421Egmont H Petersens a
Serieförlaget EgmontJournal och samtFond

Film
BalticAller,Svenska10Aller 985Familjen

landsortstidningarElva-78 l 5Centerrörelsen

Årsredovisningar 1995.ekonomiföretag Dagspressensför berördaKälla: samt
1 presstöd och efterexklusiveresultatettidningsföretagFörAnm: anges

beräkningsgrunder.Presstödsnämndens
2 mediebranscher.och resultat iomsättningtotalaBonniersfárensAvser

uppskattas tillkansaknas. OmsättningenSverigeverksamheten iPreciseringar for
kronor.8,5- miljarder8,7

3 Preciseringarmediebranscher.resultatoch iomsättningKinneviks totalaAvser
tilluppskattas 1,4-1,6kanOmsättningensaknas.för verksamheten i Sverige

miljarder kronor.
4 avskrivningar.Resultat efter
5 holländsk stiftelse.kontrollerasFöretaget av en
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Bland de medieägama återfinns utländskai Sverige någrastörsta
företag, det holländska Wolters Kluwer danskade ochEgmontsamt
Aller. mycket lång tradition tid-två sistnämnda harDe en som
slcriftutgivare medan Wolters Kluwer etablerade sig i Sverigei Sverige,

förvärvades. har rad1993 då Liber-koncemen Under de årensenaste en
medieföretag den svenska marknaden tabellutländska gått in påstora

mycket7.2. flera de bolagen investeringarna i SverigeFör ärstörstaav
svenska marknaden börjat blimarginella, på denvisar attmen

exempelledande medieföretagen. Ytterligareför deintressant även
sedan hösten 1996tabell den tyska Kirchgruppende i 7.2 ärutöver som

fotboll ishockey den svenskaTV-rättighetema för ochhar förvärvat
Grundy.TV-produktionsbolagetdet australienskamarknaden samt

viktigSchibsted och Sverigenordiska Aller, EgmontdeFör utgör en
nor-diskaosannolikt andramarknad. inteoch växande Det störreär att

medfinska Erkkogruppennorskamedieföretag A-Pressen samtsom
satsningar iHelsinki Media kommerochSanoma göra störreatt

Sverige.
Bonniersfáren ochmedieföretagen det endastsvenskadeAv är

utomlands,skalaStenbecksfären lyckats etablera sig i större mensom
viktigaste.marknaden fortfarande den Iför den svenskabåda utgör ett

Bland denordiska medieföretagen små.internationellt perspektiv deär
plats.Bonniersfären cirka femtondeföretagen ligger påeuropeiska

Mrdoch utlandet.både SverigeTabell Mediegrupper verksamma7.2 i

kronor.

Andel i SverigeOmsättning iOmsättningFöretag
Sverige 1995 %

1995

0,317,0 0,4Disney 1
0,0Bertelsmann 94,0

0,2Hachette 26,6 0,1
0,10,0CLT 22,0
4,6Canal 0,6Plus 13,5

66,2Bonniersfáren 13,0 8,6
1,812,9 0,2IDG

10,1Wolters Kluwer 1,8 1,2l
13,87,4 1,0Egmont
17,0Schibsted 4,22 0,73
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AndelFöretag Omsättning Omsättning i i Sverige
Sverige %

Erkkogruppen 0,54,2 0,0
4Endemol 0,04,0

Stenbecksfáren 46,93,2 1,5
Aller 32,83,0 1,0

5,3NRJ 1,0 0,1

SBS 0,2 33,80,6

2Ti1lBertelsmannAnm: i augusti 1997.planerar TV-magasinstarta ettatt
Schibsteds har lagts hälften Aftonbladets omsättningomsättning 1995 sammaav

3Inkl 4Verksamhetenår. Sverige startadehälften Aftonbladets iomsättning.av
1996.

frågaflennedieägama kan med Bonniers iAv ingen sigmäta om
medier medbredd tabell Tyngdpunkten ligger på trycktase 7.3. en

tidskrifterböcker ochrelativt fördelning mellan dagspress,jämn
meddagspressdiagram 7.1. den svenska marknadenPå väger tyngre

har skettsnabbaste expansionenungefär hälften omsättningen. Denav
omfattande satsningarpå affársinfonnationsområdet. Sedan 1996 görs

multimedia, både inom Bonnier-på olika former Internet etc.av
företagen och Marieberg.
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mediebranscherolika 1996.BonniersfärensDiagram 7.1 omsättning i
Procent.

9 %

I Dagspress

E Böcker

E Tidskrifter

lll Affärsinformation

radio, TVFilm,

20%
Marieberg ochårsredovisningarna for Tidnings AB ABKälla." Bearbetning av

Bonnierföretagen 1996.

diagramdelmarknaderaktören på radBonniersfáren är största en
biografbesök sfärenallmänlitteratur,7.2. några fall, bokklubbar,I är

På någrahård konkurrens.andra fältdominerande, medan den på möter
köpvideo ochhyrvideo,serietidningar,områden Specialtidningar,som

ofullständigtmarknadsbedömningarmultimedia underlaget förär men
aktörerna. Inomfält till de ledandehör alla dessaBonniers på

tilldominerande positionförlorat sin tidigarepopulärpress har sfären
Allers.
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Diagram 7.2 Marknadsandelar för Bonniersfären 1995/96.

Bokklubbar
Bra Böcker

A llmanhtteratur... ,,
Norstedts

Biografbesök
Sandrews

RadiO
Sverigesj Radio

Populärpress
Auer

iKvällspress
Schibsted/ Arbetarrörelsen

Morgonpress
Arbetarrörelsen

Dagspress totalt
Arbetarrörelsen"

0 20 40 60 80 100

IFrämsta konkurrent Bonniersfären

ÅrsredovisningKälla: för AB Bonnierföretagen 1995. Pressens Tidning 5/1997.

Anm: Beräknad andel. Arbetarrörelsens femtontal själv-ägs ettpress av
ständiga bolag. * Inkl. GT:s upplaga 1996.

Den andre aktören med ambitioner täcka hela mediefáltetatt är
ÄvenStenbecksfáren med Kinnevik. försök gjorts komma in påattom

tryckta medier radiooch den TV-relaterade verksamheten heltär
dominerande diagram 7.3. Koncernens bokutgivning Brom-genom
bergs Förlag exempelvis för inte promille2änsvarar mer av
omsättningen.
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mediebranscher 1996.Stenbecksfärens olikaDiagram 7.3 omsättning i

Procent.

4%
199%

3%
I TV

El Produktion

ä19% TV-Shop

Reklamförsäljning

Radio59%

I Tidningar

11%
E Övrigt

Kinnevik 1996.årsredovisning IndustriförvaltningsKälla: Bearbetning för ABav
Kabel-TV saknas.Anm: Uppgifter om

Schibsteds ha ambitionerflerrnedieägama förefallerde övrigaAv att
starka pålänge endasttäcka fält, koncernen såmånga äränäven om

harkvällspress flestaoch TV-produktion. De ägargruppema enav
medkompletterats mindretydlig tyngdpunkt delbransch,i en som

fält.på andraengagemang
harradio och television skapatTillkomsten kommersiellav

lokala medie-möjligheter för horisontell på deintegrationen
itidningsforetag har de åren sigmarknadema. radEn senaste engagerat
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de lokala radio- och TV-kanalema tabell 7.4. de flestaI län harnya
den dominerande tidningen deni staden intressenstörstanumera även i

de lokala etermediema. Speciellt stark ställning har VLT-koncernen,
i Västmanland dels samtliga flerdagarstidningar,äger delssom är

delägare istörste både radiokanal och TV-kanal. Några deen en av
lönsamma tidningskoncemema,mest Nya Werrnlands-Tidningen,

Herenco och Norrköpings Tidningar, har dock valt inte investera iatt
de medierna.nya

På grund lagstiftningen tidningsföretagen formelltär inteav
majoritetsägare i radiokanalema, i regel de denär störste ägarenmen
och i flera fall den drivande de lokalaI produktionsbolagparten. som
driver TV-fönstren intar TV 4 i egenskap delägare ochav upp-
dragsgivare central ställning och tidningarna förefaller relativten vara
passiva ägare.

Flera motiv kan ligga bakom tidningstöretagens inträde på eter-
mediemarknaden. Många tidningar såg inledningsvis den privata
lokalradion möjlighet utnyttja sitt journalistiska kunnandeatt isom en

form. Utvecklingen renodlade musikkanaler harmot dock i regelen ny
inskränkt de lokala tidningarnas medverkan till leverans lokalaav
nyheter. Tidningsforetagen har också haft intresse få del ochatt av
kontroll kanalertvå föröver reklam. I många fall har tidningarnanya
utnyttjat sitt ägarintresse till bygga samannonseringspaketatt upp nya
för den lokala marknaden i radio och TV. Kontrollen överpress,
medierna används tilläven ömsesidig marknadsföring. Inflytande på
reklammarknaden förefaller i dag viktigare för tidningsföretagenvara

möjligheten påverkaän det redaktionella innehållet.att

SGI/1997:926
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nivå. innehav 10på lokalHorisontellTab 7.4 integration procent.

RadioÄgargrupp TVHuvudbolag PressLän

105, 6RixTV 4Norrbottens-Norrbottens-Norrbotten Stiftelsen
LuleåNorrbottenKurirenKurirenNorrbottenspre

ss
,92,4RixNorraStiftelsen Norra Väster-Västerbotten

SkellefteåVästerbottenSkellefteåpress botten
104,2RixVästerbottens-Västerbottens-Stiftelsen VK-Västerbotten

UmeåKurirenKurirenPress
Östersunds-Östersunds- TV 4CenterpartietJämtland

JämtlandPostenPosten
ÖrnsköldsviksÖrnsköldsviks 104,8RixStiftelsenNyaVästemorr-

ÖrnskäldswikAllehandaAllehandaDagbladGefleland
106,6RixVästemorr-landsVästernorrlandsHögerpressensVästemorr-

SundsvallAlle-handaAllehandaförlagsstiftelseland
106,6RixSundsvallsSundsvallsStiftelsenNyaVästemorr-

SundsvallTidningTidningDagbladGefleland
105,5RixHudiksvalls-Hudiksvalls-CenterpartietGävleborg

HudiksvallTidningenTidningen
104,9RixDagbladGefleDagbladGefleStiftelsenGävleborg Nya

GävleDagbladGefle
Radio 106,,1Vestmanlands TV4 Bergs-VLTSläktenVästmanland Pers
VästeråslagenTidning,Läns

Bärgslags-
bladet/Arboga

SalaTidning,
Allehanda,
FagerstaPosten

TidningAvesta
RadioUppland 1Upsala TVNyaUpsala NyaAxelUppsala
UppsalaTidningTidningJohanssons

stiftelser
Rix 106, 3NerikesNerikesÖrebro Liberala
ÖrebroAllehandaAllehandaTidningar AB

Bergslagsposten
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ÄgargruppLän Huvudbolag Press TV Radio

Stockholm Jan Stenbeck Kinnevik Metro Radio Rix
101,9
Stockholm,
Power 106

Stockholm Släkten Marieberg Dagens Nyheter 104,3
Bonnier Expressen Megapol,Bonnierföretag

Radio Vinylen
Stockholm Wallenberg- Svenska Svenska TV

sfáren Dagbladet Dagbladet Stockholm

TV 4

Gotland Arbetarrörelsen Gotlands Gotlands Radio Four,
och Tidningar Tidningar Gotlandcenter-
rörelsen på
Gotland

Östergötland Östgöta ÖstgötaSläkten Gold 105,
Ridderstad Correspon- Correspon- Norrköping

denten denten East FM 106
1/2

1Norrköping
Göteborg Familjen Stampen Göteborgs- TV 4 Rix 105,9

Hlöme POStCn Göteborgz 3Göteborg
Göteborg Släkten Marieberg GT 107, 8

Bonnier Megapol
Älvsborg Stiftelsen Borås Tidning Borås Tidning Rix 107, 1

TO G BoråsUlricehamns
Wärenstam Tidning

Halland Centerpartiet Hallands Hallands HallandTV4
Nyheter Nyheter

Halland Liberal Hallandsposten Hallandsposten Rix 104,2
Dagspress Halmstad
Invest Rix 106,5

Varberg
Kronoberg Stiftelsen Smålandsposten Smålandsposten Radio Hit FM

Barometern 105,8 Växjö
Kalmar Stiftelsen Barometern Barometern CityFM

Barometern Kalmar I 05,4
Blekinge Stiftelsen Blekinge BlekingeLäns Läns Radio Hit FM

Barometern Tidning Tidning 104, 7
Karlskrona
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RadioÄgargrupp TVPressHuvudbolagLän

Radio StellaHelsingborgsHelsingborgsFamiljenSkåne
DagbladDagbladSommelius Helsingborg

SkåneTV4SydsvenskaSydsvenskaSläktenSkåne
DagbladetDagbladetBonnier

105,2EnergySkånskaSkånskaCenterrörelsenSkåne
DagbladetDagbladetSkånei

årsredovisningar.Bearbetning företagensKälla: av
Östgöta Correspondenten ärägarandel 10-49stil procent.Anm: Kursiv

två kana-deiproducerarRadio Co,Norrköpingsidelägare programmensom
och3Även Borås Var-iZÅgarandel Rix-stationernadelägare i5lerna. procent.

berg.

andrabevakningmediernasrikstäckandeför deFörutsättningarna av
Kvällspressenförändringar.genomgåttharhuvudstaden storadelar än

riksredaktionerfinmaskigt nätbyggde1960-taletpå ett avuppsom
iredaktionerreduceradekraftigtkvarendastharlandethelaöver

sinindragitÄven harmorgontidningamadestorstäderna. stora
RadiosSverigesAvutgivningsorten.utanförbevakningkontinuerliga

35respektive procentpersonal 42 procentTelevisions äroch Sveriges
medÄven arbetardemmångaStockholm.utanförverksamma avom
dendelobetydligför intedelokalade avensvararprogrammen

dock intedistrikt harTelevisionsSverigesproduktionen. somnationella
planerasverksamhetderaskanalhelför avtidigare utanenansvar

koncentreradproduktionrikstäckandehar sinTV4företagsledningen.
producerarenbartlokala nästankanalensmedanStockholm partnerstill

i högÄven produktionlokalradions ärden privatalokala program.
Stockholm.baserad iutsträckning

ochägarkoncentrationmellansambandautomatiskt enNågot
koncentrationEnfinns inte.innehållmediernasmångfald iminskad

materialetredaktionelladettillledavisserligen attägarsidan kan
Å andraägarsamband.skekandock utansamordnas, något ävensom

heltverkakanalerochförlagtidningar,låta sinakansidan ägareen
självständigt.

kantidningskedjorvissa tasinomsamordningenredaktionellaDen
innehållet. Ipåverkarägandekoncentreratexempel på hur ettettsom

eftersomochmaterialetlokaladetdock interegel berörs
enskildadeförmångfaldenpåverkas interingadubbelläsningen är

Exempel påägarsamband.samverkakanRedaktioner utanläsarna.
färdig-levereranseroch FLT:sCentralredaktionsdetta Avisa avär

lokal-kommersielladenProgramnätverken inomsidor.redigerade
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radion andra exempel syndikering, oftapå inte alltidär medmen
ägarsamband

Bonniers har haft policy driva dagstidningarsina oberoendeattsom
varandra. De utsedda redaktionsledningama har haft tillägarnaav av

uppgift leda tidningarsina respektive samordning med elleratt utan
hänsyn till övriga tidningar liknandei På konkurrerarsättgruppen.
sfärens affárstidningar, Specialtidningar, bokförlag och bokklubbar med
varandra på det redaktionella planet. På andra områden admi-som
nistration, marknadsföring och distribution företagenkan samarbeta
med varandra och därigenom uppnå stordriftsfördelar med bibehållen

Ävenredaktionell integritet. i Stenbecksfären förekommer konkurrens
mellan koncernens och produktionsbolag. dessa fall påverkarTV- I

mångfalden indirekt sin den exekutivaägarna rätt att utsegenom
ledningen fördelaoch koncernens resurser.

Utvecklingen fler och flennedieägarestarkare kommermot
sannolikt fortsätta. På det nationella planet kan det ligga tillatt nära
hands för utländska medieföretag vidga verksamhetsin i Sverige tillatt
ytterligare något fält där har bred erfarenhet. CLT skulle kunnaman en

in på den digitala TV-marknaden, Bertelsmann och Hachette på
bokmarknaden, Disney på TV-produktionsområdet etc.

På det lokala planet har redan tidningstöretag dragit sigatt par ur
etermedieprojekt, medan andra minskat andelar. de lokalasina Om inte
radio- och TV-bolagen kan Visa flerpositiva resultat kommer troligen
tidningsföretag lämna branschen. kvarvarande, TV4 påDe TV-att
sidan, Kinnevik, Bonniers och NRJ på radiosidan kommer i så fall att
ytterligare förstärka sina positioner.

tidigareSom har det ökade flerrnedieägandet i många fallnämnts
ökat konkurrensen de enskilda delmarknadema. har fåttBonniers

KluwerWoltersmotstånd på marknadema för allmänlitteratur ochav
affárspress, själva det holländska bolagetsamtidigt utmanatmansom

läromedelsmarknaden.på Schibsted har offensiva förvärv pågenom
kort tid skärpt konkurrensen på flera områden. finns dockDet även en
risk för starka inträde marknader siktmediekoncemers på påatt nya
kan leda till ekonomiskt företag slåsetableradeatt ut.men svaga
Sådana farhågor efterväckts Mariebergs insteg på den syd-har
västskånska morgontidningsmarlcnaden.

omfattandeEn förts och fall hur, förändringardebatt har i så iom,
ägarstmkturen påverkat mediernas innehåll. Rådet kommer i annat
sammanhang diskutera dessa frågor.
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medieägandetIT-utvecklingen och7.3

införmedieföretagenutvecklingen IT-området ställersnabba inomDen
försöker sinalla medieföretagutmaningar. Så gottstora anpassasom

harverksamhet till de teknikformema. De största startat ut-nya
tekniken kom-börjat exploateravecklingsbolag och några falli även

med skiftandehar hemsidormersiellt. flesta dagstidningamaDe av
ambitionsnivåer på Internet.

från andraalltmer konkurrensetablerade medieföretagenDe möter
mjukvaruföretag,snabb taktiföretag. Entreprenörer startartyper av

fattiga kapital.idéer på Dessarika kunskaper ochpåär mensom
för mark-utvecklingsmönstretföljaföretag kommer troligen att nya

företagTV-produktion. Vissafriståendenader, till exempelsom
inriktaandra kommer sigbetydande aktörer,och blikommer växaatt

köpasandra kommernischer, medan återpå vissa att avupp
dennamedieföretagen kan troligenstorföretag. traditionella mötaDe

de farligastemed eller köpabilda allianserkonkurrens att uppgenom
uppstickama.

kommermedieföretagenhotEtt entreprenörernaänstörre mot
hand harbli. förstamarknader Istorföretag från andrasannolikt att

under-datorer,kommunikation,branscherföretag från närliggande som
medieföretagenspåpå allvar gå inmarkerathållning sitt intresse attetc.

exempel påTelia och Postenområden. Sverigetraditionella I utgör
Microsoftharinternationell nivåmedieaktörer, pådenna typ avnya

verksamhetsfált. harFråganvidgaomfattande planer på sinamycket att
distributionsföretag blirtvådet riktigt viaväckts kan att statenom vara

public service-särskildaktör/medieproducent någonaktiv utanen
medieintressenterreglering. utgörsEn avgrupp avannan ny

framtidsbranscher.investeringsobjekt iföretag sökerkapitalstarka som
koncentrerabolaget kommerexempelvis deklareratharInvestor attatt

kommunikationer ochdäriblandbranscher,tillsina investeringar ett par
medier.

kon-trumfkort denimedMedieföretagen sitter ett nyapar
ochinformationkunskaperkurrenssituationen, dels sina att presentera

fler-och rättigheter. Etttill arkivunderhållning, dels tillgångsin
multimedie-produceraexempelvismedieföretag Bonniers kansom

ochbamboksförlagfilmbolag,med hjälp sinaprodukter för barn av
båderad olika kanaler,marknadsföra demserietidningar och engenom

kiosker,bokhandel,ochñlm- och skivklubbarbok-sina genomegna
informationsföretagmotsvarande kanleksakshandel På sättetc. som

tillanvändaAffärsinformation sinaLiber och Bonniers attresurser
marknadema.deattraktiva produkter påskapa nya
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Ett möjligt scenario de icke-medieanknutna aktörernaär bildaratt
allianser med medieföretag, där de förra bidrar med kapital och
hårdvaror och de med kunskaper den centrala mjukvaran.senare om

debattenI framförs ibland farhågor för de traditionella mediernaatt
kommer helt konkurreras deatt nästan medieformema.ut av nya
Dagens snabba omvandlingsprocess dock inte på någotär unik isätt
mediehistorien. kan jämförasDen med situationen på 1920-talet då det
svenska medielandskapet genomgick omfattande förvandling meden
tillkomsten radion och ljudfilmen, den snabba tillväxtenav av
veckopressen, Ävende första tabloidliknande tidningarna dåetc.
målades det hotbilder hur boken och dagstidningen skulle döupp om

framtiden tillhörde de medierna.ut, Både de traditionella mediernanya
och de etablerade medieföretagen överlevde dock. Dagspressen och
bokutgivningen klarade sig framhäva sina speciellaattgenom
kvaliteter, de medieföretagenstörre sig iattgenom engagera nya
medier och samtidigt utveckla sina gamla verksamheter.

7.4 Sammanfattning
Medieägarstrukturen i Sverige har under 1990-talet genomgått stora
förändringar. Både denpå nationella och lokala nivån har antalet
flermedieägare ökat. Ett antal icke-nordiska bolag har successivtstora
etablerat påsig några delmarknader. De nordiska medieföretagenstora
har deklarerat de Norden sin hemmamarknadatt och börjatser som
expandera grannländema.i finnsDet tecken företagpå från andraatt
branscher försöker slå sig in på framför allt de medie-typernanya av
marlmader. Sammanfattningsvis har antalet medieaktörer på den natio-
nella nivån förändratsinte markant, däremot har de företagenstoramen
ökat i antal.

På de lokala mediemarknadema dominerar sedan länge antal oftaett
regionalt förankrade tidningsägare, med intressen iävennumera
kommersiella lokalradiostationer och i fallnågra lokalai TV-även
bolag. Det totala antalet depå lokala marknaderna har dockägare ökat.
Arbetarrörelsens har övertagits lokalt förankrade TV4ägare.press av

aktivär i de lokala produktionsbolagen.ägare Kinnevik,NRJ, Bonniers
och Fria Media huvudägare i antal radiostationer.är ett stort

lokalaDe morgontidningsföretagen har genomgående behållit sina
ledande positioner, däremot har det skett vissa förskjutningar inom
kvällspressen. Public serviceföretagen inom radio och harTV fått
vidkännas allt konkurrensintensivare behåller sin dominans påen men
marknaden. På flera andra delmarknader har konkurrensen skärpts

aktörerstarka kommit in.attgenom nya
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Stenbeck, har deochsvenska medieägama, Bonniers JanDe största
respektivekonkurrens på sinaför allt hårdareåren utsattssenaste en

kvälls-Kinnevik påSchibsted ochhuvudmarknader. Bonniers möter
Woltersmorgontidningsmarknaden,den lokalarespektivepress-

påAllers ochtidslcnftsmarlmadema, EgmontochKluwer på bok-
biograf-ochTV-produktions-Schibsted påpopulärpressfáltet, även

rad starkaStenbeckTV-områdetmarknaden På utmanasetc. enav
Schibsted,Canal Plus, Bonniers,Wallenberg, Disney,aktörer som

Endemol etc.
sammanfattningsvis skönjas. Deutvecklingstendenser kanNågra

första hand kommerblitroligen Iaktörerna kommerenskilda större.att
icke-expansion. Defortsätta sinnordiska flermedieägarnade att

ledandesnabbt blipotentialmedieföretagen harnordiska attstoren
kommaaktörer kandelmarknader. Antaletsvenskaflera attaktörer på

Å etablera sigsidan kan aktörerandrafusioner.minska nyagenom
IT-området.främst på

destyrkaframhålla derasbrukarmedieägama ärsvenska attDe att
medieområdenflerapublikens Påoch intressen.känner till marknaden

vilketsärdragen,avskaffa de nationelladockfinns det strävan atten
svenskspråkigabolagen. Mångautländskaskulle de stora avgynna

Radioutlandet. Energyhelt ifonnaterasunderhâllningsprogrammen
Kåge.Berlin iskall låta på isätt somsamma
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Kommittédirektiv Bilaga 1

Råd för mångfald inom massmedierna Dir.

1995: 13

Beslut vid regeringssammanträde den februari2 1995

Sammanfattning uppdragetav

skyddaFör yttrandefriheten tillkallas råd med uppgiftatt ett att
och föreslå åtgärder föröverväga stärka mångfalden och motverkaatt

skadlig och maktkoncentration inomägar- massmedierna. Rådet skall
följa utvecklingen förhållanden har betydelse för mångfaldenav som
och utreda behovet lagstiftning och/eller andra åtgärder kanav som
begränsa skadlig koncentration ägandet massmedierna.av av

Bakgrund

Demokrati, marknad mångfaldoch

Demokratin bygger på mångfald nyhetsförmedlingi och opinionsbild-
ning. Massmediema den demokratini nutida avgörande för dennaär att
mångfald skall bli verklighet. massmediernas mångfaldOm hotas eller
tillintetgörs förlamas också demokratin, vilket den europeiska historien

åtskilliga exempel under sekel.gett på vårt
Mångfald i massmedier i modern mening uppstod i ochEuropa

Nordamerika på 1800- och Inslcränkningamal900-talen. i rätten att
enskilda medieföretag, förlag, tryckerierstarta och tidningsföretag,t.ex.

bort och därigenom skapadestogs på producentsidan förutsättningen
för mångfald. Individer, intressegrupper och fickorganisationer därmed
också frihet sig i medierna och driva medieverksamhetatt yttra som en
del det ideella eller politiska arbetet inte hadeävenav om man-
vinstintresset främsta drivkraft.som
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annorlundakorn betraktas påoch televisionen,Radion ettattsenare
demokratiska styrelse-etableratflertaletisätt än stater sompressen

oftastetableringskontroll,strikttillämpades i allmänhetskick. I Europa
för deöverinseende,under offentligtform monopoli nyaav

samhälls-Radiofrekvensema sågsmassmedierna. gemensamsom en
fördelanaturligtfrekvenser gjorde detknappheten påtillgång och att

anfördes ocksåTill dettaoftast regi.allmännasdessa i det statens --
genomslagskraft.mediernasförknippade med demotiv nya

enskildaden viktigasteframstårutvecklingentekniskaDen som
förändringar inomårtiondenasdefaktorn bakom senaste mass-

medieområdet.
område,elektronikensframför allt inomlandvinningar,Tekniska

sin tidigaremycketbegränsningar har mistgeografiskahar gjort att av
antal TV-programkansatelliternas hjälpMedbetydelse. stortett

kanTidningarterritoriellatillhänsyn utspridas gränser.utan ges
nyheter,teknologiFörbättradvärlden.olika delar görsamtidigt i attav
former,allmänheten ikan erbjudasunderhållningochinformation nya

massmedierna,traditionelladeräknas tillkanske inteockså sådana som
databaser.t.ex.

ochvalmöjlighetemaökamycket förtekniken har betyttDen attnya
tekniskainforinationskanaler. Dentilltillgångmänniskor nyage

ocksåfått ökat spelrummarknadslcraftemaharutvecklingen gjort att
skyddadevarittidigare harmassmedieonirådetdelardeinom somav

från konkurrens.
starkarealltkännetecknasutvecklingdecenniemasDe senaste enav

och TV. Dennaradiomedieföretagandet iinternationalisering press,av
olikaintegrationökandeförstärkts sortersharfaktor avenav

medier,engagerade fleraimultimediekonglomerat,medieföretag i stora
efterår,underocksåoch förlag,film, radio,TV,t.ex. senaremenpress

internationelltStoratelekommunikationer.iavregleringar,vissa
båderoll,allt viktigarespela närkommitföretag harverksamma att en
påetableringarochbefintliga företaggäller uppköpdet nyaav

medieområden.
betydelse,tid ökat ihar undermed rättigheterHandeln senare

TV-programområdena.ochmusik-, film-framför allt inom
kabelnättelevisionen:distributionskanalerna inomKontrollen över

abonnenthantering,ochför krypteringoch satelliter, även systemmen
medi-inflytandetförbetydelsefull faktor överhar blivit annan nyen

ochsatellit-fördistributionsmöjlighetematid harUnder senareema.
antal alltmindreallt störretillkoncentreraskabel-TV tenderat ettatt

företag.
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för mediekoncentrationOron

företagFöretagsnedläggelser och sammanslagningar naturligaärav
inslag marknadsekonomi. för marknadsprocessemai vadOronen
medför mediernas område dock många länder och ipå har varit istor
olika politiska läger. ägandet inom medierna tillKoncentrationen ettav
allt mindre antal företag hotar möjligheterna för skilda ochgrupper

komma till tals medierna. företag kanintressen Attatt starta nyagenom
ha blivit de redan verksamma ägarintressenas kontrollsvårare genom

kan därmed kommamarknaden. helt fritt verkande marknadEnöver att
yttrandefriheten.hotett motses som

möjligheter till ökad medverkantekniken, med alla sinaDen nya
och delaktighet för den kan den, kan också inrymmautnyttjasom

resursstarkarisker. Klyftorna samhället kan vidgas redani attgenom
till information ochbättre kan möjligheterutnyttjagrupper nya

flertaletkommunikation konsumenter.än
Ägandet makt-massmedier påtagligt förändra de politiskakanav

domine-finns aktuella exempel på hurförhållandena. iDet Europa en
avgörande roll förhar spelatrande ägarposition inom medierna en

politiska framgångar.
massmedierhar intemationaliseringen ägandetmånga länderI av av

hotutländska inflytandet harfokus för debatten.stått i Det setts ettsom
ochtill politisk debattinhemska möjlighet deltagande imot gruppers

särskilt allvarligt hot yttrandefriheten.därmed motettsom
forsk-och internationellaEuroparådet, Nordiska ministerrådetEU,

utredningarutfört studier ochhar under årningsinstitut omsenare
nyligen fastlagt riktlinjermediekoncentration. Europarådet har om

för andra åtgärderförutsättningmedieägandet, någotinsyn i ärsom en
åtgärder förför mångfalden medierna. EUstärka inom överväger attatt

medlemsländerna.lagstiftningsamordna mediekoncentration imot
lagstiftningenNordamerika harflesta länder iDe i Västeuropa och

företagsförvärv ellerinfört form tillnågon begränsning rättenav av
marknadsdominans massmedieområdet.på

emellertid haftfall affärstransaktionerna områdetI många har på ett
hindra oönskadsnabbt förlopp kunnatså myndigheterna inteatt en

fåtaloch dominansutveckling riktning konkurrensi minskad ettmot av
ökad koncentrationEfter hand har också områdenpå vissagrupper. en

nationella ellerägandet degodtagits förregeringar attav geav
utländskeuropeiska företagsgruppema konkurrenskraftökad gentemot

filmområdet ochdominans, TV-speciellt amerikanska företag inomav
underhållningsbranschen.

koncentrationsprocessenI Sverige har i flera försammanhang oron
uttrycket för dettalett till åtgärder från främstasida. Det ärstatens
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presstödet, vilket under det tjugotal år det funnits har medverkatsom
till mångfalden inom tidningsområdet kunnat bibehållas högrei gradatt
i Sverige i andra länder i västvärlden.än

Statsmaktema har vidare avtal med programföretagen inomgenom
radio och efter öka mångfaldenTV på lokal nivå,strävat att t.ex.

införande regionala radio- och TV-sändningar.genom av
Farhågor för uppbyggnad medieföretag med starkt infly-storaav

tande i flera branscher bakgrund till utredning tillsattes årattvar en
1974 med uppdrag frågan särskilda regler för kontrollprövaatt om av
företagskoncentrationen inom massmediebranschen. Utredningens
förslag lades fram år 1980 i betänkandet Massmediekoncentration
SOU 1980:28. Remissopinionen splittrad för inte negativ,sägaattvar
och förslagen ledde till lagstiftning.inte

tidigare tilläggsdirektiv den aprilDen regeringen 28gav genom
1994 i uppdrag Pressutredningen behovet-94 övervägaatt av
ytterligare åtgärder från sida för sådanmotverka ägar-statens att en
koncentration massmedierna yttrandefrihets-inom skadlig frånärsom
eller åsiktsbildningssynpunkt. nuvarande uppdrog denDen regeringen

november utredningen till överlämna10 1994 regeringenatt en
med det underlag kommittén har tagit fram med anledningrapport av

nämndadet tilläggsdirektivet. Uppdraget skulle därmed anses vara
fullgjort. därefterKommittén har SOU 1994:145avgett rapporten
Ägarkoncentration dagspress och radio/TV fem ochi promemorior-
diskussionsinlägg.

Utgångspunkter for uppdraget

Mångfalden massmedierna förutsättning för yttrande-inom är en
friheten. koncentration makten massmedierna kanEn över ettav vara
hot denna frihet, och därmed demokratin, den leder tillmot mot attom
möjligheterna till heltopinionsbildning och debatt minskar eller t.o.m.
monopoliseras hela eller delar samhället.i av

konsumentperspektiv kan maktkoncentration medi-Sett inomettur
exempelvis mellan programproduktion och olika led iintegrationerna,

distributionskedjan televisionen, begränsa den enskilde med-inom
borgarens frittmöjligheter välja mellan olika informationskällor.att

Svårigheten ingripa maktkoncentrationen i medierna haratt mot
uppmärksammats under lång tid både nationellt och internationellt.
Konkurrenslagstiftningen i enskilda länder eller internationell reglering
inom har inte visat tillräckligt användbar for komma tillrättaEU sig att
med problemen massmediesektom. Konkurrens mellan olikainom
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företag heller alltid mångfald innehållet.inte i tillHänsynengaranterar
grundlagsfásta rättigheter vidare bestämda för vilkasätter gränser
statliga åtgärder rörande ägande och inflytande massmediernainom

kan genomföras.som
förändringarnaTendenser i ägande och inflytande inom medie-av

området har emellertid under tid fråganvisat måste påatt tassenare
allvar också demokratii stabil den svenska. finns riskDeten som en
för de ekonomiska aktörernas handlande kommer ställa deatt att
politiskt fullbordat faktum.ansvariga inför maktstrukturerNya inom

mångfaldenmassmedieområdet kan hota och demokratin.
regeringsförklaringen aviserades förI utredning belysaatt ten-en

denser till ägarkoncentration på massmedieområdet.

Uppdraget

Rådets uppgift yttrandefriheten främjaskyddaär attatt genom
mångfald inom massmedierna. skall och föreslå åtgärderDet överväga
för stärka mångfald och konkurrens motverka skadlig ägar-att samt

myndighetsfunktionoch maktkoncentration. har rådet ingenDäremot
eller etableringar massmedierna.rörande ägarförändringar inom

Rådet skall följa utvecklingen och kartlägga och analysera problem
mångfalddet gäller konkurrens och inom massmedierna, särskiltnär

former inflytandetendenser till koncentration ägande och andraav av
tendensermedierna. Uppmärksamhet bör riktas till kon-över mot

och lokalacentration på det internationella, nationella, regionala planet
tendenser tillinom olika mediesektorer och branscher och ägandemot

ägarförändringarinom flera mediesektorer samtidigt. Konsekvenser av
för bör beskrivas och analyseras.innehållet i massmedierna Den

förtekniska utvecklingens konsekvenser och möjligheter mass-
uppmärksammas. Rådet bör delta denmedieutvecklingen skall särskilt i

offentliga debatten mångfald och maktkoncentration inomom
massmedierna.

föreslå for stärka mångfaldRådet skall och åtgärderöverväga att
och konkurrens och motverka skadlig och maktkoncentrationägar-
inom massmedierna. Rådet skall bl.a. undersöka behov och möjlig-av
heter till frivilliga mediemarknaden dettaöverenskommelser på i syfte.
Vidare skall rådet utreda behovet lagstiftning och/eller andraav
åtgärder kan begränsa skadlig koncentration ägandetsom av av mass-
medierna. detta arbete skall rådet särskilt samråda med utredningenI

medier och grundlagama Ju 1994:13.om nya
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särskiltRådet skall följa den internationella utvecklingen, inom EU
skall svensktoch Europarådet de nordiska länderna. Rådetsamt vara

mediekoncentration ochkontaktorgan till den expertkommitté rörande
skall hamångfald, Europarådet och korre-vilket upprättat som

spondenter alla medlemsstaterna.i

Redovisning uppdragetav

direktiv till samtliga kom-utredningsarbetet gäller regeringensFör
redovisning regional-särskilda utredare angåendemittéer och av

offentliga åtagan-konsekvenser dir. 1992:50,politiska prövaattom
dir.mellan könenbeakta jämställdhetenden dir. 1994:23 och attom

skall belysasrådetFörslag lämnas1994:124. även ettursom av
lederFörslagstatsñnansiellt perspektiv.samhällsekonomiskt och som

åtföljasskallinkomster förutgifter eller minskadetill ökade staten av
andra ñnansieringsvägar.förslag till elleromprioriteringar

fortsattatill dessredovisas så ställningRådets arbete skall att
budgetproposition.med årssamband 1998verksamhet kan itas senast

detrådetförslag till åtgärderskall lägga framRådet när anser
redovisa sitt arbeteåterkommandebefogat. Rådet skall vidare genom

mångfaldoch inommedieägandetillrapportering regeringen om
medierna.

förslagunderlag ellerbegära invid behovRegeringen attavser
ansvarsområde.rådetsrörande olika delar av

Kulturdepartementet
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Staffan Sundin 1995:3
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1996:2februari 1996,14från seminariumRapport
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