
Yttrandefriheten
konkurrensen

mediekoncentrationslagtillFörslag m.m.





offentligautredningarStatens

1999:30

W Kulturdepartementet

Yttrandefriheten
konkurrensenoch

mediekoncentrationslagFörslag till m. m.

lxlgiiekoncentrationskommitténBetänkande av
Stockholm 1999



SOU och Ds ingår i 1999 års nummerserie kan köpas från Fakta Info Direkt.som
För remissutsändningar SOU och Ds ingår i 1999 års nummerserieav som svarar
Fakta Info Direkt på uppdrag Regeringskansliets förvaltningsavdelning.av

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Kundservice
Box 6430, 113 82 Stockholm
Tel: 08-587 671 OO,Fax: 08-587 671 71

order@faktainfo.seE-post

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 1993.
litenEn broschyr underlättar arbetet för den skall på remiss.som som svara-

Broschyren kan beställas hos:
Information Rosenbad
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Fax: 08-405 42 95
Telefon: 08-405 47 29

NORSTEDTS TRYCKERI AB ISBN 91-7610-943-7
Stockholm 1999 ISSN 0375-250X



SOU 1999:30

Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

beslut den bemyndigade regeringen chefenGenom november 199713
för Kulturdepartementet tillkalla kommitté med parlamentarisktatt en
inslag med uppdrag lägga fram förslag till lagstiftning för slåatt att
vakt mångfalden i svenska medier och motverka sådan ochägar-om
maktkoncentration skada frittinom massmedierna kan och brettettsom
meningsutbyte och fri och allsidig upplysning.en

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Kulturdeparte-av
statsrådet Marita Ulvskog den januari 1998justitierådet Johan7mentet

Munck ordförande i kommittén. övriga ledamöter förord-Somsom
nades den 22 januari förste vice talmannen Anders Björck,1998
riksdagledamoten kulturskribenten Göran Hillman,Agne Hansson,
försäljningschefen Karin Johansson, dåvarande riksdagsledamoten

Klevenås,Lena dåvarande riksdagsledamoten Frank redaktörenLassen,
Malmborg f.d. riksdagsledamoten,Ingvar och utnämndevon numera

generalkonsuln Olle Wästberg.
februari förordnades departementssekreterarenDen 12 1998 Eva

Agevik, journalisten Maria-Pia Boêthius, rättschefen i Konkurrens-
verket Kenny Carlsson, professor emeritus Stig Hadenius, departe-
mentssekreteraren Henrik Selin, hovrättsassessom Thomas Stiber

StaffanStrömgren, medieforskaren Sundin och hovrättsassessom
Gunilla Svahn Lindström i kommittén.expertersom

Till sekreterare fr.o.m. den januari förordnades kammar-15 1998
Madeleine Kanold och till biträdande sekreterare fil.rättsassessom
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kand. Marie Lindström. Marie Lindström entledigades fr.0.m den
oktoberl 1998.

Kommittén har antagit Mediekoncentrationskommittén.namnet
Mediekoncentrationskommittén överlämnar härmed sitt betänkande

Yttrandefriheten och konkurrensen. Till betänkandet fogadeär en reser-
vation och särskilt yttrande.ett

Uppdraget därmed slutfört.är

Stockholm i februari 1999

Johan Munck

Anders Björck Agne Hansson Göran Hillman

Karin Johansson KlevenåsLena Frank Lassen

Ingvar Malmborg Olle Wästbergvon

/Madeleine Kanold
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Sammanfattning

utgångspunkterAllmänna

uppgift enligt fram förslag tillKommitténs har direktiven varit läggaatt
lagstiftning för slå vakt mångfalden i svenska medier och mot-att om
verka sådan och maktkoncentration inom massmedierna kanägar- som
skada fritt och brett meningsutbyte och fri och allsidig upplys-ett en
ning. Förslaget bör enligt direktiven samlas i särskild lag. Kommit-en

skall enligt direktiven också behandla frågan konkurrenslag-tén om
stiftningens tillämplighet det aktuella området.på

bakgrund till sina överväganden redovisar kommitténSom en upp-
gifter mediestrukturen i Sverige, den pågående tekniska utveck-om

förutsättningarna,lingen, de konstitutionella nuvarande konkurrens-
reglering nuvarande beträffande radiooch bestämmelser intresseav
och kap. Kommittén redogör också för förhållandena iTV 2-6. ett
antal jämförbara länder för utvecklingen inom ochEU Europa-samt
rådet kap. 7-9.

Enligt direktiven har utvecklingen inom delar mediemarknadenav
under de åren gått minskande mångfald och ökandesenaste mot enen

redovisning i betänkan-ägarkoncentration. kommittén lämnarDen som
det kap. visar utvecklingen inte har varit så entydig. På dags-2 att

sinapressfältet har visserligen flera förvärv ökatägargrupper genom
Åandelar den totala marknaden. har radpå andra sidan ägareen nya

etablerat sig dagspress-, radio- och TV-marknadema, samtidigt som
Ävende dagspresskoncemema lösts koncentra-störreen av omupp.

tionstendensema osannolikt den på-inte bör överdrivas det inteär att
gående utvecklingen allt företag i flera medie-med intressenstörremot
branscher och i flera länder kommer fortgå och sikt leda tillpåatt en
ökad ägarkoncentration.

åsik-Utvecklingen har blivit föremål för livlig allmän debatt dären
gått starkt isär. Vissa bedömare har positivt på koncentra-terna sett

tid-tionsprocessema. exempelvis utslagningenDe att svagamenar av
ningar på de lokala dagspressmarknadema har lett till den kvarva-att
rande tidningen fått höja den redaktionella kvaliteten samti-attresurser
digt den breddat sitt opinionsbildande material för kunna lockaattsom
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olika kategorier läsare. Ekonomiskt starkare tidningar enligtav anses
denna uppfattning också ha möjligheter stå påtryck-större att emot
ningar från och andra intressegrupper. den likvälI månannonsörer ten-
denser till likriktning har gjort sig gällande beror det- hävdas det på-
helt andra faktorer ägarkoncentration såsom exempelvis den ökadeän
kommersialiseringen medierna. Andra koncentrationenattav menar
redan har medfört betänkliga effekter eller den i fallvarje riskeraratt

det, utvecklingen fortsätter. Ytterligare finns den åsiktengöraatt om
företrädd frågan i grunden principiell och berör grund-äratt artav
valama för demokratin: maktfördelning enligt denna uppfattningären
lika viktig på förevarande område det gäller den politiskanärsom
demokratin.

Lagstiftningsbehovet m.m.

Vad på detta område kan väcka betänkligheter huroavsettsom man
bedömer den hittillsvarande utvecklingen det för närvarandeär att är
tveksamt finnsdet någon möjlighet till åtgärder mycketmotom ens
drastiska förändringar skulle kunna innebära allvarliga hot motsom
mångfalden och den praktiska möjligheten utnyttja yttrandefriheten.att
Den situationen torde sakna motsvarighet i praktiskt alla andrataget
jämförbara länder. På detta område har det allmänna frånett ansvar
vilket inte vidare kan friskriva sig med hänvisning till intres-utanman

marknadens självreglering och den principiella etableringsfri-set av
heten. svenska folkstyrelsenDen bygger enligt regeringsformen på fri
åsiktsbildning, och statsmakterna har skyldighet till dennaatt atten se
förblir realitet.en

Detta gäller särskilt det tveksamt dettapå områdeärsom om man
kan lita till det korrektiv konkurrenslagens regler företagsför-som om

innebär. regler bygger internationelltDessa på vedertagna prin-värv
ciper, det för svensk del tveksamt lagen kan genombrytaärmen om
den etableringsfrihet skyddas tryckfrihetsförordningen ochsom av
yttrandefrihetsgrundlagen. denna fråga föreligger det förI närvarande

synnerligen besvärande oklarhet rättsläget.en om
Rättsosäkerheten gäller inte bara frågan huruvida konkurrenslagens

regler företagsförvärv går tillämpa på det grundlagsskyddadeattom
området, fråga blev föremål för livlig diskussion exempelvis ien som
samband med förvärvExpressens Göteborgs-Tidningen. Oklarhetenav
gäller i fråga andra vedertagna principer till skydd för denäven om
lojala konkurrensen, nämligen förbuden konkurrensbegränsandemot
samarbete och missbruk dominerande ställning.mot av
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konkurrenslag-tidigareireglermotsvarandeochprinciperDessa
påtillämpligaantagits ävenhaallmänttidigarestiftning torde vara

dettatid visarunder ävendiskussionen attmedieområdet, senaremen
principerhärsigkontroversiellt. Detgradi hög rör avär omnumera

ochdynamisktmediebranscheneftersombetydelse, ärpraktisk ettstor
konkurrensenteknik ochutvecklingmed snabbområdecentralt nyav
skyddsregleravsaknadisvenskadenmarknadbegränsad avsomen

ellerminskaskraftigtskulle kunnasvårigheter t.o.m.alltför storautan
vidkopplingsforbehållmediesektor,vissslås inom t.ex.ut genomen

tryckeriområdetellerdistributions-blockader påannonsförsäljning,
utvecklingenpräglars.k. konvergensåtgärder.liknande Deneller som

tekniskaolikamellaninnebärbl.a.området och gränsernapå attsom
förocksåtalarotydligareblir alltinformationsöverföringförmetoder

oberoendeaffársverksamhetenförgällaspelregler bör avatt samma
på.den byggerden teknik som

jämförbartendanågotdet inte iföreliggerSåvitt har kunnat utrönas
tillämpligakonkurrensreglemade vanliga ärland tvekannågon attom

särskilddessutomländer finnssådanaoch i mångamedieområdet,på
område.på dettaföretagskoncentrationerskyddlagstiftning till mot

områdetåtgärder påbehovetfråganKommittén har övervägt avom
påöverenskommelserfrivilliga etttillgodosesskulle kunna genom

dockhartankeundvikas. Dennalagstiftningsåtgärder kansådant sätt att
organisationernaledandehos denämnvärdvunnit någoninte respons

del svå-heluppenbartdetmedieområdet, ochaktörerna på är attoch en
Frivilligaskulle överens-praktiskrättslig och möta.righeter artav

synpunk-andrafrån vissafunktionemellertid fyllakankommelser en
önskemålet läsarnatillgodoseintressetexempel attEtt är att av enter.

självautsträckningtidskrift i änellerdagstidning större genomnuen
stårvilka intressenterupplysningfåpublikationen skulle kunna somom

flerai lag iföreskrivenordningtidningsföretag, ärbakom ett somen
länder.

pålagstiftningsåtgärdersynpunkteniblanddebatten attI möter man
allvarpåbör änlämpligen annatområde intekänsliga övervägasdetta

uppstår.ingripandebehovkonkretleder tillutvecklingen att ett avom
dominerandemissbrukmaktförändringar,ochsnabbaOm ägar- av en

konkurrensen,till hotlederförfarandenliknandeställning eller mot
allmän-statsmakterna,emellertidyttrandefriheten, kanmångfalden och

ändrafaktum. Attfullbordatinförställasoch konkurrenternaheten
ingripandenförförutsättningförsta attgrundlagen något är ensom-

fram kommerläggsFörslagviss tid.kunnaskall somgöras tar nu-
förrän år 2003.i kraftträdainte kunnasålunda att

lita tillbetänkligheterdetKommittén har attmöteransett att en
eventuelltändringarinnebäraskulleförlängningsinstrategi i attsom
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skulle behöva genomföras med retroaktiv verkan, något inte hellersom
i alla lägen möjligt, Sverigeär skall respektera grundläggande rätts-om
principer och de internationella konventioner vi har anslutitsom oss
till.

Det anförda talar för lagstiftning nödvändig, påatt är om man en
gång vill undanröja nuvarande rättsosäkerhet och hålla viss bered-en
skap för utveckling skullemöta kunna innebäraatt allvarligtetten som
hot konkurrensen, mångfalden och denmot praktiska möjligheten att

yttrandefriheten. Härtillutöva kommer utvecklingen inom kanEUatt
Äventänkas lagstiftning ofrånkomlig.göra Europarådet har i nyli-en

rekommendation förordatantagen medlemsstaterna vidtarattgen
lagstiftningsåtgärder i detta syfte i den detmån inte redan har skett.

Det osäkra konstitutionella läget innebär lagstiftning måsteatt en
stödjas grundlagsändring, eftersom den skulle riskeraav en attannars
strida tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.mot I
andra länder har åtgärder kunnat vidtas ändring i grundlag. Attutan
läget för svensk delär sammanhängerett med viannat har in-att en
gående och detaljerad konstitutionell reglering tryck- och yttrande-av
friheten saknar motsvarighet i andra länder. Denna reglering ärsom av
oskattbart värde för det fria ordet, denatt innebärgarantera men
samtidigt ändringar fortlöpande har behövt föratt göras att anpassa
regleringen till olika principer har bedömts så viktiga attsom vara
jämkningar de grundläggande bestämmelserna har ofrån-av ansetts
komliga. På förevarande område grundlagen svårtolkad och inne-är
börden bestämmelserna osäker. klara linjerUtan för tolkningen kanav
respekten för grundlagen på sikt urholkas.

Intresset respekten för grundlagen vidmakthållsatt i föreningav
med de befogade önskemål sig gällande från rättssäkerhets-,görsom
konkurrens- och yttrandefrihetssynpunkt liksom de internationella
aspekterna innebär enligt kommitténs mening så starktsammantagna ett
lagstiftningsbehov övervägande skäl talar för grundlagsändringatt en

lagstiftningsinsatsgör förevarandepå område möjlig ochsom en
säkerställer vanliga principer för lojal affärsverksamhetatt iakttas även
inom mediesektom.

Konkurrenslagen eller särskild lag

Kommittén konkurrenslagens förbud konkurrensbegrän-att motanser
Sande samarbete och missbruk dominerande ställningmot utanav pro-
blem bör kunna tillämpliga för mediesektom under förutsättningvara

vissa särbestämmelser meddelas.att Samtidigt öppning igörssom en
tryckfrihetsförordningen för säkerställa konkurrenslagens tillämplig-att
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tryckfrihetsförordningenföreskrivas iuttryckligensåledesdetbörhet
ellermyndighetstöd förkonkurrenslagentillämpning geratt aven

tryckninginnehåll hindraskriftsgrundpåallmänt attannat avorgan
ochallmänhetenblandspridningdessellerskriftenutgivningeller av

tryckfrihetsförord-enligtbefogenhetdeninskränkerhellerinte som
före-Motsvarandeskrift.periodiskutgivaretillkommerningen av

påavseendemedyttrandefrihetsgrundlagenimeddelasbörskrifter
upptagningar.tekniskaochochradio- TV-program

tilläm-konkurrenslagensäkerställasskallytterligaredet attFör att
kommitténsenligtbörmediesektomsbeaktande särartmed avpas

iprövningenkonkurrenslageniregel insärskild attmening tas omen
skeskallsektorngrundlagsskyddadeför denbetydelseharfall som

säkerställaintressenagrundläggande ettde attbeaktandeunder avav
konst-och frittupplysningallsidigochfri ettmeningsutbyte,fritt en

skapande.närligt
övervägandekommitténkoncentrationsfrågomagällerdetNär anser

påsärskild lag sättkompletteraskonkurrenslagenförskäl tala att enav
innebäraskullesärlagstiftning attdirektiven. Eniförutsattssom

förutsättningarspeciellatill dekanbättrebestämmelserna somanpassas
grundläggande begrep-konkurrenslagenimediesektom. Deförgäller

adekvatafulltmarknad blir interelevantochställningdominerandepen
efter-bl.a.mediernaopinionsbildandeutpräglatdedet gäller mestnär

bedömningsamladförintekonkurrenslagen utrymme avengersom
därföroch TVmedierolikainominflytandeoch t.ex.ägande press -

produktmarknader.skildasigmeningkonkurrenslagensi rördetatt om
ellerlokalakonkurrenslagenstöd prövamedMöjligheterna att av

mycketvidareriksdominansmedföretag äretableringarregionala av
begränsade.

särskildtill slutsatsenkommitténlettsåledes attanförda harDet en
konkur-sidanvidinförasbörmediekoncentrationslaglag aven --

renslagen.

regleringförPrinciperna en ny

detlagstiftning sättetutformapåtankenavvisarKommittén att nyen
Intebrytasskall kunnaföretagskoncentrationerbefintligaredan upp.att

ellernyetableringsärskildanågrainföras spärrardet motheller bör
medieföretagsförbestämdanågraeller gränser ettflermedieägande

företagsförvärvgällatillbegränsaslagen bör attexpansion. Den nya
koncentrationer.motsvarandeoch andra

itill debegränsassärskild lag bör mestförTillämpningsområdet en
såväl idagstidningarmedierna,opinionsbildandegradutpräglad pap-
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persutgåva i elektronisk form, radio och TV. För övriga mediersom
bör konkurrenslagens vanliga regler företagskoncentrationermot vara
tillräckliga. Den tekniska utvecklingen kan dock det påkallatgöra att
utvidga tillämpningsområdet för särlagstiftning. I den delen bören man
dock avvakta de överväganden på grundval Konvergensutred-av
ningens arbete för närvarande pågår bl.a. samordna reglernaattsom om
för elektroniska informationstjänster med dem gäller för radio ochsom
TV.

De stiftelseägda statliga public service-företagen bör inte omfattas
lagstiftning. Lagen bör i övrigt gälla både för statliga och pri-av en ny

företag och oberoendevata företag svenskt eller utländskt,ärettav om
under förutsättning det verksamt på den svenskaär marknaden.att

Några regler anmälningsskyldighet vid förvärv medie-nya om av
företag behöver inte införas. Det bör tillräckligt med de reglervara som
gäller enligt konkurrenslagen och innebär anmälningsskyldighetsom
vid företagsförvärv för det fall de berörda företagen tillsammans haratt

omsättning överstiger miljarder4 kronor och det förvärvadeen som
företagets omsättning överstiger visst belopp. Lagen bör emellertidett

det finns särskildanär skäl kunna tillämpas någon automatisktäven när
inträdande anmälningsskyldighet inte föreligger. börDen således i sär-
skilda fall kunna tillämpas med avseende på lokalaäven koncentratio-
ner.

Enligt kommitténs mening bör den prövning enligt lag-som en ny
stiftning skall vid företagsförvärvgöras ellerett motsvarandeannan
koncentration sin utgångspunkt i frågan förvärvetta skapar ellerom
förstärker ställning kan befaras ägnad hämma fritten attsom ettvara
meningsutbyte och allsidig upplysning. En sådan lösning säkerställeren

lagstiftningen står iatt överensstämmelse med det allmänna syfte som
ligger till grund för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-
lagen.

Om lagen skulle enbart detta rekvisit för ingripande skulleettange
saklig överensstämmelse uppnås med regler gäller i flera främ-som
mande länder, däribland den lag på området gäller i Norge.nya som
Inte desto mindre torde det stå klart lagen enligt svenska yttrandefri-att
hetstraditioner då skulle bli alltför och svårförutsebar till sinvag
tillämpning. Kommittén ytterligare kriterier måste ställasattanser upp
för förbud skall få meddelas.att ett

Nära till hands ligger då ställa ytterligare förutsätt-att upp som en
ning konkurrenslagens förutsättningaratt för koncentrationsförbud
principiellt uppfyllda. En förutsättningär försett ingripande skulle
alltså koncentrationen skapar eller förstärkeratt dominerandevara en
ställning väsentligt hämmar eller ägnad hämma förekomstenär attsom
eller utvecklingen effektiv konkurrens. Därvid måste dock bort-av en
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miljar-överstigande 4omsättningkrav påkonkurrenslagensfrån enses
medendasttillämpligskulle blilageneftersomder kronor, annars

medieföretagen.allraavseende på de största
deninomstorföretagenprincipielltinnebärlösningsådan attEn sett

opinionsbild-förgradutprägladimediesektomdel mest svararsomav
koncentra-konkurrenshänseende. Förprivilegium i attningen får ett en

andragällerdetinte,detförbjudas räcker närskall kunnation som
konkurrens-vedertagnastrid medikoncentrationen stårbranscher, att

befa-kankoncentrationenfordras dessutomprinciper. Deträttsliga att
allsidigochmeningsutbytefritthämmaägnad ett upp-att envararas

lysning.
möjlighet sammanvägaerbjuderintekonkurrenslagen attEftersom

opinionsbildningenförbetydelsemarknaderolikainflytande på av
koncent-kunnaingripandeförförutsättning attalternativmåste varaen

väsentligtinnefattarställningförstärker ettellerskaparrationen somen
be-intenämligenkanmarknader. Dettaflera sådanainflytande inom

domine-falleti detkonkurrenslagens attänaktas inom annatsystem en
produktmarknad.uppnåtts inomredan harställningrande en

kanSituationenuppmärksammas.typfall börtredjeMen även ett
betydande kon-byggtharsvensk koncerndentänkas att upp enenvara

tidi-koncernenstillmed hänsynmediemarknaden,centration på som
befarasinte kanoch olika vidtagnahandlande arrangemanggare

upplysning. Koncernenallsidigochmeningsutbytefritthämma ett en
företag-tillemellertiddärav säljs annatdelar etteller stora senare

intevilkenbeträffandemediekoncemutländskexempelvis manen -
enligtbörgarantier. Förvärvetharprövningnärmareutan samma

oberoendedettaochkunnasituationi denna prövasmeningkommitténs
sigetablerathartidigare ettföretagetförvärvandedet somomav

kunnabörprövning ocksåbetydereller inte. Detmedieföretag att en
ställningdominerandekontrollenförändrarförvärvet överske enom

flermedieägande. Förvärvetväsentligtinnefattandeställningeller etten
innebära någonskulledet inteförbjudashanddå i sistakan även om

marknaden.svenskadenkoncentration påökad
före-prövningenuttryckligenSlutligen bör i lagen att omavanges

meningsutbytefritthämmabefarastagsförvärvet kan ettägnat attvara
koncentrationensbakgrundskall skeupplysningoch allsidig mot aven

iagerandeförväntadeföretagsberördaochmarknadsförhållandenaart,
oftanaturligtvisagerandeförväntade ärsituationen.den Företagensnya

tidigaremedieföretagsvenskagällerdetförutselättare när varsatt
förledningtillkan tjänamedielandskapetsvenskadethandlande inom
fåibland kandärmedföretagsvenskaförstegbedömningen. Det som

utländska företag.diskrimineringnågondock intekan avses som
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Sammanfattningsvis kommittén lagen bör utformas såatt attanser
koncentration skall kunna förbjudas, denen om

skapar, förstärker eller förändrar kontrollen dominerandeöver en
ställning, väsentligt hämmar eller ägnad hämma före-är attsom
komsten eller utvecklingen effektiv konkurrens i frågaav en om en
sådan verksamhet enligt det föregående har särskild betydelsesom
för opinionsbildningen dagspress, radio och TV eller ställ-en- -
ning innefattar väsentligt inflytande inom flera sådana verk-ettsom
samheter, och
i betraktande koncentrationens marknadsförhållandena ochart,av
berörda företags förväntade agerande kan befaras ägnad attvara
hämma fritt meningsutbyte och allsidig upplysning.ett en

Kommitténs förslag innebär prövningsorganet inte tilläggs behö-att
righet föreskriva några åtgärder alternativa till förbud.att Allaärsom
omständigheter i samband med förvärvet skall beaktas och därvid även
sådana syftar till bevara självständigheten för de iattarrangemang som
koncentrationen ingående enheterna. Några förhandlingar i frågor av
detta slag på vid tillämpningen konkurrenslagensätt börsamma som av
dock inte förekomma.

Sådana produkter och tjänster omfattas den särskilda lagensom av
bör undantas från konkurrenslagens tillämpningsområde.

Frågor ingripande koncentration skall enligt denmotom en nya
lagen domstol. Uppgifterna följaprövas utvecklingen,att taav emot
anmälningar eventuellt infordra uppgifter från de berörda företagen och
i sista hand för prövningen ärende skall föras till dom-ettsvara av om
stol bör enligt den lagen ankomma på Konkurrensverket. Ennya
nämnd med särskild expertis i bl.a. yttrandefrihetsrättsliga frågor knyts
till verket för dessa uppgifter.

Kommittén understryker den allmänna betydelsenstora pröv-attav
ningen det gäller koncentrationsfrågornär på medieområdet medgörs

skyndsamhet. utdragetEtt prövningsförfarandestor kan leda till bety-
dande problem för berörda företag. På tid har också flerasenare
lagändringar antagits med syfte avlasta Konkurrensverket rutinären-att
den och på detta öka förutsättningarna försätt skyndsam behandling.en

reglerDe kommittén föreslår det gäller prövningen på medie-närsom
området bör kunna bidra till snabb handläggning.en



Sammanfattning 23SOU 1999:30

ställningkabel-TV-fiiretagensSärskilt om

monopollik-fallnärvarande i mångahar förKabel-TV-företagen en
yttrandefrihets-skydddet starkamedföreningställning.nande I som

gällerdetsvårigheterdettamedför närtrådsändningargrundlagen ger
inflytandetillräckligt överabonnentematillförsäkra program-att

sammanhang.i mångauppmärksammatsharfrågautbudet, somen
med dessatillkommafrivillighetens rättaMöjligheterna på vägatt

sigutvecklingentekniskadenberoende terdelvisproblem är menav
osäkra.

ändring börinte görasdet börKommittén övervägasatt enomanser
infly-abonnentemasyftemedlagstiftningmöjliggöri YGL att gesom

Kommittén före-i kabelnät.distribuerasvilkatande över somprogram
bestämmelseinförsTV-lagenochi radio-detslår dessutom somatt en

begränsninginnebäranslutningsavtalivillkorriktar sig avmot som
ellerkabel-TV-anläggninganvända attellerinstallerarätten att annan

parabolantenn.installera

Författningsförslag

till ändringarförslagframkommitténläggeranfördamed detenlighetI
förslagyttrandefrihetsgrundlagenochtryckfrihetsförordningen samti

konkurrenslagen.itill ändringarochmediekoncentrationslagtill en
mark-TV-lagen, lagenochi radio-ändringarföreslåsDessutom om

Konkurrensverket.förinstruktionennadsdomstol och

yttrandensärskildaReservationer och

ledamöternareservation harenhällig.inte EnKommittén avgettsär av
reservationenWästberg. Ioch OlleKarin JohanssonBjörck,Anders

be-deförslag: Trotskommitténsflertal olikaanförs argument motett
harkvalitetsmediemamediersvenskafinns inom attkymmer som -
ochjournalisterblandkonformismfinnsdethävda sig,svårt attatt en

lätt konstateradetägarkoncentrationbetydandeoch är attmedier en -
medie-gjortbeslut harpolitiskaochutvecklingen atttekniskadenatt

Kommitténdecenniet.detminskat underharkoncentrationen senaste
nöd-mediekoncentrationlagstiftning ärvisalyckatshar inte att omen

någotförslagframläggalyckatsinte hellerharvändig. Den ett som
mediekoncent-minskaochverklighetenförändraskulleväsentligt sätt

enbartsigriktarmediekoncentrationslagenföreslagnarationen. Den
undantaretermedieområdet ochdagstidnings- ochinomåtgärdermot

i ochföreliggerkonfliktservice-företagen. Denpublicdessutom som
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med Konkurrensverket hävdar konkurrenslagen tillämplig påatt äratt
medieområdet bör lösas vanlig rättslig prövning. före-Attgenom en
skriva konkurrenslagen skall gälla framför grundlagama inomatt
medieområdet kommer inte påverka de verkliga problemen inomatt
medieområdet enbart skapa andra. grundlagamaOm möj-utan att ger
lighet för Konkurrensverket också föröppnaratt agera man
underhandskontakter mellan verket och medierna såsom sker i andra-

konkurrensärenden vilket skulle mycket olyckligttyper närav vara-
det gäller frågor berör etablering medier. väsentligtDet är attsom av
râgången mellan fria medier och statsmakten upprätthålls. Förslaget
innebär betydande ingrepp i de grundlagar skall tryck-garanterasom
och yttrandefriheten. Den grundlagsöppning föreslås mycketärsom
vid. Vanliga lagar kan ändras enkelt riksdagsbeslut och dettaettgenom
kan i politiskt klimat missbrukas. Någon ändringett annat av
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bör inte ske.

Ett särskilt yttrande har Carlsson.Kennyavgetts expertenav
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Författningsförslag

iändringFörslag till lag1 om

tryckfrihetsförordningen

införastryckfrihetsförordningen skallföreskrivs det iHärigenom att
lydelse.kap. följandeparagraf, 111 aven ny

1kap.11§

lagföreskrivetgäller vad idenna förordninghinderUtan ärsomav
förbud motom

hindra,syftehar tillmellan företagsådant samarbete attsom
ellermärkbartsnedvrida konkurrensen påellerbegränsa sätt ettett ger

sådant resultat,-
dominerandesidaflera företagsmissbruk från ellerett av en

ställning,
liknande utvidgningförvärv ellersammanslagning,sådan av

ochmeningsutbytefrittbefaras hämmakontroll företag kan ettav som
allmänsakligt fråneller påallsidig upplysning sätt ärett somsom,en

vilkenställning,dominerandeskapar eller förstärkersynpunkt, vä-en
utveck-ellerförekomstenägnad hämmasentligt hämmar eller är att

helhet ellerdesskonkurrens landetlingen effektiv inom i avse-enav en
värd del det.av

allmäntmyndighet ellerstycket stöd förFörsta annat organger
ellerinnehåll hindra tryckninggrund skrifts utgivningpåatt avav

hellerinskränkerochbland allmänhetenskriften eller dess spridning
periodisk§ tillkommerden befogenhet enligt kap. 3 utgivare5 avsom

skrifi.

kraft den januari 2003.lag träder i 1Denna



26 Författninggörslag SOU 1999:30

2 Förslag till lag ändring iom

yttrandefrihetsgrundlagen

Härigenom föreskrivs det i yttrandefrihetsgrundlagenatt skall info-
paragraf, kap.1 14 följande lydelse.ras en ny av

1kap.14§

hinderUtan denna grundlag gäller vad föreskrivet lagär iav som
förbud motom

sådant samarbete mellan företag har till syfte hindra,attsom
begränsa eller snedvrida konkurrensen på märkbart ellerett sätt ettger
sådant resultat,

missbruk från eller flera företags sida dominerandeett av en
ställning,

sådan sammanslagning, förvärv eller liknande utvidgning av
kontroll företag kan befaras hämma fritt meningsutbyte ochav ettsom

allsidig upplysning eller på skadligt frånen sätt allmänett ärsom, som
synpunkt, skapar eller förstärker dominerande ställning, vilken vä-en
sentligt hämmar eller ägnad hämma förekomstenär elleratt utveck-
lingen effektiv konkurrens landetinom dess helheti ellerav en en avse-
värd del det.av

Första stycket stöd för myndighet eller allmäntger annat organ
på grund det kända eller väntadeatt innehållet radioprogramiav ett

eller teknisk förbjudaupptagning eller hindra dess oflentliggérandeen
eller spridning bland allmänheten och inskränker heller den befo-
genhet enligt kap.3 §4 och kap. §4 3 tillkommer den sändersom som
radioprogram och utgivare radioprogram och tekniskaav upptag-
ningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
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mediekoncentrationslagtillFörslag3

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

eller kom-ekonomiskverksamhettillämpliglag1 § Denna är av
iibestårmersiell natur som

dagstidningar,utgivning av
riktade tilltelevisionsprogram ärellerradio-sändningar somav

hjälpmedel.tekniskamedavseddaochallmänheten emotatt tas
iföretagbedrivsverksamheten ettinte,gällerstycketFörsta avom

bildatsharstiftelseandelarelleraktiersamtliga ägsvilket avsomenav
skallstiftelseförordnandetenligt utsesstyrelseoch rege-avstaten vars

riksdagen.företrädda ipolitiska partierde ärförslagringen på somav

in-grundläggandedetbeaktandeundertillämpasskall2§ Lagen av
allsidigochfrimeningsutbyte,frittsäkerställa upp-ettatt entresset av

skapande.konstnärligtfrittlysning och ett

medförståslagdenna3 § I
meddagspresskaraktärnyhetstidningallmänDagstidning: En re-av

opinionsbildningallmänpolitisk ut-ellernyhetsförmedlingguljär som
veckan,ifemnormalt minstmedkommer nummer

konkurrenslageniDetsammakoncentration:ochFöretag som
1993:20.

Anmälningsskyldighet

finnskoncentrationerbeträffandeanmälningsskyldighetfråga4 § I om
Även anmälningsskyldig-1993:20.konkurrenslagenregler i 37 § om

Konkurrensverket ifårföreligger, ettintenämnda lagrumenligthet
koncentratio-anmälakoncentrationi attenskilt fall ålägga part enen

iverksamhetbedriverberörda företagendenågot avsessomavnen, om
medver-och andraskäl.särskilda Enpåkallat partoch detl § är av

anmäla koncentra-frivilligtalltidharkoncentration rättkande i atten
tionen.
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Förbud koncentrationermot

5 § Stockholms tingsrätt får på talan Konkurrensverket förbjudaav en
koncentration omfattas anmälningsskyldighet enligt 37 § kon-som av
kurrenslagen 1993:20 eller 4 § denna lag eller anmälts frivilligtsom
enligt vad i sistnämnda paragraf.som anges

Koncentrationen skall förbjudas, denom
skapar, förstärker eller förändrar kontrollen dominerandeöver en

ställning, väsentligt hämmar eller ägnad hämma förekomstenär attsom
eller utvecklingen effektiv konkurrens i fråga verksamhetav en om en

omfattas ellerl ställning innefattar väsentligt in-ettsom av en som
flytande inom flera sådana verksamheter, och

i betraktande koncentrationens marknadsförhållandenaart,av
och berörda företags förväntade agerande kan befaras ägnad attvara
hämma fritt meningsutbyte och allsidig upplysning.ett en

Förbud får dock inte meddelas i fråga koncentration harom en som
förvärv påägt svensk eller utländsk börs, auktorise-rum genom en en

rad marknadsplats eller någon reglerad marknad ellerannan genom
inrop på exekutiv auktion. stället f°ar förvärvarenI åläggas att avyttra
det har förvärvats.som

6 § förbudEtt koncentration innebär rättshandlingmot atten en som
led i koncentrationen därefterutgör blir ogiltig.ett

Mediekoncentrationsnämnden

7 § Frågor enligt denna lag ankommer på Konkurrensverket prö-som
inom verket särskild nämnd, Mediekoncentrationsnämnden. Ivas av en

nämnden skall ingå med särskilda insikter i frågor ipersoner som avses
och1 2 §§. Ledamöter i nämnden och för dessaersättare utses av rege-

ringen.

Tillämpning konkurrenslagen 1993:20av

8 § fallI i denna lag tillämpas 38-46 §§, 54-56 §§, 57 §som avses
första stycket, 58 första59 60§ stycket och 62-69 konkur-
renslagen 1993:20 på motsvarande förI stället vad före-sätt. som
skrivs i 64 a§ första stycket konkurrenslagen skall dock gälla vidatt,
huvudförhandling i mål enligt denna lag,5§ de lagfarnaen av
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ifrågorinsikter isärskildaskall haledamöterna rätten avsessomav
gällerekonomisk Detta ävenandreoch dendenna lag expert. omvara

konkurrenslagen.enligtmålocksåförhandlingen avser

januarikraft den 2003.i 1lag träderDenna
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4 Förslag till lag ändring iom

konkurrenslagen 1993:20

Härigenom föreskrivs i fråga konkurrenslagen 1993:20om
dels och7 34 skall ha följande lydelse,att a
dels det i lagen skall införas paragraf, följande5§att en ny av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§I
verksamhetHar skallsom

enligt denna lag bety-prövas
delse för utövande rättighetav

kap.1 1 kap.i 4som avses
1§, 6kap. § eller1 kap. 1§13
tryckfrihetsförordningen eller
1kap.1§, 3kap. 1,2 eller 8§
eller kap. §10 1 yttrandefrihets-
grundlagen, skall vid pröv-

särskilt beaktas detningen
grundläggande intresset sä-att
kerställa fritt meningsutbyte,ett

fri och allsidig upplysningen
och fritt konstnärligt ska-ett
pande.

7§

Avtal eller avtalsvillkor Avtal eller avtalsvillkorsom som
förbjudna enligt 6§ ogil- förbjudnaär enligt ogil-är 6§är är

tiga. tiga. gällerDetta dock deni
mån tillämpning avtaleten av
eller avtalsvillkoret enligt kap.1

§ tryckfrihetsförordningen1 I
eller kap. §1 14 yttrandefrihets-
grundlagen får hindras av
myndighet eller allmäntannat
organ.

‘ Förutvarande 5 § upphävd 1994: 1846.genom
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

34 a

förbjudaKonkurrensverketfår på talantingsrättStockholms enav
ellerenligt 37 §anmälningsskyldighetomfattaskoncentration avsom

där.enligt vadfrivilligthar anmälts angessomsom
förbjudas,skallKoncentrationen om

dominerande ställning väsent-eller förstärkerden skapar somen
utvecklingenellerförekomstenhämmaägnadellerligt hämmar är att

avsevärdellerhelhetlandet i dessinomeffektiv konkurrens enav en
del det, ochav

synpunkt.allmänskadligt fråndetta sker på sätt ärett som
harkoncentrationmeddelas i frågainteFörbud får dock somenom

utländsk börs,svensk ellerhar skett påförvärvägt ensomrum genom
marknadregleradeller någonmarknadsplatsauktoriserad annanen

åläggasfår förvärvarenställetauktion.exekutiv Iinrop påeller genom
förvärvats.det haratt avyttra som

företag utgörbildandetutsträckningdenI gemensamtett ensomav
kon-samordnaresultatellertill syfteharkoncentration enligt 34 § att

samord-skallsjälvständiga,förblirföretagkurrensbeteendet hos som
och §§.kriterierna i 6 8enligtningen bedömas

gällerstycketAndra inte
produktersådanamarknaden för

§1ieller tjänster avsessom
mediekoncentrationslagen
0000:000.

Övrigtoch ijanuari 2000den 1kraft i fråga 5 §träder ilagDenna om
den januari 2003.1

1998:98.betänkandet SOUi2 enligt förslaglydelsenlydelsenuvarandeMed avses



örfattningsförslag32 F SOU 1999:30

Förslag till lag5 ändring i lagenom

1970:417 marknadsdomstolom

m.m.

Härigenom föreskrivs och lagen1 4 1970:417 mark-att om
nadsdomstol skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§3

Marknadsdomstolen hand- Marknadsdomstolen hand-
lägger mål och ärenden enligt lägger mål och ärenden enligt

konkurrenslagen konkurrenslagen
1993:20, 1993:20,

2. marknadsföringslagen marknadsföringslagen
1995:450, 1995:450,

lagen 1994:1512 lagen 1994:1512om om
avtalsvillkor i konsumentförhål- avtalsvillkor i konsumentförhål-
landen, landen,

lagen4. 1984:292 lagen 1984:292om av- om av-
talsvillkor mellan näringsidkare, talsvillkor mellan näringsidkare,

produktsäkerhetslagen produktsäkerhetslagen
1988:1604, 1988:1604,

lagen 1994:615 in- lagen in-1994:615om om
gripande otillbörligt be- gripande otillbörligt be-mot mot
teende avseende offentlig teende avseende offentligupp- upp-
handling. handling, samt

mediekoncentrationslagen
0000:000.

Bestämmelserna i 14, och15 Bestämmelserna i 14, och15
16-22 tillämpas§§ inte i mål 16-22 tillämpas inte i mål
eller ärenden enligt konkur- eller ärenden enligt konkur-
renslagen 1993:20 eller mark- renslagen 1993:20 eller mark-
nadsföringslagen 1995:450. nadsföringslagenI 1995:450
mål enligt marknadsföringslagen eller mediekoncentrationslagen
tillämpas inte heller 13a§. 0000:000.I mål enligt mark-I
stället gäller vad föreskri- nadsföringslagen tillämpas intesom
vits i dessa lagar. heller 13 I stället gäller vada

föreskrivits i dessa lagar.som

3 Senaste lydelse 1998:649.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

4§4

ordföran-Ordföranden, viceordföran-viceOrdföranden,
leda-de särskildaleda- den ochde särskildaden och en avaven

ochskall juristerochjuristerskall möternamöterna varavara
domare.ha erfarenhet Dedomare.ha erfarenhet De somsom
ledamöternaandra särskildaledamöternasärskildaandra

ekonomiskaskallekonomiskaskall experter.experter. varavara
det målet skallOm i prövas en

mediekoncent-fråga isom avses
skallrationslagen 0000:000

de särskildadock minst en av
särskilda insik-haledamöterna

sådan verksamhetiter av-som
nämnda lag.ises

särskilda ledamöternaoch deordföranden ochviceFör var en av
ochvice ordförandeBestämmelsernaflerafinns eller ersättare. omen

gällersärskild ledamot även ersättare.

januarikraft den 2003.lag träder i lDenna

4 lydelse 1993:22.Senaste

2 19-0466Yttrandefriheten
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Förslag till lag ändring i radio-6 om

och TV-lagen 1996:844

föreskrivs radio- och TV-lagen skallHärigenom det i 1996:844att
införas paragraf, följande lydelse.8 kap. 7en avny

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap. 7§

det avtal anslut-Om i ett om
till anläggning förning en

trådsändning, varifån T V-pr0-
sänds vidare till allmän-gram

heten och sändningarna flernår
bostäder, villkoruppställstioän

innebär begränsningsom av
installera ellerrätten att an-

vända anläggning förannan
trådsändning eller andra tek-
niska hjälpmedel för att ta emot

villkoretT V-program, är utan
verkan.

lag träder i kraft den januari gäller avtalDenna 1 2000 ävenmen som
träffats dessförinnan.
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iändringförordningFörslag till7 om

med1996:353förordningen
Konkurrensverketinstruktion för

med in-1996:353förordningenföreskrivs i frågaHärigenom om
Konkurrensverketstruktion för

följande lydelse,dels skall ha3 §att
ochparagraf, 12skall införasdels det i förordningenatt aen ny

lydelse.följandeföre rubrikdennanärmast aven ny

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3§

full-Konkurrensverket skallskall full-Konkurrensverket
följeruppgifterdeföljerde uppgifter göragöra avsomsom av

konkurrenslagen 1993:20,ochkonkurrenslagen 1993:20
ingripande1994:615ingripande lagenlagen 1994:615 omom

otillbörligt beteendebeteendeotillbörligt motmot avseen-av-
upphandlingoffentligdeoffentlig upphandling.seende

mediekoncentrationslagenochsådan be-Konkurrensverket är
Konkurrensverketi 0000:000.hörig myndighet 2 §avsessom

behörig myndighetsådantillämp-lagen 1994:1845 är somom
1994:1845lageni 2 §Europeiska gemenska-ning avsesav

Europeiskatillämpningkonkurrens- och stats- avompernas
konkurrens-gemenskapernasstödsregler.

statsstödsregler.och
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Mediekoncentratiønsnämnden

12 §a

enlighet med § medie-I 7
koncentrationslagen 0000:000

frågor iprövas som avses
nämnda lag Mediekoncent-av
rationsnämnden.
Generaldirektören får hänskjuta

andra frågor till nämnden.även
Mediekoncentrationsnämn-

den består generaldirektören,av
ordförande, och högst tioärsom

andra ledamöter. Andra leda-
ordförandenmöter än utses av

för bestämd tid.regeringen
Nämnden beslutför 0rd-är när
föranden och hälften deminst av
andra ledamöterna är närvaran-
de.

förordningDenna träder i kraft den januari1 2003.
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Inledning

uppdrag och arbeteUtredningensl

Utredningsuppdragetl 1
.

fram lagstiftning förEnligt direktiven skall kommittén lägga förslag till
och sådanslå vakt mångfalden i svenska medier motverka ägar-att om

massmedierna kan skada fritt ochoch maktkoncentration inom ettsom
fri och allsidig upplysning. Kommitténsbrett meningsutbyte och en

förslag samlas särskild lag.bör i en
frågankommitténs uppdrag ingår behandla konkurrens-I att om

medieområdet. Uppgiften innefattarlagens tillämplighet på göraatt en
tillförslag kommittén lägger fram förhåller siganalys dels hur deav

konkur-konkurrenslagen, dels det finns behov kompletteraattavom
företagsförvärv inom medieområdet.renslagen vad gäller

hurskall också föreslå lämpliga sanktionsforrnerKommittén samt
bestämmelsernaoch vilken myndighet ärenden enligt de föreslagnaav

skall handläggas.
grundlagsänd-ingår kommitténs uppdrag behovetiDet prövaatt av

ringar.
Direktiven i sin helhet framgår bilagaav

Utredningsarbetetl

det materialKommittén har i utredningsarbetet haft tillgång till som
Rådet för mångfald inom massmedierna fram dir. 1995: 13. Mate-tog

de delarrialet har efter uppdatering och kompletteringar ianvänts t.ex.
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behandlar mediestrukturen i Sverige och den internationella jam-som
förelsen.

olika faserI utredningsarbetet har kommittén haft kontakter ochav
sammanträffanden med företrädare för Tidningsutgivama och för Bon-
niergruppen, Modern Times Group och Schibsted.

Kommittén har också haft kontakter med Konkurrensverket och det
till verket knutna Rådet för konkurrensforskning.

Chefen för Eierskapstilsynet, den norska myndighet inrättades isom
samband med den medieforvärvskontrollagen i Norge,att antogsnya
har besökt kommittén. Sekretariatet har sammanträffat fore-medäven
trädare för konkurrensenheten vid det tyska näringsdepartementet.

enlighet med direktivenI har samråd skett med Utredningen om
folkstyret i Sverige infor 2000-talet dir. 1997:101. Samråd har också
skett löpande med Utredningen den framtida kommersiella lokal-om

dir.radion 1997:13 och Konvergensutredningen dir. 1997:95.
Uppgifter ligger till grund för kommitténs redovisning konver-som om

mellan telekom, medier och harIT bl.a. hämtats från Konver-gensen
gensutredningen. Vidare har samråd skett med Utredningen stöd tillom
svensk filmproduktion dir. 1998:36.

Under utredningsarbetet har kommittén hållit sig fortlöpande under-
rättad pågående arbete inom Europeiska kommissionen med attom
utarbeta förslag begränsning ägande och inflytande inomom av mass-
medierna.

Kommittén har besvarat remiss Konkurrenslagsutredningensöveren
betänkande Konkurrenslagens regler företagskoncentration SOUom
1998:98.

Kapitel i betänkandet2 har författats huvudsakligen expertenav
Staffan Sundin.
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Bakgrund

Mediestrukturen i Sverige2

det delbetänkande MedieföretagFöreliggande avsnitt bygger på Sve-i
lämnadeRådet för mångfald inom mediernaSOU 1997:92rige som

ochTabellmaterialet i betänkandet har uppdaterats1997.sommaren
mediebranschema har följts fram till januari 1999.utvecklingen inom

utvecklingen fram till hänvisasutförligare genomgång 1997För en av
"Ãgande pri-till Staffan Sundins artikel i dagspress,SOU 1997:92 och

frånlokalradio icke-licensfinansierad iTV" Press-vat samt rapporten
Ägarkoncentration och radio/Tutredningen dagspress SOU-94 Vi

1994:145.

Utveckling ägandet i dagspressen2.1 av

Ägarförändringar i dagspressen juli 19972.1.1 -
februari 1999

Ägarförändringar Bonniersfäreninom

Familjen omstrukturerade medieägande detBonnier 1998 sitt attgenom
ihelägda Bonnierföretagen helt Tidnings Marieberg,AB ABövertog

vilket bolag familjen Bonnier tidigare kontrollerade 76 rös-procent av
och kapitalet. Bonnierföretagens och Mariebergs47terna procent av

förtsmedieverksamhet har till nybildat bolag, Bonnier AB,över ett
helägt Bonnierföretagen, i sin helägt Albert Bonnierärtursomav av

Åkeättlingar till bröderna och Kaj Bonnier.AB, Tor,ägssom av
Antalet delägare i Albert Bonnier tillAB uppgår 64, 13 omyn-varav
diga. delägare har tillsammans med sina vardera andel påSex barn en

den uppgår till5 13över störstaprocent, procent.varav
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denI organisationen har Tidnings Marieberg blivitAB ettnya
vilande bolag, medan dess dotterbolag, AB Dagens Nyheter, ABstörsta
Kvällstidningen Expressen och Sydsvenska Dagbladet AB, liksom
Dagens Industri Holding lagts dotterbolagAB till Bonnier AB.som

Trots Bonniers mycket länge kontrollerat både Bonnierföretagenatt
och Marieberg sedan 1837 respektive har familjens1924 inflytande
haft olika karaktär. Bonnierföretagen och dessI föregångare har med-
lemmar i familjen alltid suttit i den exekutiva ledningen, medan famil-
jen i Marieberg tidigare Dagens Nyheter endast har varit aktiv på sty-
relsenivå. Sedan har1954 släktgrenar ingått i ägarkretsen förtre
Marieberg två i Bonnierföretagen. Vid omstruktureringen har detmot

moderbolagets, Albert Bonnier ägarkretsAB, utvidgats med ettnya par
medlemmar den tredje släktgrenen.av

Familjen Bonniers formella ägarposition i Mariebergs dagstidningar,
Dagens Nyheter, Expressen, GT, Kvällsposten, Sydsvenska Dagbladet,
Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda, har stärkts genom
förvärvet Marieberg. praktikenI hade dock familjen i egenskapav av
majoritetsägare och med stark representation i styrelserna för både
moder- och dotterbolagen redan tidigare mycket stark ägarposition,en

den då till skillnadäven tvingades hänsyn tillmot taom nu
minoritetsägamas intressen. Tidigare arbetet i NyhetersDagens ochvar
Expressens styrelser helt integrerat i Mariebergs koncemstyrelse. denI

organisationen kommer de två tidningsbolagen ledas själv-attnya av
ständiga styrelser.

Både före och efter Mariebergsaffáren har det förts diskussioner om
lämpligheten tidningsföretag börsnoterade. det aktuellaI falletärattav

vissa bedömare det kan fördel för tidningarnaatt attmenar vara en
kunna arbeta långsiktigt och inte behöva hänsyn till aktiemarknadensta
ofta kortsiktiga krav, andra pekar riskenpå för tidningarna inteatt
kommer vidta nödvändiga förändringar, ledningen inte längreatt när är

för marknadens granskning.utsatt
Sydsvenska Dagbladet, dotterbolag till Tidnings AB Marieberg,ett

tidigare ägde 25 aktierna i Tidnings AllehandaAB Syd,procentsom av
Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda, förvärvadeutsom ger

1997 resterande 75 Otiliana AB ägt famil-procentsommaren av av
jerna Mörner, Kaemner och Bjömberg. Bonniers hade tidigare genom
Sydsvenska Dagbladet stark ställning på morgontidningsmarknadenen
i Malmö med kranskommuner med hushållstäckning på mellan 44en
och 69 och marknadsandel på mellan 50 och 75procent procenten
tabell 2.1. köpetGenom Ystads Allehanda och Trelleborgs Alle-av
handa har Bonniers blivit helt dominerande tidningsutgivare i
Ystad/Simrishamnsområdet liksom i Trelleborgs kommun. Endast i
Trelleborg förekommer reell konkurrenssituation mellan tvåen av



Mediestrukturen Sverige 41i1999:30SOU

främstfungerarDagbladetSydsvenskamedanBonniers tidningar, som
kämområden.Allehandasi Ystadskomplementtidning

Skåne 1997. Hus-sydvästraMorgontidningsmarknadenTabell 2.1. i
hållstäckning. Procent.

TotaltBonnierSkD YA BonnierKommun/ Arbetet SDS TA
andellTidning

66674444 2Malmö 21

78 74586Lund 14 58

77927 1Trelleborg 16 7 5514

658857Staffanstorp 823 57

54723939 3Burlöv 30

92 777164 4 7Vellinge l 7

49834113Kävlinge 29 41

73946969 520Lomma

5086431Svedala 42 1231

l 87213Eslöv 6 l 3 431

1274961Hörby 4 9

2369166 485 1Höör

89887872Ystad 3 6 7

89837470Tomelilla 63 4

92837670Simrishamn 4 6 3

48854 13 10 39Skurup 5 l

49834133Sjöbo 3 8 39

TS-BokenKälla: 1998.
1 imorgontidningsmarknadenden totalaandelBonnier AB:sAvserAnm: av

procent.

sålde hös-till Bonnier AB,dotterbolagDagbladet AB,Sydsvenska
Kvälls-systerbolaget ABtillKvällsposten ABdotterbolag1998 sittten

försäljningenmotiveradeDagbladetSydsvenskatidningen Expressen.
för kunnaKvällspostenmed bolaget inte atträtt ägare attutanatt var

kvälls-andramed desamarbetabehövdeutvecklas och överleva



Mediestrukturen42 Sverigei SOU 1999:30

tidningarna i koncernen. Efter förvärvet har omfattande samarbeteett
inletts mellan och KvällspostenExpressen se 2.3.1.

Övriga ägarförändringar

Schibsted förvärvade i juli 1998 aktiemajoriteten i Svenska Dagbladet
köpa 62 aktierna aktieägareatt procentgenom av av en grupp som

företräddes Investor och lade samtidigt bud de aktierpå inteettav som
Stiftelsen Svenska Dagbladet. Schibsteds avsiktägs behållaär attav

aktierna51 och erbjuda andra tidningsföretag gå inprocent attav som
minoritetsägare samtidigt Stiftelsen Svenska Dagbladet behållersom
sina 19,6 aktiekapitalet och kvarstår i sin hittillsvarandeprocent av
roll för kontinuiteten i tidningens journalistiska och opi-garantsom
nionsbildande inriktning SvD 1998-07-11. Schibsted Norgesär

mediekoncem med omsättning miljarder kro-största 5,4 norskaen
Koncernen sedan tidigare hälftenägare i och operationelltärnor. som

ansvarig för Aftonbladet, kom köpet bli de allra störstaattgenom en av
aktörerna den svenska dagspressmarknaden.

SvenskaTrots Dagbladet och Aftonbladet för vittstår skildaatt
politiska linjer har det funnits visst samarbete mellan de tidning-tvåett

långt innan de fick huvudägare. harDe ett gemensamtarna samma
tryckeri i Stockholm och driver tillsammans med Göteborgs-Posten
textdatabasen Mediearkivet. Något ytterligare samarbete har inte avise-

följd Schibsteds köp Svenska Dagbladet.rats som av av
Orkla Dagspresse köpte vid årsskiftet 1997/98 aktier-49 procent av
i Norrländska Socialdemokraten Valrossen AB ägd arbetar-na av av

rörelsen i Norrbotten. Partidistriktet behåller kontrollen ledar-över
sidan och får fem styrelseplatser. Orkla Dagspresse ingår i Orklatre av
ASA, norsk industrikoncem med omsättning på mil-är 33som en en
jarder kronor, medierna för 8 procent.varav svarar

Skånska Dagbladet förvärvade 1996 Laholms Tidning och 1998
Skåne.Norra Alla tidningarna ägdes tidningsföreningar förank-tre av

rade i den lokala centerrörelsen. En samordning tryckningen deav av
förvärvadetvå tidningarna planeras. SkåneNorra har dominerandeen

marknadsställning på sin utgivningsort Hässleholm, medan Laholms
Tidning, Sveriges minsta sexdagarstidning, i sitt sprid-är mötersom
ningsområde hård konkurrens från Hallandsposten.

Gefle Dagblads Förvaltnings med Stiftelsen GefleAB, Nya Dagblad
huvudägare, förvärvade 1997 Västernorrlands Alle-som sommaren

handa Högerns Förlagsstiftelse. övriga tidningarnaDe i koncernen,av
ÖrnsköldsviksGefle Dagblad, Ljusnan, Sundsvalls Tidning och Alle-

handa, har liberal profil. Västernorrlands Allehanda behåller sinen
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halvsideskrönikor påliberalainfört tvåbeteckning, harmoderata men
Tidningtill SundsvallsflyttadesTryckningenledarsidan varje vecka.

deinte med någonkonkurrerarAllehandaVästernorrlands1998. av
i koncernen.övriga tidningarna

Häl-Svender, köpte hösten 1997familjenägdLjusdals-Posten, av
fortsättakommerTidningensinge-Kuriren Präntare.Bo att somav

visssocialdemokratisk ledarsida. EnSöderhamn medlokaltidning i
mellan de två tidningarnasamverkanadministrativredaktionell och

heltvarandra harinte medkonkurrerarTidningarnaplaneras. utan
skilda utgivningsområden.

förvärvade iTimes GroupModernminoritetsägarentidigareDen
uppnåddeFinansnyheter ochSvenska ABaktiemajoriteten imaj 1998

Finanstidningen,aktiekapitalet. Bolagetdärigenom 97 utprocent gerav
exemplar.800med upplaga 10riksspridd affärstidning enen

AllehandasNerikes1997/98förvärvade vid årsskiftetHerenco AB
Östgöta ägarandeldärmed sinökadeCorrespondenten ochaktiepost i

i detsin andel 8såldeSamtidigt Herencotill 21 procentprocent.
i sinAllehanda,till NerikesHallandspostenbolag turut somgersom

elva delägarna.till de övrigahembjöd posten
tillöverlåtaskommer våren 1999tidningPingströrelsens Dagen att
detden tidigare Dagengruppen,nybildat bolag ägarenägsett avsom

och Nybygget.AlliansmissionenLand,norska tidningsbolaget Vårt
medinkorporeras Dagen.endagstidningenSamtidigt kommer Petrus att

Östgötennämligenperioden,undertidning har lagtsEn ut-somner
Östgöten medkomFolkbladet.Linköping tilledition i utgavs som en

nyårsaftonsista på 1997.sitt nummer
utgivning.förändrat sinnyhetskaraktär hartidningarFyra av

igratistidningen Metrosedan 1995Modern Times Group utgersom
DatatidningenGöteborg. Compu-edition iStockholm startade 1998 en

datapressförlaget IDG,amerikanskadetSweden, utgiven över-ter av
tredagarsutgivning.tilltvådagarsutgivning och 1998gick 1996 till
sjudagarsutgivning.tillArbetarbladet övergick 1997Gefle Dagblad och

och/ellersamarbetsprojektradaviseradesKring nyåret 1999 en
Överlägg-tidningsföretag.mellanägaröverlâtelserolika former av

Söderman-i Norrbotten,mellan tidningarrapporterades pågåningar
Östergötland, Skåne.Göteborg ochGotland,land,

ägandetTendenser förändringari av

underi tidningsaffåremaurskiljasentydiga tendenser kanFlera relativt
sällanköpt mindre,företaggenomgående1990-talet. Det störreär som

Ljusdals-undantagtidningar.fusioner mellan jämnstora Ett utgörs av
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förvärvPostens den något Hälsinge-Kuriren. Vidare har detstörreav
uteslutande varit redan etablerade tidningsföretag köptnästan som

andra tidningsföretag. nybildade och lokalt förankrade bolagDe och
stiftelser tagit tidningar visserligenA-pressensöver ärsom nya som

fortsätter i princip den centrala arbetarrörelsens tidnings-ägare, men
verksamhet. Den enda helt tidningsägaren dock inteMTGärnya som
kom på marknaden förvärv gratis-utan startgenom genom av en
tidning nyhetskaraktär för sedan köpa affärstidning. .Ettattav en par
tidningsägare haft sin huvudverksamhet utanför medierna, ägar-som

bakom Svenska Dagbladet finansmannen Amhög,Matssamtgruppen
har lämnat branschen.

svenska dagspressenDen har alltid varit inhemskt ägd, undermen
de åren har de norska medieföretagen Schibsted Orklaochsenaste
etablerat sig betydande tidningsägare. Tidigare tidningsägamasom var
i utsträckning verksamma enbart dagspressen,inom har flerastor nu
flermedieföretag Schibsted, OrklaMTG och gått in på dagspress-som
marknaden, samtidigt flera dagspressföretag etablerat sig på andrasom
medieområden se 2.7.4.

I alla företag ligger aktiemajoriteten hos enhetlignästan en grupp,
familj, släkt, organisation eller stiftelse. splittrat ägandeDen typen av

vanligt i den norska dagspressen förekommer knappast alls.ärsom
Tendensen går renodling ägande, något Bon-tvärtom mot en av som
niers köp Marieberg exempel på, liksom tidigare koncentrationär ettav

ägande inom Herencokoncemen Stampen med Göteborgs-samtav
Även iPosten. de börsnoterade dagspressutgivama och MTGVLT

kontrolleras aktiemajoriteten släkten respektivePersägargrupp,av en
Stenbeck.Jan norska börsnoteradeDe Schibsted och Orkla har däremot

spritt ägande. Schibsteds dominerande Tinius Nagell-ett ägare ärmer
Erichsen från den tidigare ägarfamiljen med ägarandel på 26en pro-

den Folketrygdefondet når knapptnäst 7största ägaren,cent, procent.
Bland övriga finns Orkla med medlemmar4större ägare procent, ur
den tidigare ägarfamiljen antal utländska och inhemska fondersamt ett
och försäkringsbolag. tio i Orkla fonderDe ochstörsta ägarna utgörs av
försäkringsbolag med ägarandelar på 2,5-9,4 procent.

De svenska tidningskedjoma har i de flesta fall byggts regio-upp
nalt, tidningsägare förvärvatsuccessivt närliggande tid-attgenom en

Ävenningar. flerai de årens tidningsaffarer har det sigsenaste rörtav
denna geografisk expansion. Gefle Dagbladskoncemen hartypom av

köpet Västernorrlands Allehanda tidningar i alla utgivnings-genom av
Ångermanlandområden efter Norrlandskusten från Gästrikland till med

undantag för Hälsingland. Göteborgs-Postens, Sydsvenska Dag-norra
bladets och Ljusdals-Postens förvärv andra exempel på hur tid-utgör
ningsägare flyttat fram sina positioner i närliggande regioner.
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organisationernafackligapolitiska ochnationelladeFlera varav
centralaArbetarrörelsenstidningsutgivning.engagerade istarkttidigare

LOtidningsägare. ägersig tillbakapraktiken dragithar i somorgan
överlåtit detharAftonbladet,iaktiemajoritetenvisserligen opera-men

Även Förlagsstiftelse, medSchibsted. Högernstilltionella ansvaret
delenavvecklatharSamlingspartiet,Moderata störreanknytning till av

GotlandsförsäljningenplaneradedenOmtidningsengagemang.sitt av
Norrbottens-iminoritetspostendastgenomförs återstårAllehanda en

inomdecentraliseringstendensenCenterpartiet har gåttKuriren. emot
bolag,tidningsägande i tvåsamla sittpartiägdaden attgenompressen
lokaltoch dettidningarmedCentertidningarägdapartietdet sexav

med tidningar.DagbladetSkånskaägda tre
del-fall gåtti fleraårenhar deintressenterPrivata senaste som

socialde-tredjeochdensocialdemokratiska tidningar. Ii störstaägare
Socialdemokraten,NorrländskaochAftonbladettidningen,mokratiska

hälftenöverlåtitaktiemajoritetenbehållit näraarbetarrörelsenhar men
Schibstedrörelsen,tillanknytningmedieföretagtillaktierna utanav

rekonstruktionen A-vidHälsinge-Kuriren,Orkla.respektive avsom
hartidningsman,socialdemokratisktillkonkurs såldes nuenpressens

allaanknytning. Iborgerligmedtidningsföretag tretagits över ettav
socialdemo-behålla sinskalltidningarnaslutitsavtalfallen har attom

kratiska inriktning.
fortsättatrendernaskisseradedefleraTroligen kommer attovanav

osannolikt,inteägandeökat utländskt ettde åren. Ett ärnärmaste par
svenska dags-denföruttalat sitt intresseharutländska medieföretag

påägarkoncentrationendet förväntasLikaså kanpressmarknaden. att
uteslutasintevidarekanfortsätta. Det attkommerregional nivå att

tid-för sinaägarkonstellationersökaarbetarrörelsen kommer att nya
ningar.

Ägarstruktur1

ägarstruktur.stabilhaft mycketlängeharsvenska dagspressenDen en
harviktigfortfarande ägarefamiljer utgörDe genom-gruppensom

tid,långmycketundersina tidningarengagerade igående varit som
ak-1888Bonnier intressen1842, släktenRidderstad sedansläkten

1910,Hamrin cafamiljen1898,släkten Perstiemajoritet 1924,
familjenoch1920-taletSommeliusfamiljen1926,familjen Hjöme

landsomfattandebyggdeArbetarrörelsen1931.Bengtsson upp en
tid-dagenssekelskiftet. Merparten störstadecennierna runt avpress

Tabelltidmycket långmarknadenfunnits påhar såledesningsägare en
2.2.
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Tabell 2.2. 20De flerdagarspressinom 23/vstörsta 1998.ägarna

Agare Antal huvud Upplaga Andel av
tidningar helår 97 totalupplagan

vardagar
Släkten Bonnier 8 1 067 300 26,6
schibstedl 1,5 398 700 9,9
Inkl 100 % AB 2 602 800 15,0

Hjéimez 2 279 400 70Familjen
L01 0,5 204 200 5,1
Familjen Ander 10 192 400 4,8
Familjen Hamrin 5 142 100 3,5
Centerpartiet 6 130 500 3,3
Stiftelsen Barometern 3 123 200 3,1
Släkten Pers 7 118 800 3,0
Nya Stiftelsen Gefle Dagblad 5 118 800 3,0
LT Liberala Tidningar AB 3,5 96 700 2,4
Arbetarrörelsen i Skåne 1 74 100 1,8
Släkten Ridderstad 1 66 300 1,7
Stiftelsen Tore G Wärenstam 2 62 200 1,6
Axel Johanssons stiftelser 1 61 400 1,5
Familjen iBengtsson 4,5 60 700 1,5
Erik och SundinsAsta Stiftelse 2 60 600 1,5
Center-rörelsen i Skåne 3 57 200 1,4
Familjen Sommelius 1 49 400 1,2
Eskilstuna-Kurirens Stifielse 2 46 300 1,2
Övriga 36 598 000 15,0
TOTALT 104 4 008 400 100,0

Källa: Bearbetning efter TS upplageuppgifler för 1997.
Anm: Agande Aftonbladet uppdelat på LO Media och Schibsted.av

Inkl 50 Bohusläningens2 och Strömstads Tidningsprocent upplaga.av

Rekonstruktionen efter A-pressens konkurs 1992 innebar antaletatt
tidningsägare ökade koncernens tidningar överfördes tillattgenom

Ãgarkoncentrationenförankrade i den lokalaägare arbetarrörelsen.
i marknadsandelar kommätt på grund denna omstruktureringav av

arbetarrörelsens minska något mellan 1978 och 1993, medanattpress
den har ökat denågot åren tabell 2.3.senaste
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/fgarkoncentration 23/v.flerdagarspressTabell 2.3. inom

199719931978
26,7 26,620,6Den störste ägaren

36,534,830,2tvåDe största ägarna
48,647,0 47,5fyraDe största ägarna
63,363,4 61,8åttaDe största ägarna
79,779,9 79,0De största ägarnasexton

och 1998.efter TS-Boken 1979, 1994Källa: Bearbetning
1 Schibsted uppgår de tvåupplaga förs tillhelaOm Aftonbladets störstaAnm:

andel till 41,6ägamas procent.

liksom de liberala tid-centerrörelsensocharbetarrörelsensOm
underlättas jämförelsersinsammanförs tillningskonsortiema var grupp

detid mellan olika Av största ägargruppernaägargrupper. sextonöver
tjugo tidi-tjugo årbland deåterfanns alla1998 största ägarnautom en

Wahlgrenbranschen, släktenhar lämnattabell Två2.4. ägaregare
respektive Endast1998.och Wallenbergsfären 1992 ägare,en

i Sverige.tidningsägareSchibsted, heltär somny
Schibsted förvär-sedanförändringen 1978Den ärstörsta att genom

lan-kort tid blivitSvenska Dagbladet påAftonbladet och en avavven
andelsedan ökat sinBonniers har 1978tidningsägare.dets största av

tidningsför-fleraprocentenheter.med Trotsdagspressmarknaden sex
beroende påökat sin andel sedan 1994intehar dockvärv gruppen

marknads-Arbetarrörelsen har förloratupplageförluster.Expressens
Aftonbladet,partiella försäljningengrund denandelar, främst på avav

och iminskat både i antallandsortstidningar haräven gruppensmen
upplaga.

försälj-marknadsandelminskat sinharFamiljen Hjöme genom
förvärvethelt kunnat kompenserasinteningen GT, avgenomav som
Gefle Dag-Sedan 1978 har någrahalva Bohusläningen. ägargrupper,

främst köpsina andelaroch Ander, ökatblad, HamrinPers, avgenom
relate-inte deSchibsteds förvärv harundantag förtidningar. Med ovan

påverkatmarginelltde årenunderrade transaktionerna änsenaste mer
Koncentrationsgradendagspressmarknaden.styrkeförhållandena på

tabellvarit mycket stabil 2.5.branschen harinom
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Tabell 2.4. De 12 flerdagarspressstörsta 23/vägargrupperna inom 1998.

Agare Antal Upplaga Andel Förändring Förändringav
huvud- helår totalupp-97 andel 1978-97 andel 1993-97
tidningar vardagar lagan % procent- procent-

enheter enheter
Släkten Bonnier 8 1 067 300 26,6 6,0 -0,1
Schibstedl 1,5 398 700 9,9 9,9 9,9
Inkl 100 % AB 2 602 800 15,0 15,0 15,0
Arbetarrörelsenl 2 17 528 750 13,2 -7,1 -4,0
Exkl AB 16,5 324 350 8,1 -2, 7 -1,3

Hjöme3 2 279 400 7,0 -1,8 -1,1Familjen
Centenörelselp 9,5 194 100 4,8 0,2 -0,1
Familjen Ander 10 192 400 4,8 0,4 -0,1
Familjen Hamrin 5 142 100 3,5 0,9 -O,3

konsortierz 4:5 128 700 322 09 OJLiberala
Barometern 3 123 200 3,1 0,3 0,2
Släkten Pers 7 118 800 3,0 1,4 0,1

StiftelsenNya Gefle Dagblad 5 118 800 3,0 1,9 0,5
Släkten Ridderstad 1 66 300 1,7 0,1 0,2
Stiftelsen Tore G Wärenstam 2 62 200 1,6 0,2 0,1
Axel Johanssons stiftelser 1 61 400 1,5 0,2 0,0
Familjen Bengtsson 4,5 60 700 1,5 -O,7 0,0
Erik och Asta Sundins Stiftelse 2 60 600 1,5 0,0 0,0
Släkten Wahlgren 0 0 0,0 -5,1 -5,1
Wallenbergsfáren 0 0 0,0 -4,4 -4,7
Övriga 22 339 000 10,1
TOTALT 104 4 008 400 100,0

Källa: Bearbetning efter TS upplageuppgifter for 1997.
1ÄgandeAnm: 2Aftonbladet uppdelat på Arbetarrörelsen och Schibsted Tidningarav

ägda organisationer i arbetarrörelsen och centerrörelsen två liberalaav samt av
konsortier har 3sammanforts till sin oberoende juridiskt ägande. Inkl. 50var grupp av

Bohusläningens ochprocent Strömstads Tidnings upplaga.av
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Arbetar-23/v.flerdagarspressÄgarkoncentration inomTabell 2.5.
tidningarliberala konsortiernasdecenterrörelsensochrörelsens samt

tillsammanförda sin grupp.var

199719931978
26,626,720,6Den ägarenstörste
39,843,940,9tvåDe ägarnastörsta
56,756,954,7fyraDe ägarnastörsta
73,073,270,6åttaDe ägarnastörsta
89,089,285,2ägarnaDe störstasexton

förskjutningarvissavisarägarformerolikamellanjämförelseEn
tidning-stiftelseägdadeliksomprivatägda2.6. Detabell1978sedan

organisationsägda. Endebekostnadandel någotsinökathar avarna
arbetar-omstruktureringenföljdförändringarna ärdel avavstor enav

tillAftonbladethalvaförsäljningenalltframförrörelsens avpress,
anknyt-medstiftelsertilltidningarvissaöverlåtelserochSchibsteds av

stiftelseägdfrånövergångDagbladetsSvenskaarbetarrörelsen.tillning
förändring.viktigtidningprivatägdtill är annanen

och 1997.23/v 1978Ågarformer flerdagarspressinomTabell 2.6.

AndelUpplagaAndelÄgarforrn Upplaga
%%

19971978
661006342596006602Privata ägare
1920075515300680Stiftelser

varav
700288 I10445 500stiftelserModerata
80003155800234stiftelserLiberala
4600139Arbetarrörelsens

stiftelser
00012 5stiftelserPrivata
15400599261001501Organisationer

varav
I 09003882000912 5Arbetarrörelsen
5I 001945800206Centerrörelsen
0400I 6I80030Pingströrelsen

1998.och1979TS-BokenefterBearbetningKälla:
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Landsortstidningama har tradition haft stark ställning på denav en
svenska dagspressmarknaden, med ungefär hälften den totala dags-av
pressupplagan. De lokalt förankrade familjerna alltid spelatsom en
viktig roll i landsortspressenägare fortfarandeärsom de storaen av
ägargruppema tabell 2.7 och tabell 2.8. Flera de familjeägdaav
företagen har utvecklats till tidningskedjor. En rad familjeägda tid-
ningar har sedan 1950-talet övertagits i regel partipolitiskt och lokaltav
förankrade stiftelser. Efter A-presskoncemens upplösning har stif-
telseformen i flera fall för de lokalaanvänts bolag övertagit desom
tidigare A-presstidningama. Till skillnad från många andra länder har
den svenska storstadspressen aldrig haft några betydande ägarintressen
i landsortspressen.

ÄgargrupperTabell 2.7. på landsortspressmarknaden 1997. Upplaga och
marknadsandel.

Ägare Företag Upplaga Andel %ex
Arbetarrörelsen Tio helägda och fyra hälftenägda 250 300 12,6

tidningar
Familjen Ander Nya Wennlands-Tidningen 192 400 9,7
Centerrörelsen Centertidningar, Norra Skåne 163 800 8,3m
Familjen Hamrin Herenco 142 100 7,2
Liberala konsortier Nerikes Allehanda, Hallandsposten 128 700 6,5
Stiftelsen Barometern Sydostpress 123 200 6,2
Släkten Pers VLT 118 800 6,0
Nya Stiftelsen Gefle Dagblad Gefle Dagblad, Sundsvalls Tidning 118 800 6,0

flm
Släkten Ridderstad Östgöta Correspondenten 66 300 3,4
Stiftelsen Tore G Wärenstam Borås Tidning 62 200 3,1
Axel Johanssons stiftelser Upsala Nya Tidning 61 400 3,1
Familjen Bengtsson Dalarnas Tidningar 60 700 3,1
Erik och Asta Sundins stiftelse Norrköpings Tidningar 60 600 3,1
Familjen Sommelius Helsingborgs Dagblad 49 400 2,5
Eskilstuna-Kurirens stiftelse Eskilstuna-Kuriren 46 300 2,3
Stiftelsen VK-Press Västerbottens-Kuriren 42 300 2,1
Släkten Bonnier Allehanda-gruppen 33 900 1,7
Stiftelsen Skellefiepress Norra Västerbotten 31 200 1,6
Stiftelsen Norrbottenspress Norrbottens-Kuriren 30 700 1,5
Familjen Larsson/Stiftelsen Kristianstadsbladet 29 900 1,5
Kristianstadspress
Övriga ägare 166 000 8,4
Totalt l 979 000 100,0

Källa: Bearbetning TS-Boken 1998.av
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nr/vecka23landsortspressensandelOlikaTabell ägartypers av
1997. Procent.upplaga

Totalttidningar23tidningarÄgartyp 1-2
48,630,917,7Privatägda
38, 5026,12,5landsortenfamiljer ivarav

6,54,91,6tidningskonsortiervarav
66storstadspressvarav

1,01,0utlandsägarevarav
51,420,231,2organisationerochStiftelser
12, 661socialdemokratiskavarav

38,00,3centerpartistiskavarav
i 15,96,09,9liberalavarav

14,523moderatavarav
100,0l548,9

medie-svenskaDatabasNordicoms överiuppgifterBearbetningKälla: av
företag.

ägandeDagbladetsSkånskainbegripna.Ägarförändringar av1998Anm:
i stor-organisationercenterpartistiskakategoriniingårSkåneNorra

stadspress

intäkts-på änstarkareHjömefamiljen ärochBonnierSläkten
periodicitetoch högannonsintäktergrund högaupplagemarknaden på

övrigade flestaförråderförhållandet avTabell 2.9. Det motsatta
lågtäckningstidningarandelhögasinamedArbetarrörelsen avägarna.

sådanexempel på ägargrupp.är ett en
Enligtår.frånårkraftigtvarierakanresultatTidningsföretagens

årenunderBonniersfárenharundersökningarPresstödsnämndens
dagspressenssvenskadenandelbetydandeför1995-97 avsvarat en
tackmycket att41respektive procent,30med 56, vareresultattotala

förståttårvarjetotalupplaganmed 2,5Industri procentDagens av
redovisartidningarArbetarrörelsenstotalresultatet.cirka 20 procent av

för-tidningar,samtliganettovinst,mindrevisserligen gruppensmenen
Schibstedsförlust. Avmedgåttpresstödet haskulle utantre,utom

förlustDagbladetSvenskanyförvärvadedenredovisade entidningar
gickAftonbladetmedankronor,miljoner100presstödet påefter över

positivaredovisadelandsortspressdeAlla ägarnamed vinst. större av
nettomarginal.hade lågdemnågraresultat, även avom
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Tabell 2.9. Ekonomiskt resultat för på denägargrupper svenska dagspress-
marknaden 1997. A/Ikr.

Ägare Intäkter Netto- Nettomar- Netto- Andel Andel
resultat ginal % resultat av av

fore stöd intäkter resultat
% %

Släkten Bonnier 4 997 412 8,2 412 29,5 41,4
Arbetarrörelsen 1 910 54 2,8 -181 11,3 5,5
Arbetarrörelsen exkl AB I 237 29 2,3 -208 7,3 2,9
Schibsted 1 595 -73 -4,6 -131 9,4
Schibsted inkl 100 % AB 2 330 -48 -2, I -106 13, 7
Familjen Hjöme 1 581 111 7,0 111 9,3 11,2
Centerrörelsen 759 59 7,8 4 4,5 6,0

222 3,72Familjen Ander 594 22 3,5 2,2
Liberala konsortier 588 56 9,6 56 3,5 5,7
Familjen Hamrin 531 33 6,1 33 3,1 3,3
Gefle Dagblad 475 24 5,0 24 2,8 2,4
Stiftelsen Barometern 446 8 1,9 8 2,6 0,8
Släkten Pers 417 36 8,7 36 2,5 3,7
Erik och Asta Sundins 331 62 18,6 62 2,0 6,2
Stiftelse
Axel Johanssons stiftelser 290 29 9,8 29 1,7 2,9
Familjen Ridderstad 241 11 4,4 11 1,4 1,1
Familjen Sommelius 219 41 18,8 41 1,3 4,1
Stiftelsen VK-Press 216 5 2,1 5 1,3 0,5
Dagspressen totalt 16 967 995 5,9 100 100

Källa: Bearbetning årsredovisningar 1997 för företag ägda respektiveav ägargruppav
Dagspressens ekonomisamt 1997.av

1 2Anm formaPro inkl. Svenska Dagbladet. Avser rörelseresultat respektive rörelse-
marginal.
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påpositionDagspressägamas2.2

marknaden

marknadnationellenhetliginteSverigeDagspressmarknaden i utgör en
ñlmmarkna-ochtidskrifts-skiv-,bok-,TV-,utsträckningi somsamma

lokaladeställetidagspressenför ärdragetutmärkandedema. Det
aktörernanationelladeMarknader därställning.centralamarknademas

lokala.desigunderordnafår
regelsig ifallermarknaderna natur-lokaladeAvgränsningama av

använder A-TS-Bokenproblematiska.fallvissaikanliga varamen
delmarknader. Enolikaiuppdelningsingrund förregionema som

tidningarsSamtligaockså.kommunnivåuppdelning på görsytterligare
nivåerna.bådapåredovisashushållstäckningstalochupplaga

regelIA-regionnivånhar använts.undersökningföreliggande gerI
tvådockbestårA-regionerNågramarknaderna.bildgod avden aven
ochSkara/Lidköpinggällerdagstidningsmarknader. Det t.ex.distinkta

ställningdominerandeharlokaltidningartvåHudiksvall/Ljusdal, där en
regionen.delsini avvar

tid-analysvidbegreppcentraltvarithar längeTäckningstal ett av
täckningstalen använ-kommer attmarknaden. Härpåstyrkaningarnas

delmarkna-täckningtotalastuderafördels ägargruppemasdas avatt
påmarknadsandelar treundersökafördels ägargruppemasdema, att

kvälls-förmorgontidningar,lokalaförnämligenmarknader,typer av
morgontidningar.spriddanationelltförtidningar samt

Ägarnas marknadstäckningtotala2.2.1

enskildaderegel fråniutgårdagspressmarknadsanalyserVid manav
föranvändas,ägamivåstället attskall itäckningstal. Härtidningarnas
lyckasutsträckning ägargruppi vilkenbildförsöka skapa enaven

demätning ärdennamedproblemdelmarknad. typEtttäcka aven
tidningar. Denfleraellertvå ägargruppsläserhushåll enavsom

morgontid-kombinationernadubbeltäckning ärformenvanligaste av
förradetsexdagarstidning/tredagarstidning. Iochning/kvällstidning
Denutgivningsortema.påframför alltdubbelläsningförekommerfallet

marknader.påAndergruppeninom ettexisterarandra partypen
tid-arbetarrörelsen/Schibsted, harochBonniersTvå ägargrupper,

nåddeBonnierstabell 2.10.landethelaspridda överningar ärsom
områden,i flerhushållstäckning äni tre50intedock procent1997 över

sinBonniersökadeGTköpetStockholm. GenomochMalmöYstad, av
dominerade iArbetarrörelsentill 18frånGöteborg 7i procent.täckning
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några områden, Piteå, Sollefteå och Kiruna, i hälftenövermen av re-
gionerna låg täckningen under 20 De övriga tidningsägamaprocent.
hade i utsträckning koncentreratstor sig till landsdel, där de i regelen
hade hög täckning.en

ÄgargrupperTabell 2.10. med täckningstal 102 elleriprocent tre
flera A-regioner 1997. Antal A-regioner. Totalt 70 A-regioner.

Ägargrupp 80 70- 60- 50- 40- 30- 20- 10- Summa
79 69 59 49 39 29 19

Släkten Bonnier l 1 1 l 7 56 67
Schibsted inkl. Afton- 7 49 56
bladet
Schibsted exkl. Añon- l 1
bladet
Arbetarrörelsen inkl. 2 1 1 3 2 10 9 27 55
Aftonbladet
Arbetarrörelsen exkl. 2 2 1 5 8 7 25
Aftonbladet
Familjen Ander 2 l 2 2 23 1 1 1l
Familjen Hamrin l 5 1 l 8
Centerrörelsen 1 2 2 2 1 8
Familjen Pers l 1 l 1 2 6
Nya Stiftelsen Gefle 1 1 1 1 1 1 6
Dagblad
Stiftelsen Barometern 2 2 l 5
Liberala konsortier 1 2 1 1 5
Familjen Bengtsson l l 2 4
Familjen Hjöme l 2 3
Källa: Bearbetning efter TS-Boken 1998.

2.2.2 Dagspressens delmarknader

Dagspressen behandlas ofta marknad. Den kan dock delas in isom en
marknader,tre typer nämligen den lokala morgontidningsmarkna-av

den, kvällstidningsmarknaden marknaden församt nationellt spridda
morgontidningar.
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Lokaltidningsmarknaden

välregelantal, isprids påmorgontidningama stortettlokala av-De
inomproblematiskt avgöradock attkanmarknader. Detgränsade vara

lokaltidningar. Ibetraktasbörstorstadstidningamaområdenvilka som
morgontidning-nationelladekanutgivningsortenregionerna närmast

framförkanskelokaltidning,funktionenfyllanämligen även somarna
utgivning itidningarshar dessaundersökningenpendlare. Iallt för an-

lokaltidningsmarknaden.iräknatsutgivningsområdengränsande
dominerastidningsmarknadenlokalasvenskatypiska enavDen

1997denhade ägarenA-regioner störste7045I enägargrupp. av
regionernioendasttabell 2.11. I70marknadsandel procentöver

femtondeiendastkonkurrens,någorlunda jämnfanns en avvaraven
fannskonkurrenssituationvissGävle. Ennämligenkommunernastörsta

hadetidningenmindredär denområden,tjugotalytterligare eni ett
regionernadeAv störreoch 30mellan 20marknadsandel på procent.

sistnämnda katego-Malmö/Lund i denochStockholmåterfanns endast
ÖrebroVästerås,Göteborg,kommuner,landetsfyrarin. störstaI av

90tidningen procentändenbehärskade störstaJönköping, avoch mer
och 89mellanfem 75 procent.ytterligaremarknaden, i

VisbyKarlshamn,Östersund, Karlskoga,Gävle,Härnösand,Lycksele,Luleå,
Skara/Lidköpingoch ärAvesta/HedemoraBollnäs/Söderhamn,Motala.och I

marknadertvåbestårområdenaA-regionnivå,jämnkonkurrensen avmen
tidning.dominerandesinmed var
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Tabell 2.11. Marknadsandelar på lokaltidningsmarknaden för de
större ägargrupperna i svensk dagspress I 99 Antal A-regioner.

Ägargrupp 90- 80- 70- 60- 50- 40- 30- 20- Summa
100 89 79 69 59 49 39 29

Arbetarrörelsen 3 1 1 6 2 9 22
Familjen Ander 2 3 1 2 1 1 10
Familjen Hamrin 4 2 2 8
Centerrörelsen 3 3 1 2 9
Familjen Pers 2 2 l 1 6
Stiftelsen Barometern 1 2 1 1 5
Liberala konsortier 2 1 1 4
Nya Stiftelsen Gefle 1 1 1 1 1 5
Dagblad
Familjen Bengtsson 1 1 1 3
Släkten Bonnier 1 2 3
Erik och Asta Sundins 1 l 2
Stiftelse
Eskilstuna-Kurirens 1 1 2
Stiftelse
Släkten Ridderstad 1 1 2
Stiftelsen VK-Press 1 1 2
Familjen Svender 2 2
Övriga 3 2 1 2 1 2 2 l 14
SUMMA 18 18 9 12 9 10 8 15 99

Källa: Bearbetning efter TS-boken 1998.

Många regioner domineras helt sin ägargrupp. Hamrin ochav var
Pers är utgivare flerdagarstidningar i Jönköpingsensamma respek-av
tive Västmanlands län. Båda har dessutom stark ställninggrupperna en
i sin del Västergötland. I Värmland ochvar angränsandeav områden
dominerar Andergruppen. I län i sydöstra Sverigetre Stiftelsenär
Barometern ledande tidningsutgivare Sydostpress. Nya Stiftel-genom

Gefle Dagblad ledandeäger tidningarsen efter Norrlandskusten. I
Dalarna dominerar Bengtsson-gruppen.

Några har geografiskt sprittett ägande. Centerrörelsengrupper är
starka i några områden i södra Sverige och Stockholm. liberalaDerunt
konsortiema dominerar i Halmstad och Närke. Släkten Bonnier når en
marknadsandel 60över i Ystad, Stockholm ochprocent Malmö. Arbe-
tarrörelsen nådde 20över marknadsandel påprocents 22 delmarknader,

70över endast i områden,procent Sollefteå,men tre Piteå och Kiruna. I
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underandel 5socialdemokratiskaligger denregioner33 pro-pressens
cent

hardominerandemarknader där denantalet ägarenharSedan 1978
möjligafördubblats. Fleramarknadsandel 80 änöver procent meren

delmarkna-enskildapå deägarkoncentrationenökadedenorsaker till
konkurre-påförändringenfall berornågraurskiljas.derna kan I att

VäxjöLinköping, Tranås,i Jönköping,lagtsrande tidningar ner, som
och Borås.

allt-sigkoncentrerartidningarnatendensklarfinnsDet attmoten
sin olönsammatillbakamedvetet drarochkämområdensinapåmer

Arbetarrörelsensperiferi.spridningsområdetsibevakning orterav
ilän,bevakaambitionenmedbyggdes gång ettatt somuppenpress

socialdemokratiska tid-delmarknader. Mångainnefattade fleraregel
utgivnings-tillsinakoncentrerabörjathar alltmerningar att resurser

NyköpingVästervik,övergivitsområdenExempel på ärregionen. som
lagtde årenunderhar ArbetetMjölby/Motala. SkåneIoch senaste ner

Malmö-regionen.i ställetförlokalredaktionerflera satsaatt mer
ÖstgötaÄven Nerikes Allehanda,landsortstidningarflera större som
periferavissalämnatTidning harUpsalaoch NyaCorrespondenten

områden.
påförstatidningardockharåren attUnder de satsatettsenaste par

Östgötanämligenutgivningsområde,utanför sitttäckningöka sin egna
Söderhamn.och Ljusnan iMotalaCorrespondenten i

Konkurrenstidningsorter

tabelli Sverigetidning på sjuttonutkom fler1998 orterHösten än en
Skånskadock Dag-tidningar, därMalmö,stad,2.12. l treutgavsen

utgivningsområdet. Iutanförsin spridninghuvuddelenhadebladet av
isocialdemokratiska tidningartvåtidningsstäderna fannsde sexton

bor-konkurrerade tvåStockholm,förutomplatsendastfjorton. På en
AndersfamiljenSkövde därivarandra, nämligenmedtidningargerliga

inbe-Skövde NyheterHamrinsAllehanda ochSkaraborgs Läns var
hård strid.igripna en
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Tabell 2.12. Utgivningsort och upplaga 1997 för dagstidningar på
konkurrensorter.

Ort Tidning Upplaga RelationHushållstäck- Förändring av
ningutgiv- upplaga %
ningsområde
%

1997 1997 1978-97 1993-97 1997
Luleå Norrländska Social- 39 500 36 1 -9 1,3

demokraten
N0rrb0ttensKuriren 30 300 43 -3 -6

Umeå Västerb0ttensKuriren 42 300 61 2 -9 2,3
Västerbottens Folk- 18 300 17 -22 -9
blad

Östersund Östersunds-Posten 27 200 43 -12 -9 1,1
Öster-Länstidningen 25 000 40 32 -15

sund

Sundsvall Sundsvalls Tidning 38 600 65 3 -5 3,6
Dagbladet 10 700 18 2 -12

Gävle Gefle Dagblad 30 900 37 -7 -3 1,1
Arbetarbladet 28 900 34 -12 -2

Falun Falu Kuriren 29 100 35 -16 -8 1,3
Dala-Demokraten 23 000 21 0 -17

Stockholm Dagens Nyheter 347 900 34 -14 -9 1,8
Svenska Dagbladet 194 500 15 8 -4

Örebro Nerikes Allehanda 68 300 69 5 -4 19,0
6002Örebro-Kuriren 3 4 -72 -58

Karlskoga Karlskoga 8 700 41 -30 -22 1,4
Tidning
Karlskoga- 6 100 29 27 30
Kuriren

Karlstad Nya Wermlands- 63 500 55 -16 -14 2,5
Tidningen
Värmlands Folkblad 25 900 23 -4 -6

Eskilstuna Eskilstuna- 33 100 55 17 -3 3,4
Kuriren
Folket 9 800 15 -62 -24
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RelationFörändringHushålls-UpplagaTidningOrt av
upplaga %täckning

utgiv-
ningsområde
%

19971993-971978-9719971997
3,8-5-962100Tid- 48NorrköpingsNorrköping

ningar
3-41312 600Folkbladet

1,1-3-95012 800Gotlands TidningarVisby
-5444800Gotlands Allehanda 11

2,7-6-1360med 47 400Kalmar Barometern
Oskarshamns-
Tidningen

6003Östra -9420Småland 17

16,0-3-1361261Göteborgs-PostenGöteborg
600

-25-33316 300Arbetet Väst

4,82-55923 700Skaraborgs LänsSkövde
Allehanda

-53-4114900Nyheter 4Skövde

1,99655Tid- 10035Blekinge LänsKarlskrona
ning

-23-172340018Sydöstran

2,13746122Sydsvenska Dag-Malmö
800bladet

-31-2720800Skåne 57Arbetet
1-14Dagbladet 30 300Skånska

Tidning 5/1997.Pressensoch 1994TS-Boken 1979efterBearbetning samtKälla:
2 ieditionKarlskoga-Kurirens1 törstatidning/andratidningRelation Kvotenzjlnm:

3 Nyheterna.Inkl.Orebro

Östersund, konkur-Visby,ochGävle ärutgivningsområden,I tre
Dala-Demo-ochFalu-KurirenvisserligenharFalunrensläget jämnt. I

sprid-harden störreupplagor,likvärdiga ettrelativtkraten senaremen
tidningar i Bengts-andrafrånkonkurrensningsområde där den möter

denupplagadubbelt såtotalt har storän somen merson-gruppen, som
Norrbottens-KurirenNorrbottentidningen. Isocialdemokratiska är

medanutgivningsområdet,iSocialdemokratenNorrländskaänstörre
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förhållandet för hela spridningsområdet.är På någraomvänt orter,
Karlskoga, Karlskrona, Malmö, där relationen mellan tidningarna är

Örebromindre två föreligger reell konkurrenssituation,än medan ien
och Göteborg styrkeförhållandena så ojämlikaär det svårt talaäratt att

verklig konkurrens. I Eskilstuna har upplagegapet vuxit från 2 800om
exemplar 1978 till 23 300 1997, till viss del beroende på Folketatten
begränsat sitt spridningsområde. I Göteborg och Malmö har Arbetet
Nyheterna förlorat marknadsandelar.

finnsDet ingen entydig tendens de tidningarna ökar depåatt stora
mindres bekostnad. kändaDet exemplet på andratidningsmest en upp-

Östersundgång Länstidningen underär tiotal kringår 1980ettsom
ökade sin marknadsandel från till något25 50över ärprocent, men nu

Östersunds-Posten.något mindre I Karlskoga harän Karlskoga-Kuriren
sedan 1993 kraftigt ökat sin upplaga på sin lokala konkurrents bekost-
nad. I Dalarna har Dala-Demokraten ökat sin marknadsandel både i
förhållande till Falu-Kuriren och hela Bengtsson-gruppen. Andratid-
ningarna har mindre andelsökningar i Kalmar och på Got-noterat även
land.

deI städer, Borås, Jönköping och Växjö, förlorat tidningtre som en
sedan 1978 har den kvarvarande tidningen endast marginellt ökat eller i

fall minskat sin upplaga. Lokaltidningamasett sammanlagda täckning i
de regionerna har mellan och1988 1997 minskat medtre 20, 20
respektive 27 procentenheter.

Kvällstidn gsmarknadenin

Under 1990-talet har styrkeförhållandena mellan kvällstidningsägama
förändrats väsentligt tabell 2.13. Bonniers har förvärvengenom av
Kvällsposten och GT stärkt sin position på marknaden, på grundmen

Expressens tillbakagång har marknadsandelen sjunkit sedan 1993.av
Schibsted och LO har å andra sidan kraftigt ökat sin andel och har nu

hälften marknaden.närmare av
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ochÄgargrupper kvällstidningsmarknaden 1978, 1993påabell 2.13.T
marknadsandel.ochUpplaga1997.

199719931978
Upplaga %Ägargrupp Upplaga %%Upplaga

0001 500 534695757845600Bonnier 519Släkten
34342 50037400429LO

47408 300LO/Schibsted
4001 986894 200Familjen Hjöme

10112 700Familjen Wahlgren
100800877006 900 1001100900l 155SUMMA

och 1998.1979, 1994TS-BokenBearbetning efterKälla:
1 upplaga.IdagsInkl 50Anm: procent av

fleraundertrendnedåtgåendehaftharKvällstidningsmarknaden en
sin upplaga30förlorat1970har sedan än procentdecennier och avmer
Aftonbladetalla förutomharårenfyraUnder detabell 2.14. senaste

upplageforluster.lidit kraftiga

1978-1997.upplageutvecklingKvällstidningarnasTabell 14
Procent.

upplaganFörändringTidning av
1993-19971978-1997

15Aftonbladet -5
-34-35Expressen
-22-28GT
-27-44Kvällsposten
-13-24SUMMA

och 1998.1994TS-Boken 1979,efterBearbetningKälla:

morgontidningarspriddaNationellt

SvenskaochNyhetermorgontidningarna, DagensspriddanationelltDe
SydsvenskaGöteborgs-Posten,spriddaregionaltDagbladet desamt

förrollviktigspelaallmäntNyheternaDagbladet och Arbetet enanses
politisktforlandetiopinionsbildningen utrymmestortatt gegenom

ägarkoncentrationenkringi debattenminstmaterial.kulturellt Inteoch
samtaletoffentligafor detbetydelsetidningarshar dessamediernai

kontrollera dem.värdetliksomframhävts, attav
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femDe tidningarna har mellan och förlorat1978 1997 tillsammans
cirka 100 000 exemplar tabell 2.15 Förlusten den undermotsvarar
perioden startade Dagens Industris upplaga, tidning dock inteen som
har innehållsliga bredd de andra storstadstidningama.samma som
Ägargruppemas styrkeförhållanden har förändrats sedan 1978. Bon-
niersfären har stärkt sin position köpet Sydsvenska Dagbla-genom av
det och IndustriDagens och för drygt hälftenstarten av svarar nu av

upplaga, medan tidigare Wallenbergsfärens ochgruppens numera
Schibsteds Svenska Dagbladet vuxit kraft. Framför allt Arbetetav egen
Nyheterna familjen Hjömes Göteborgs-Posten har fått vid-ävenmen
kännas tillbakagång.en

Tabell 2.15 De nationellt spridda morgontidningarnas totala upplaga
1978 och 1997.

Ägargrupp Upplaga Förändring % Marknadsandel
1978 1997 1978-96 1993-97 1978 1997

5001Släkten Bonnier 402 572 700 42 -2 37 52

varav
Dagens Industri 102 000 22 0 9

NyheterDagens 402 500 347 900 -14 -9 3 7 32
001Sydsvenska Dag- 114 5 122 800 7 3 10 I 1

bladet
Arbetet Nyheterna 103 900 74 100 -29 -30 9 7
Göteborgs-Posten 300 000 261 600 -13 -3 27 24
Svenska Dagbladet 179 800 194 500 8 -4 16 18
SUMMA 1 100 700 1 102 900 1 -5 100 100

Källa: Bearbetning efter TS-Boken och1979, 1994 1998.
1Anm: Sydsvenska Dagbladet ägdes 1978 släkten Wahlgren.av

Även storstadstidningama har viss överspridd upplaga deärom en
dock i första hand lokala tidningar, med växande andel upplaganen av
i utgivningsområdet tabell 2.16 enda verkliga riksmorgontid-Den
ningen Dagens Industri med bara tredjedel upplagan iär Stock-en av
holm och med låg jämn täckning hela landet. finnsDetöveren men en
genomgående tendens den överspridda upplagan minskar tabellatt
2.17. De regionala tidningarna har i dag endast överspridning påtre en
cirka 5 tidningarnaDe i Stockholm har ungefär likaprocent. tre stor
överspridd upplaga, drygt exemplar.60 000 Trots Dagens Nyheteratt
har förlorat tredjedel sin upplaga i landet har Bonniers kunnatuteen av
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In-Dagenskrañigt, främstmarknadsandelöka sin starten avgenom
kontrollerasden överspriddadustri. 90Over procent morgonpressenav

Bonniers och Schibsted.medieägare,tvåav

upplagamorgontidningarnasnationellt spridda iTabell 2.16. De ut-
1 ochgivningsområdet 1978 1997.

Förändring1978 1997
1978-97

Ägargrupp total Upplaga %Upplaga %Upplaga total%
upplagaupplaga

3001 42130 700439 000 77Bonnier 308 77Släkten

varav
10038 0003738 000IndustriDagens

-8-23 90082300 71 284 400Nyheter 308Dagens
2002 400 1495 14Dagbladet 89 116 600Sydsvenska I 02

-24-22 7009590 70 300Arbetet Nyheterna 93 000
-830095 -2291 249 700Göteborgs-Posten 272 000
2022 70069Dagbladet 100 62 133 800Svenska 111

16 20076886 600 81 892 800SUMMA

ochefter TS-Boken 1979 1998.Källa: Bearbetning
1 där tidningenden A-region,Med utgivningsområde ut samtAnm: gesavses

2 släktenDagbladet ägdes 1978Sydsvenskaangränsande A-regioner av
Wahlgren.
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Tabell 2.17. nationellt spriddaDe morgontidningarnas upplaga utan-
utgivningsområdetför 1978 och 1997.

l 978 1997 Förändring Marknads-
1978-97 andel

Tidning Upplaga % total Upplaga % total Upplaga % 1978 1997
upplaga upp-

laga
2002Släkten Bonnier 94 23 133 700 23 39 500 42 6444

varav
Dagens Industri 64 000 63 64 000 100 0 30
Dagens Nyheter 94 200 23 63 500 18 -30 700 -33 3044

3002Sydsvenska Dagbla- 12 1I 6 200 5 -6 100 -50 6 3
det
Arbetet Nyheterna 10 900 10 3 800 5 -7 100 -65 5 2
Göteborgs-Posten 28 000 9 90011 5 -16 100 -58 13 6
Svenska Dagbladet 68 700 38 60 700 31 -8 000 -12 32 29
SUMMA 214 100 19 210 100 19 -4000 -2 100 100

Källa: Bearbetning efter TS-Boken 1979 och 1998.
1Anm: Med utgivningsområde den A-region, där tidningen ut samtavses ges

2angränsande A-regioner Sydsvenska Dagbladet ägdes 1978 släktenav
Wahlgren.

Bonniersfaren har ökat sin täckning i landsorten i regioner,25 fram-
för allt i Skåne, och minskat i lika många, främst i Mälardalen. Dagens
Nyheter har minskat hela landet. Svenska Dagbladetsöver täckning har
varit relativt oförändrad. Göteborgs-Posten hade drag1978 av en re-
giontidning med täckning på 13-31 i åtta regioner i Västsve-procenten
rige. I genomsnitt har täckningstalen halverats fram till och1997 i en-
dast två regioner utanför Göteborg når tidningen täckning överen
10 procent.

Bakom storstadspressens tillbakagång i landsorten ligger åtminstone
for tidningar medveten strategi skäraett den olönsammaattpar en ner
landsortsupplagan och i stället sina i och kring utgiv-satsa resurser
ningsområdet. vissaI områden har troligen de lokala tidningarnas for-
bättrade bevakning in- och utrikesnyheter, kultur, ekonomi till-etc.av

med det ökade totala medieutbudet minskat behovetsammans av en
storstadstidning.
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Storstadspress

I den gjorda genomgången har indelningen lokala morgontid-ovan
ningar, kvällstidningar och nationellt spridda morgontidningar använts.

debattenI kring brukar ytterligareofta kategori åberopas,pressen en
nämligen storstadspress. fullständighetens skull lämnas översiktFör en

ägandet i storstadspressen, domineras Bonniers ochöver som av
Schibsted tabell 2.18.

ÄgareTabell storstadspress18. 1997.i

Ägare Antal Upplaga Andel av upp-
tidning Exemplar lagan %

Släkten Bonnier 6 1 042 200 51,1
Schibsted 2 602 800 29,6
Familjen Hjöme 1 261 600 12,8
Arbetarrörelsen i Skåne 74 10 3,61
Centerrörelsen i Skåne 1 30 300 1,5
Pingströrelsen 1 16 400 0,8
Familjen Stenbeck 1 10 800 0,5

13 2 038 200 100,0

Källa: Bearbetning TS-boken 1998.av

2.3 Samverkansfonner inom dagspressen

2.3.1 Redaktionell samverkan

denInom svenska har det sedan länge funnits olika formerpressen av
samarbete kring redaktionellt material. På det opinionsbildande fältet
har byråer med anknytning till de politiska partierna erbjudit tidning-

inom sin sfär material i form cirkulärledare, krönikor, debatt-arna av
artiklar tidningarna kooperativtDen ägda Tidningamas Tele-etc. av
grambyrå, har sedan levererat både in-TT, 1922 och utländska nyheter.
FLT, borgerliga landsortstidningar, och A-pressen numeraägt av
Avisa Centralredaktion har producerat featureartiklar och i viss
utsträckning nyhetsmaterial. in- och utländskaDe bilderna haräven

hämtat från några bildbyråer. visst redaktionelltEtt samarbetepressen
har funnits mellan tidningar iingått koncern. Underäven som samma

3 19-0466Yttrandelnneten



66 Mediestruk1ureniSverige 1999:30SOU

de åren har de olika formerna redaktionellt samarbetesenaste av
genomgått förändringar.stora

Ägarfördelningen i byggerTT i hög grad styrkeförhållandet
mellan tidningarna vid bolagets grundande. Schibstedsfaren på grundär

koncernens tidningsbolags starka ställning 1922 i TTstörsta ägareav
med 29 aktierna följd Bonniersfären med 19 Deprocent procent.av av

storstadstidningsutgivama, Schibsted, Bonniers och Stampen,tre
kontrollerar tillsammans 49,4 aktiekapitalet. På grundprocent av av
rösträttsbegränsningar vid bolagsstämman faktiska kontrollär gruppens
lägre.

TT har i många decennier varit den svenska centrala leve-pressens
in- och utrikesnyheter. utländska nyhetsmaterialetDet produ-rantör av

i huvudsak några nyhetsbyråer samverkar med,TTstoraceras av som
TT:s korrespondenter. Skeendet i Sverige bevakasävenmen av egna av

huvudredaktionenTT i Stockholm och lokalredaktioner i Luleå,genom
Sundsvall, Göteborg och Malmö. nyheter med riksintresse frånFör
landsorten TT beroende leveranser från de lokala tidning-är även av

Landsortspressen har således olika relationer till TTtrearna. som
kund och leverantör.ägare,

Under de åren har varit förTT omfattande kritiksenaste utsatt en
från många landsortstidningar. Byrån anklagas bl.a. for Stock-att vara
holmscentrerad och alltför inriktad på tillgodose etermediemasatt
behov. problemEtt för TT deras kunder, landsortspress,är att stor-
stadspress, privat lokalradio och har olika kravTV, kan svårasom vara

tillfredsställa samtidigt. Landsortstidningama exempelvis irrite-att är
rade de måste lämna sina bästa nyheter till sänds iöver TT,att som
etermediema innan de publiceras i tidningen. följdSom missnöjeten av
har rad landsortstidningar sina kontrakt med ochTT prövatsagten upp
andra nyhetsleverantörer. kompliceras denLäget konkurrerandeattav
byrån FLT:s kontrollerar 42-43 aktierna i TT.ägare procent av

En rad dagstidningsföretag Schibstedgruppen, Bonnierstörre AB,
ÖstgötaStampen, UpsalaVLT, Nya Tidning, Norrköpings Tidningar,

Correspondenten och tillsammansA-pressgruppen 70ägersom ca
aktierna bildade vid årsskiftet 1998/99 bolag, TTprocent ett nyttav

samtligaIntressenter i februariAB, lade bud1999 aktier iettsom
nyhetsbyrån. uttalade syftetDet få färre åtär ägare strävaratt som

håll.samma
Förenade Landsortstidningar AB FLT tidningar, vilka71ägs av

enligt konsortialavtal skall ledande borgerlig landsortstid-ett vara
ning. Företagets verksamhet omfattar dels annonsförmedling, dels
produktion redaktionellt material. På det redaktionella fältet lågav
tyngdpunkten tidigare framställningpå featurematerial, underav men
de åren har byrån vidgat sitt verksamhetsfält betydligt. FLTsenaste
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till sina tagitlevererade tidigare enbart har det åretägare, senastemen
och i kundkretsen.Metro Dagen

dels bevakning frånNyhetstjänsten har byggts ökadut genom en
redaktion i Stockholm, dels artiklarutbyteFLT:s ettegen genom av av

riksintresse mellan tidningarna i Kunderna erbjuds far-ägarkretsen.
digredigerade och utrikessidor, bygger materialin- på FLT:s egetsom
och abonnerade femtontal tid-utrikesnyheter. Våren 1996AP:s ett

januari hade tidningar sinaningar på tjänsten. 1999 33I sagt upp
alltabonnemang med och sitt icke-lokala material från FLT, 14TT tog

tidningar abonnerade enbart på medan övriga använde bådaTT,
byråerna.

samarbete med Bertelsmann, världens mediekoncer-I störstaen av
TV-bilaga, i exemplar,producerar går 800 000FLT utner, en som ca
hög upplaga Aftonbladets. börsbilagadvs. ungefär dubbelt så Ensom

andra företag, Privatai samarbete med däribland Bonniersutges par
fusionerades DagbladetsAffärer. bildbyrå 1996 med SvenskaFLT:s

medbildbyrå Pica till FLT-Pica, 1999 kommer slåsattsom samman
bildbyrånSchibsteds och Norsk Telegrambyrås Pluss.NTB Den nya

kommer bli Nordens största.att
socialdemo-Avisa Centralredaktion åtta tidningar i denägssom av

kratiska sfáren bedriver liknande verksamhet KundkretsenFLT.en som
sextiofemtal tidningar, förutom de socialdemokratiska tid-utgörs ettav

tid-ningarna och del endagstidningar flera borgerligaäven storaen
Östgöta Helsingborgsningar Correspondenten, Borås Tidning ochsom

Dagblad. erbjuder sina kunder färdigredigerade sidorByrån drygt 70
börssidor.vecka, däribland tolv in- och utrikessidor, tv-bilaga ochper

tidningar, socialdemokratiska,Våren abonnerade 13 samtliga på1998
in- och utrikessidoma, bygger på TT-material. Avisa underleve-ärsom

färdiga sidor till TT.rantör av
fleraUnder de åren har specialinriktade nyhetsbyråer star-senaste

Nyhetsbyrån Direkt, ägd Bonnier Affársinformation, levererartats. av
affarsnyheter elektroniskt direkt till sina företagsabonnenter ocksåmen

tidningar.till och enskilda Delphi Economics huvudleverantörFLT är
till ekonomisidorantal börs- och bl.a. Avisas och även utett ger en
ekonomibilaga medföljer vissa landsortstidningar. byråer medTresom
partipolitisk anknytning, Liberala Nyhetsbyrån, Svenska Nyhetsbyrån
och producerar främst politiskt material för i forsta hand tid-Pre Cent
ningar inom den liberala, moderata respektive centerpartistiska sfaren.

Sedan Mariebergs dotterbolag Bild förvärvatPressens Reportage-
bild och Pica och bildbyrå fusioneratsFLT:snämnt är storsom ovan en
del bildfönnedlingen i Sverige koncentrerad till dessa företag.tvåav

dels från fotografer dels frånBild säljer bilder koncernensPressens
andra bildbyråer, framför allt Byrån har samarbetsavtal medAP. TTett
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förmedlar motsvarandedagliga bildleveranser. Pica-FLT på sättom
bilder från fotografer och olika samarbetspartners, bl.a. Reuters.egna

Även koncemnivå redaktionella samarbetet ökat. Flerapå har det av
tidningskedjoma, Werrnlands-Tidningen ochHerenco, Nya VLT,som
har omfattande utbyte artiklar och i viss utsträckning får-ävenett av
digredigerade sidor mellan koncernens tidningar. Några koncerner, som

Werrnlands-Tidningen, Dalarnas Tidningar Sydostpress till-Nya samt
med Tidning, har inrättat speciella redaktionerBoråssammans som

producerar för hela koncernen och i något fall förmaterial även extern
försäljning.

tydlig tendensSammanfattningsvis finns det uppdelningmot enen
redaktionellaproduktionen landsortspressens material. alltEnav av

del det icke lokalt anknutna materialet framställs och redige-större av
utanför redaktionerna, alltmer får koncentrera sig den lokalapåras som

bevakningen.

Samverkan Bonniersfäreninom

Mariebergs Sydsvenska Dagbladet innebar inteÖvertagande någonav
samordning med koncernens övriga tidningar. NyheterDagensstörre

fortsatte sitt mångåriga annonssamarbete med Sydsvenska Dagbladet
och Göteborgs-Posten. och Nyheter trycker delupp-Expressen Dagens

redaktionella fältetlagor på Sydsvenskan Tryck. På det finns sedan
samarbete mellan och Syd-många år tillbaka visst Dagens Nyheterett

svenska Dagbladet inom utlandsrapporteringen, något inte har på-som
verkats förvärvet. heller Sydsvenska Dagbladets köpIntenämnvärt av

Allehanda-gruppen hittills medfört några förändringar.har störreav
Trelleborgs Allehandas läsare har dock erbjudits köpa Kvällspostensatt
söndagsutgåva till kraftigt reducerat pris.

Bonniersfárens förvärv skiljer sig på flera punkter frånGTav grup-
övriga tidningsköp. inte moderbolaget, Tidnings ABDetpens var

dotterbolaget, KvällstidningenMarieberg, Expressen,AButan som
initierade genomförde affären. Tidigt stod det klart skulleoch GTatt
integreras i både det administrativa och redaktionella pla-påExpressen

Verksamheten sammanfördes i bolag.net. ett
Något samarbete mellan Kvällsposten och inleddes inteExpressen

efter Mariebergs förvärv Sydsvenska Dagbladet ägdeAB,av som
hälften Idag och efter separationen hela Kvällsposten. Sedan ABav
Kvällstidningen intemtransaktion inom BonnierExpressen genom en

i december förvärvat Kvällsposten har långtgående in-AB 1998 en
tegrering koncernens kvällstidningars redaktionella material avi-treav

redan genomförts mellan ochnågot Expressen GT. Expres-serats, som
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redaktion i Stockholm plattform för alla tid-producerar tresens en
ningarna i form in- och utrikes material, bilagor, servicetext,av som
GT:s och Kvällspostens med stoff medredaktioner kompletterar an-
knytning till respektive förekommer ingensydsverige. Detväst- sam-
ordning beträffande det opinionsbildande materialet i form ledareav
och kulturartiklar, däremot debattartiklar.

Kritiker har det omfattande redaktionella samarbetet mel-menat att
lan de tidningarna kommer de mindre tidningarnas iden-utplånatre att
titet sin respektive Iandsändas kvällstidning. De ägarnasom egen nya
har framhållit dels omfattande besparingsprogram nödvändigtäratt ett
för de mindre kvällstidningarna skall kunna överleva på sikt, delsatt att
det redaktionella samarbetet för bättre lokal bevakning.utrymmeger en
Även andra har framhållit prekära läge, exempelvisGT:sän ägarna
skrev de fackföreningama i samband med förvärvet prövades tilltre att
Konkurrensverket och hävdade stoppades kunde det ledaköpetatt om
till ladesGTatt ner.

ägarkoncentrationssynpunkt köpUr kan GT tolkas påExpressens av
Åolika sidan stärkte ställning kvällstidnings-Bonniers sin påsätt. ena

marknaden, där familjen fyra tidningar, å andraut trenumera avger
sidan försvagades familjen tidigare mycket starka positionHjömes på
den lokala dagstidningsmarknaden. förvärvet ökade BonniersGenom
andel den totala tidningsmarknaden i Göteborg från till8 20 procent,av
samtidigt Hjömes tillandel minskade från 6678 procent.som

2.3.2 Annonssamverkan

finns lång tradition annonssamverkanDet inom den svenskaen av
På nationell nivå finns samannonseringspaket tabell 2.19,pressen. sex

där tidningar inom de olika kategorierna, kvällstidningar, landsortstid-
ningar och storstadsmorgontidningar, samarbetavalt över ägargrän-att

och i viss mån politiska regional nivå finnsPåöver gränser.ser sam-
manlagt fyrtiotal olika samannonseringsaltemativ. Genomgåendeett
samarbetar närliggande borgerliga tidningar med varandra oberoende

ägande. har mellanDäremot inte tidningskedjoma någon samverkanav
sina tidningar i olika delar landet. socialdemokratiska tidningarnaDeav
har åtta olika regionala kombinationer för sina annonsörer.
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Tabell 2.19. De samannonseringspaketens försäljning 1997.större
Mkr.

Samannonserings- 1997 Förändring Tidningar
paket 1996-97

%
Impact 338 10 Samtliga kvällstidningar
FLT Riks 253 l Ca 80 borgerliga landsortstidningar
City 200 DN, G-P, SDSca us

landsortstidningarlStonnarknadspress 171 8 Sex stora
Riksmedia 60 9 landsortstidningar varavCa 50 20ca

flerdagarstidningar
SkåneHeta 49 49 Arbetet Nyheterna, Helsingborgs

Dagblad

Källa: Mediatrender 18/ 1998.
lNerikesAnm: Allehanda, Norrköpings Tidningar, Nya Wermlands-Tid-

Östgötaningen, Upsala Tidning,Nya Vestmanlands TidningLäns och Cor-
respondenten.

Av Bonniers tidningar ingår således Nyheter och Syd-Dagens
svenska Dagbladet i City, kvällstidningama iImpact tillsammans med
Aftonbladet och Allehanda-gruppen i medan Industri säl-FLT Dagens
jer på hand. Dagens Nyheter och erbjuder dessutomExpressen ettegen

paket för nöjesannonser.gemensamt

2.4 TV-ägare

Under den tioårsperioden har TV-branschen gått igenomsenaste stora
förändringar inte bara flera TV-kanaleratt startats utangenom nya
också rad TV-anknutna marknader utvecklats. Tidi-attgenom en nya

bedrevs så all TV-verksamhet inom två företag. Sverigesgottgare som
Television producerade i lokaler de svenskspråkigaegna programmen,
köpte in och utländska förvärvade via denöversatte program, euro-
peiska radio- och TV-unionen sändningsrättigheter förEBU större eve-

överförde programidéer från utlandet till förhål-svenskasamtnemang
landen. Sveriges Television svarade för utsändningama, medan distri-
butionen sköttes Televerket.av

Under 1990-talet har rad företag specialiserat sig påstartatsen som
olika tjänster, och reklamproduktion,typer översätt-av som program-
ning, dubbning, teknik- och studiouthyming, rättighets- ochtext-TV,
formatförsäljning, annonsforsäljning distribution via kabel ellersamt
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aktörerna valt olikaföretagsnivå har desatellit. På sättstörre att
medvertikal integrationNågra harorganisera verksamheten. en

sigproduktionsled. Andra aktörer har koncentreratkontroll fleraöver
på led.ett

Produktionsbolag2.4. 1

svenskaproducerades så allabörjan 1990-talettillFram gott somav
radTelevision. Med tillkomstenSverigesinomTV-program av en
allaKanal ochreklamfinansierade kanaler TV3, TV4, 5 ZTV somsom
ska-programproduktion fristående bolagsin pålade huvuddelenut av

marknad.pades en ny
och defi-använder olika redovisningsmåttgrund aktörernaPå attav

tv-produktionsmarkna-fullständig bildnitioner det svårtär att avge en
denSveriges Television fortfarandedock helt klartden. stårDet äratt

produktio-TV-producenten. den svenskasvenska Avöverlägset största
material,egetproducerat 3utgjorde 1997 91 procentprocent sam-nen

betaladeproducerat.helt Företagetproducerat och 6 procent externt
svenska producenter.kronor till utomstående126 miljoner

endast nyheter inkl. morgonprogram,valt produceraTV4 har att
sändning-i regi. de lokalasamhällsprogram Förvissa sportsamt egen

svenska produktionenproduktionsbolag. övrigaanlitas lokala Denarna
till beräknat värde 1996tjugotal produktionsbolagköps in från ettett av

harde lokala produktionsbolagen TV4cirka miljoner kronor.300 I
företaget inte harägarandel tabell 2.21, medansuccessivt ökat sin se

produktionsbolagen. Redan innanägarintressen i de övriga Bon-några
kund hosägarkrets kanalen Bon-niersfárens inträde i TV4:s storenvar

finnsproduktionsbolag, Wegelius och Spartacus. Detniers två TV TV
ägarföränd-påverkatskanalens val producenteringa tecken på att av av

ringarna.
svenskahuvuddelen sittoch köper inKanal TV6 ZTVTV3, av

Stenbecksfärens kanaler, TV6från producenter. TV3,material externa
friståendesfären nedan och heltanlitar både bolag inom seoch ZTV

Kanaltill miljoner kronor. 5bolag. köp uppskattades 1996 180TV3:s
produktionsbolag.har inga ägarintressen i

i slutetreklamfinansierade tv-kanalema etablerade sigdeNär av
den produk-entreprenörsägda bolag in på1980-talet kom rad nyaen

olika områdeni regel specialiserade påtionsbolagsmarknaden, som
sportsänd-frågeprogram, underhållning,lokal-tv 2.4.3, drama,se

framgångsrika ochsamtliga deningar, feature Så gott mestetc. som av
nordiskakringföretagen förvärvades åren 1995expansiva storaav

produktionsbolagicke-nordiskasamtidigtmedieföretag, ett parsom
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Branschen har deSverige tabellstartade verksamhet i 2.20.egen
ledavilket lett till och förväntashaft lönsamhetsproblemårensenaste

till ytterligare omstruktureringar.

ochV-produktionsbolag 1997 OmsättningTabell Sverige2.20. T i
resultat Mkr.Sverige.i

ResultatOmsätt-Huvudägare Bolag
ning f skatt

96,01 uslJarowskij4Rolf m.fl.Sohlman AB ca
-17,6Produktion 73,5Stenbecksfáren MTV AB

Strix Television Sverige 70,9 4,3Stenbecksfáren AB
Schibsted/Endemolz Film Tele- 73,5Metronome us

vision AB
Production Air 59,6 17,5ICA-förlaget JelbeTeam on

Television AB
Schibstedz 58,8 0,8Endemol/ Endemol Entertainment Pro-

duktion AB
Productions 53,1 6,3Grundy ABPearson

Lokal 49,8 -3,6Eklund Göteborg TV ABGert
Wegelius Holding 27,2 -8,7Bonnier AB

us3Bonnier/Falck TV Spartacus KB us
Wikander

Film International 24,7 -0,7Nordisk ABEgmont
Kompaniet4Nordstrand 19,8 0,1Björn TV

m.fl.4
Scandinature 17,7 0,8Landin ABBo

Familjen Dabrowski Dabrowski 14,6 2,8TV AB

årsredovisningKälla: Respektive företags 1997.
1 för tv-produktion bolagetsUppgiften uppskattad andel på 70 %Anm avavser

påmed resultat före skatt 9,8totala omsättning på miljoner kronor136,7 ett
2 gick hösten minoritetsägare i Metro-miljoner kronor. Endemol 1998 som

verksamhet iTelevision, samtidigt Endemols Sve-Film övertognome som
3 tv-serien TreVerksamheten omfattar produktionrige och Danmark. av

4 Jarowskij.TV-Kompaniet i december 1998 ABKronor. övertogs av

från kanalerna friståendesvenska marknaden deStörst på den av
Jarowskij. Schibsted framstårdet entreprenörsägdabolagen är ännu

först förvärvat denoffensiva aktören, sedan företagetden mestsom
och därefter allie-och den danskasvenska MetronomeMutter-gruppen

SchibstedEndemol nedan. Efter fusionen kommersig med se attrat
Stenbecksfárenaktörerna marknaden.de allra störstavara en av
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börsnoteradedels detfinns representerad dels Strix,MTG:sgenom
producerarSfärens bolagMTV, där Kinnevik är största ägare. program

harICA-förlagetsåväl för de kanalerna för konkurrenterna.egna som
det mycket lönsamma Teambreddat sin verksamhet förvärvaattgenom

sportsändningar.specialiseratJelbe, produktionsbolag ärett som
Endemol ochproduktionsbolagen,Två de internationellastörreav

svenska bolag, etablerade 1996Grundy, tidigare sålt rättigheter tillsom
medallierade sig Endemolverksamhet i Sverige. 1998Höstenegen

köpa minoritets-Schibsteds den nordiska marknadenpå attgenom en
Television och överlåta sinandel Film35 procent i Metronome

verksamhet till detta bolag.i Sverige och Danmark
hälftenägare iWegelius och TVBonniers huvudägare i TVär

ytterligareproducerar drama.Spartacus, Egmont är stortett nor-som
inköpdiskt tv-företag etablerat sig på marknaden ettavgenomsom

entreprenörslett företag.
produktion uppgick 1997Sveriges Televisions kostnader för egen

exkl. TV4-fönstematill miljoner totala marknaden1 834 kronor. Den
drygt 600för s.k. fri TV-produktion i Sverige beräknades ha omsatt

produktion kanmiljoner kronor kostnader för1997. 4:sTV upp-egen
övriga svenska kanalemasskattas till cirka miljoner kronor, de300

Även uppgifterhelt jämförbaraegenproduktion betydligt mindre.är om
svenskaden totalasaknas kan Sveriges Televisions andel tv-pro-av

duktionen uppskattas till cirka 65 procent.
dagliga dramaserier,Produktionen vissa typer program, somav av

alltmertenderarsituationskomedier och underhållningsprogram, att
produk-alla desamordnas på nordisk bas. Så störregott som aven

fleraverksamma i ellertionsbolagen svenska marknadenpå den är ett
stordriftsfördel uppnåsandra nordiska länder. vissEn attgenom samma

inhemska aktörer.olika språk med Denkoncept spelas in på flera
ochLøgne på danskadramaserien Lögner blir Hvidesvenska Vita

Hvite Løgner" norska.på
tv-produktionsområdet tyder deårens tendenser påDe attsenaste

fortsättningen kommernordiska ipublic service-företagen attäven
nordiskaför inhemska produktionen. Dehuvuddelen den storasvara av

Media ochSchibsted, Almamedieföretagen, Bonniers, Sanoma,MTG,
tv-marknadenexpandera påkommer sannolikt försökaEgmont, att

konstellationereller alliera sig i olikaförvärva andra bolagattgenom
icke-nordiska medieföretag.med varandra och/eller med
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Försäljning rättigheter2.4.2 av

Handel med forrnaträttigheter snabbt växande företeelse inomär en
internationell TV-produktion. formatMed originalidé föravses en pro-

med dess samtliga komponenter. Fonnaträttigheten tillkommergram
det produktionsbolag offentliggör originalidé produktionsom en genom

originalprogrammet. Enligt svensk lag har format inte hel-ett ettav
täckande immaterialrättsligt skydd på det verk skyddassätt ettsom som

upphovsrättslagstiftningen. den internationella TV-industrinInomav
har emellertid förpraxis skydd format skapats betydandeav genom en
handel med formaträttigheter mellan produktionsbolag och TV-kanaler.

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

formaträttsinnehavaren.av
takt med antaletI TV-kanaler, både abonnemangs- reklam-ochatt

finansierade, vuxit har de nationella public service-bolagen alltmött en
hårdare konkurrens sändningsrättigheter till större sportarrange-om

SverigeI har det uppmärksammats det den tyskaattmang. av
Kirchgruppen kontrollerade bolaget förvärvatISPR rättigheterna till
Allsvenskan och VM-kvalmatchema i fotboll Elitserien i ishockeysamt
under fyra år.

visionemaOm digital medTV mängder kanaler förverkli-enom av
rättigheterkommer de företag till fonnat, sportsänd-ägergas som

ningar, långñlmer eller TV-program spela viktig roll denpåatt en
framtida TV-marknaden. svenskaDe TV-kanalema och produktions-
bolagen försöker visserligen utveckla haratt egna program, men san-
nolikt inte de krävs för på allvar konkurrensenatt taresurser som upp
med de utländska mediekoncemema.stora

2.4.3 Programföretag

Sveriges Television

Sveriges Television liksom Sveriges Radio SverigesAB AB ochägs
Utbildningsradio AB sedan 1997 Förvaltningsstiftelsen för Sverigesav
Television SverigesAB, Radio och Sveriges UtbildningsradioAB AB.
Stiftelsens styrelse regeringen på förslag de politiskautses av av par-
tierna i riksdagen. Programbolagen skall självständiga gentemotvara
moderstiftelsen och medelstilldelningen sker direkt till programbola-

Sveriges Televisions styrelseordförande med suppleant utsesgen. av
regeringen, medan de övriga ledamöterna ägaren.utses av
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Radioorganiserade SverigesTV-kanal startades 1969andraNär en
med för sinsjälvständiga enheterTV-verksamheten i två ansvar var

överfördesvarandra. Ledningen förtävla med TV2kanal, skullesom
förblev stock-i landet, medan Kanaltill de distrikten 11987 10 ute

medomorganisation genomfördes 1996. tvåholmsbaserad. DeEn ny
kanalerna försvann självständiga enheter.konkurrerandevarandra som

programenheter ochorganiserades i antalProgramverksamheten ett
för de sändningskanalema.koordinerades helt tvåprogramsättningen

få bättre möjlig-hoppades samordningenSveriges Television genom
från de kommersiella kanalerna.heter konkurrensenmötaatt

Även inreorganisationen finns visst mått mång-inom den ett avnya
helt eller delvis bevakarfald självständiga enhetermed sammasom

organisationen nyhetsarbetet medexempletområde. främstaDet är av
Aktuellt. Samhälls-nyhetsredaktioner, ochsjälvständiga Rapporttvå

i Umeå,självständiga redaktioner Luleå,produceras avprogrammen
förredaktion i StockholmStockholm och Malmö. En över-svarar en

specialinriktade redak-kompletterasgripande kulturbevakning, som av
ÖrebroSundsvall, bildkonst i Malmö, musik itioner för litteratur i samt

den totala programproduktionenungdomsmusik i Växjö. Av görsegna
utanför Stockholm.i de tio distrikten55 procent

TV4

namnändrad tillNordisk Television TV4samband med AB senareI att
markbunden sändning,fick koncession bedrivahösten 1991AB på att

ändrainte i avgörande gradförband sig de dåvarande någonägarna att
börsenägarförhållanden. Efter bolagets introduktion påsina inbördes

dotterbolag, Försäk-huvudägama, genomkom Investor AB1994 ett
Bokförlaget och Kultur, Förenings-ömsesidigt, Naturringsbolaget SPP

Slakteriförbundet tillsammans inneha 80banken, ochLRF procentatt
nuvarande sändningstill-tabell TV4:saktierna i bolaget se 2.21. Iav

får iägarförhållandena och inflytandet i intestipuleras TV4stånd att
mediernaägarkoncentrationen inomsin påtagligt förändras såhelhet

ökar.
i ägarkretsenförskjutningen maktbalansenförsta väsentligaDen av

hela ochdå Marieberg förvärvade SPP:sägde i februari 1997 postrum
inallesFöreningsbankens aktiefonders innehav, 16,7del procenten av

Media förvär-finländska medieföretaget Almaaktiekapitalet. Detav
mindre till-hela aktiepostvade i oktober 1997 Investors post,samt en

aktiekapitalet, och blev därigenom TV4:s23,4 procent avsammans
Alma Media bildades formellt 1998enskilda aktieägare.största genom

Aamulehti och MTV,sammanslagning tidningskoncemen Groupaven
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reklamfinansierad tv-kanal. Bonniersfárensedan 1957 drivit ärsom en
Media med denden enskilda i Alma 23 näststörsta ägaren procent,

United Magazines Ltd kontrollerar Bonnier13 AB:sstörsta procent.
koncernchef vice ordförande i styrelsen.BraunBengt är

ÄgargrupperTabell och 1998.2.21 TV4 AB 1994. Procentinom av
aktiekapitalet.

Ãgargrupp Våren 1998-06-301994
Alma Media 23,4Oy
Kinnevik/MTG Broadcasting 23,0 22,4AB
Tidnings Marieberg 16,7AB
Fidelity Funds 12,1
Lantbrukamas Ekonomi 5,2 7,4AB
Bokförlaget och Kultur 5,3 5,1Natur
Investor 20,6AB
Försäkringsbolaget SPP 15,5
Föreningsbanken 5,2
Slakteriförbundet 5,2
Övriga 20,0 12,9
SUMMA 100,0 100,0

forKälla: Inbjudan till förvärv aktier i Aktiebok TV4 1998-TV4 AB. ABav
06-30.

Mariebergs och Alma Medias förvärv kritiserades bl.a. kultur-av
citerade i sänd-ministern för strida den TV4:satt mot ovan passusen

fick förändrasningstillstånd ägarförhållandena i inte såTV4 ägar-att
Ägarförändringenkoncentrationen medierna ökade. föranleddeinom

dock inte uppsägning avtal mednågon TV4.statensav
Marieberg medägarkonstellationen Alma Media ochDen sam-nya

sin styrka vidmanlagt aktierna använde40 attprocent genom enav
inte omvälja Stenbecksfärens före-bolagsstämma i januari 1998extra

trädare motiveringen de ägde främsta kon-i styrelsen, med TV4:satt
kurrent reklam-tv-marknaden och inte borde insyn i kanalenspå ges
arbete. Vid tillfälle ökade de två huvudägama sin egen repre-samma
sentation i styrelsen till ledamöter sammanlagt åtta. Till sty-nysex av
relseordförande valdes Alma Medias vd Matti Packalén. Under våren
har vd Christer Aftonbladets förre chef-TV4:s Forsström ersatts av
redaktör tidigare aldrig arbetat inom Bonnier-Thorbjörn Larsson, som
sfáren.
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stärkamotiv för Alma Media gå in i TV4Ett ägare attatt varsom
både ibanden mellan sin kanal och den svenska kanalen,MTVegen

vid förvärv rättig-form samarbetsavtal och agerandegemensamt avav
erfa-långaheter. räknade med kunna dra MTV:sTV4 även att nytta av

renhet tv-sändningar.av
aktieka-med fjärdedelarkan diskuteras Alma Media,De tre avom

del Bonniersfären,pitalet i finländska händer, skall betraktas som en av
finländskadet står klart Bonniers tillsammans med sina part-attmen

den maktba-tagit kontrollen och definitivt upphävtTV4överners av
lans mellan olika sfärer i bolaget sedanrått starten.som

regio-ursprungliga sig för denI det avtalet med åtog TV4 attstaten
kontrakt med minstnala nyhetsbevakningen teckna löpande 20 pro-

stadgades vidareduktionsbolag utanför storstadsregionema, det att
speglas ihändelser och skeenden i olika delar landet skall pro-av
regionalagrammen. uppfylla sina åtaganden startadeFör TV4att pro-
bolag.s.k. TV4-fönster, producerades lokala Dessagram, som av

tillbolag hade i regel lokalt förankrade i olika konstellationer därägare
näringslivetexempel fristående TV-producenter, dagspress, det lokala

sig ioch kommunala stiftelser ingick. har successivt köpt inTV4
tabellsamtliga fjorton bolag producerar femton TV-fönster 2.22som

Östersund, Uppsala ochoch i tio dem. Iär största ägare avnumera
medanVästerås den lokala tidningenär största största ägare, pressen

ochhar sig tillbaka delägare andra bl.a. i Göteborgdragit på orter,som
iMalmö. lokala tv-bolagen förefaller bli alltmer integrerade TV4De att

både ägarrnässigt och organisatoriskt.
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Tabell 2.22. Huvudägare lokala Ti V-stationer med "fönster" T V4.i
1997.

Företag Kanal Huvudägare
CBA Lokal TV i Stockholm TV4 Stockholm TV4 AB 65,5,
AB
TV Uppland AB TV4 Uppland Upsala Nya Tidning 42,3, TV4 32,6

Öst ÖstTV4 AB TV4 TV4 60
TVF Lokal TV AB TV4 Jön- Blomqvist Produktion AB 37, TV4 AB

köping/Borås 33,67,
TV Sydost AB TV4 Sydost TV4 AB 100

SkåneTV AB TV4 Skåne TV4 AB 100
TV Halland AB TV4 Halland TV4 AB 68,89,
TV4 i Göteborg AB TV4 Göteborg TV4 AB 100
TV Fyrstad AB TV Fyrstad Ringside Production AB 90, TV4 AB l0,
Kanal Skaraborg AB TV4 Skaraborg TV4 AB 60, LRF 39
TV Värmland i Sverige AB TV4 Värmland TV4 66,64AB
TV Bergslagen AB TV4 Bergslagen VLT Media AB 49, Lantmännens Tryckeri-

förening 26, TV4 AB 25
TV4 Norr AB TV4 Sundsvall TV4 AB 100
TV4 Norr AB TV4 Botnia TV4 AB 100

Åre Östersunds-PostensOptimal iTV AB TV4 Jämtland Tryckeri AB 5l, TV4 49AB
TV Norrbotten AB TV4 Norrbotten TV4 26,6AB Lokala intressenter 73,4

Källa: Nordicoms databas svenska medieföretag.över

De lokala TV-bolagen finansierar sin verksamhet lokal TV-genom
reklam och i viss utsträckning sponsring. Genomgående har bolagens
resultat varit dåliga tabell 2.23. fleraI fall har aktieägarna, i första
hand Öster-fåttTV4, gå in med tillskott. Stationema i Västerbotten och
götland gick i konkurs, verksamheten har överförts till andra bolagmen
med TV4 huvudägare. De lokala bolagen belastade TV4:s resultatsom
med miljoner75 kronor 1997 koncessionsavgiftema utgjordevarav

miljoner55 kronor.
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"fönster"med ilokalaresultat för T V-stationerochTabell 2.23. Omsättning
Mkr.T V4. 1997.

Netto-Om- ResStationFöretag e
marginalfinansnettosättning
procent

144,330,4StockholmStockholm TV4Lokal i ABCBA TV
-12-1,411,5UpplandTV4Uppland ABTV

lJönköping/Borås 7,4 0,1TV4Lokal TV ABTVF
ÖstÖst -1,0 -243,9TV4ABTV4

210,9 -5,4SydostTV4SydostTV AB
194,423,7SkåneTV4SkåneTV AB

-17-1,48,5HallandTV4HallandTV AB
20,417,1GöteborgTV4i Göteborg ABTV4

-6-0,58,2FyrstadTVFyrstad ABTV
8,3 -2,7SkaraborgTV4SkaraborgKanal AB

-514,2 -0,7VärmlandTV4Värmland i Sverige ABTV
-2414,5 -3,5BergslagenTV4Bergslagen ABTV
151,8Botnia 11,9Lokalfyran, TV4ABTV4 Norr

Åre -57-4,27,4JämtlandTV4Optimal iTV AB
0-0,112,7NorrbottenTV4NorrbottenTV AB

-9,9 -5190,6Totalt

medieföretag.svenskadatabas12/ NORDICOM:sMediatrender 1998. överKälla:

V-kanalerStenbecksfärens T

byggttio årenunder deKinnevikIndustriförvaltnings AB senastesom
dotterbola-omorganiserades då1997tv-verksamhetomfattandeupp en

medie-delen koncernensdärTimes Group,ModernMTG störreget av
deladesaktiernasamtidigtbörsnoteradessamlad,verksamhet låg som

medieaktivite-behöll vissaModerbolagetKinneviks aktieägare.tillut
dock MTGCinema,TV1000betal-tv-kanalerna TV1000,bl.a.ter, som

driverkanalerdessaför. Förutomoperationelladet ansvaretövertog
reklamfmansieradedekanaler,Sverige sinainyåret 1999MTG egna

företagetbetal-tv-kanalen TV6. nästDessutom ärochTV3 ZTV samt
påverksamSlutligen MTGtabell 2.20.i TV4 se ärdelägarestörsta

baltiskai deländernanordiskaövrigai detv-marknadema tresamt
staterna.

Londonbaserat företag,drivs iSkandinavieniTV3-kanalema ett
redo-finns någonvarför det inteLtd,Broadcasting Group separatTV3
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visning för det ekonomiska utfallet i Sverige. Bolaget har under åren
1993-1997 redovisat sammanlagt rörelseresultat miljoner622ett
kronor och genomsnittlig rörelsemarginal på 10 TV1000procent.en
har under period rörelseförluster miljonerpå 756genereratsamma
kronor med genomsnittlig rörelsemarginal på -35 Mot-procent.en
svarande förtal övriga kanaler miljoner kronor-697ärgruppens res-
pektive -247 har således verksamheten medSammantaget gåttprocent.
mycket förlust.stor

Kanal 5

Scandinavian Broadcasting inträddeSystem SA SBS 1991 densom
tredje aktören den företa-på svenska reklam-TV-marknaden dåstörre

förvärvade aktiemajoriteten i Nordic Channel nuvarande Kanal 5.get
Disneykoncemem, tidigare enskilda aktieägare, sålde istörstasom var

sitt innehav1998 i SBS. Efter försäljningen ägarspridningenärutmars
i bolaget. Största grundaren Sloan ochHarry Eägare ärstor ett par

fonder med vardera något aktierna.10över procent av
Scandinavian Broadcasting bedriver förutom i SverigeSystem TV-

verksamhet i Norge, Danmark Belgien och Nederländerna. Bolaget
driver radioverksamhet, bl.a. i Sverige se 2.5.2. svenskaDenäven
kanalen efter flera namnbyten Nordic, underTV5 Femman gårsom

Kanal sedan5 helägt har i1995 SBS. Företagetärnamnet säteav
Luxemburg, vilket innebär den radio- och TV-lagstiftningensvenskaatt
inte tillämplig. Bolaget Nasdaq-börsen i York.är Newär noterat

Canal Plus ’ kanaler

Nethold, bl.a. drev de nordiska betal-tv-kanalema ilmNet, fusio-Fsom
nerades 1996 med det franska betal-tv-bolaget Canal Plus, denärsom
främsta aktören på den europiska betal-tv-marknaden med miljoner10
abonnenter och omsättning på miljarder kronor.1997 18 De störstaen

i företaget och FilmNets förre huvudägare Richemont.Havasägarna är
Canal Plus har efter fusionen gjort investeringar i den nordiskastora

verksamheten via sitt dotterbolag Canal+ Television KanalernaAB.
relanserades under dels den för hela Nordennya namn gemensamma
Canal+, dels kanal för varje land, Sverigei Canal+ Gul. tidigareDeten
utbudet med långfilmer, underhållning pornografioch har komplette-

med satsning sportsändningar,på bl.a. Allsvenskan i fotbollrats storen
och Elitserien i ishockey. Se Canal Plus verksamhet i2.4.4.även
Sverige har hittills gått med förluster. Canal+ Television redovi-stora
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kronormiljonerförlust på 333kvartal 1997sistasade för årets tre en
nettomarginal på -92och procent.en

TV8

sändningar.sina1997startade höstenTV-kanal, TV8,svenskEn ny
Söderbergfamiljendetaktiernamed 80 ärStörsta procentägare avav

varitinte tidigareinvestmentbolaget Ratos,kontrollerade engage-som
digitalt,enbartkanalensändebörjanTillmediesektom.inomrat en
innebärmed ViaSat,samarbetsavtal1998tecknade hösten ett sommen

för analogapaketViaSatsi två mottagare.kanalen läggsatt av

Övriga kanalersvenskspråkiga

sittbörjat försede årenkanaler harutländskaradEn senaste program-
Net-bamkanalema Cartoontal. gällerellersvensk Detmedutbud text

liksomScandinavia,NickelodeonochKidsNordic,work, FoxTCC
TravelEntertainment,HallmarkNordic,Channel, EurosportDiscovery

nårförutom Eurosport,kanalerna,Movies.Classic IngenTNTsamt av
genomsnittlig dag.befolkningen1över procent enav

Marknaden

Sverigesmarknadenintåg påTV-kanalemas ärkommersielladeTrots
medTV-företagetdet överlägsetfortfarandeTelevision största en om-

cirka 50andel påochkronor procentmiljarderpåsättning 1997 3,3 en
hade TV4bolagenkommersielladeomsättningen. Avtotaladenav

marknadensvenskapå denomsättningdubbelt så höguppskattningsvis
tabell 2.24.kanalerStenbecksfärenssom
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Tabell 2.24. Företag med rikstäckande T V-sändningar Sverigei 1997.
Omsättning och resultat. Mkr.

Sfär Företag Kanal Omsätt- Total Resultat
ning i ñnans-omsätt-
Sverige ning netto

Staten Sveriges Television AB SVT1 3 339 3 339 -138
SVT2

Bonnier TV4 AB TV4 1 864 1 864 136
Alma Media
Stenbeck 7001TV3 Broadcasting 832 3Group Ltd TV3 1 432
SBS Kanal 5 AB Kanal 5 366 366 12
Stenbeck 1861TV1000 Sverige AB TV1000 372 -179

TV1000 Cinema
Canal Plus 1801 4Canal+ 3624Television -3334AB Canal+ Canal+ Gul
Stenbeck Z TV AB ZTV 46 46 -69

TV6 Broadcasting AB TV6 11 1l -54
Ratos TV8 AB -275TV8

Källa: Respektive företags årsredovisning 1997 Modern Times Groupsamt MTG
AB 1995.

1Uppskattat ZlnklusiveAnm. 3värde iTV3 Danmark och Norge Avser resultat efter
4avskrivningar. 5Avser 1997 04 1997 12 Avser 1997 05 1997 12- -

Sveriges Television har sedan 1992 minskat sin andel tittarnas tidav
från 70 till 48 TV4 har underprocent tidprocent. fördubblat sinsamma

Ävenandel till 27 Kanal har fördubblat5procent. sin andel och har
sig TV3närmat legat stilla kring 9-10 TV6 och ZTVsom procent. sva-

rade for inte någonän vardera den totala tittartiden.procentmer av
Förhållandet mellan kanalerna har varit mycket stabilt sedan 1996.
Trots hälftennämnare deatt svenska hushållen har tillgång tillav
utländska kanaler dominerar de svenska kanalerna fortfarande helt
bland TV-konsumentema Tabell 2.25. Bland utländska TV-kanaler
nådde 1997 endast MTV och de danska DR1 och TV2 Danmark 1över

befolkningenprocent genomsnittlig dag 2, 1 1av procent.en resp.
Eurosports publik uppgick till 4,4 däri ingick dessprocent, ävenmen
skandinaviskspråkiga kanal. I andra medier uppmärksammade kanaler

CNN, BBC Prime och BBC World intesom 0,2, och0,1änses av mer
0,1 befolkningen.procent av
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och 99 årmellan 3befolkningenittartidTabell 2.25. T i genom-en
tittartid. Procent.totalAndel1992-1998.snittlig dag av

1998199619941992Kanal
48495570SVT
22242 735S VTIVarav
26252835SVT2Varav
109910TV3
27282613TV4
6633Kanal 5
99Övriga 85

1997.TV-publikenKälla: MMS

åldersgrupper.olikamellankraftigtvarierarTV-kanalerValet av
ålders-äldstabland detittaresinaTelevision harSveriges trognaste

tittare,attraherasvårtharföretagetmedan att somyngregruppema,
Filmkanalematabell 2.26.kanalernareklamñnansieradedeföredrar

ungdomen.blandalltframföralternativutgör ett

dag 1997. Procent.genomsnittligår9-79Tabell 2.26. Tittare en

ÅlderTotalt
65-7945-6425-4415-249-14

776044313351SVT
71016293016TV3
554546545349TV4

6 710191110Kanal 5
2212l2TV6
001712ZTV
595254707058Reklamfman-

svensk TVsierad
l264ñlmkanal 2Någon -

22252sportkanal 2Någon
01732musik-Någon -

kanal

1997.MediebarometerNordicom-SverigesKälla:
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Bland de reklamñnansierade kanalerna har TV4 betydande for-ett
framför sina konkurrentersteg kanalen når hela befolkningenattgenom

tabell 2.27. De övriga kanalemas penetration har ökat endast lång-
de åren. Någonsamt nämnvärd utbyggnadsenaste kabelnäten ägerav

inte längre satellit-TV-kanalema hänvisadeutan till parabol-ärrum,
kunderna för sin tillväxt. Bland de enskilda kanalerna når TV3 och
kanal 5 ungefär hälften hushållen.av

Tabell 2.27 Tillgång till T V-kanaler och satellit-TV
TV-hushålli vecka 1 1999. Procent.

Andel
SVT 100
TV3 58
TV4 100
Kanal 5 55
TV6 19
ZTV 39
MTV 38
Eurosport 44

Källa: MMS Websida 1999-01-17.

2.4.4 Distribution

Analoga marknätet

Det statliga bolaget Teracom AB det svenska marknätet,äger be-som
står 54 storstationer och drygt 630 mindre stationer. rikstäck-Treav
ande kanaler sänds via marknätet: SVT1, SVT2 och TV4. SVT2 sänder
dessutom regionala nio områden.över TV4 hyr delutprogram en av
sitt sändningsnät till de lokala produktionsbolag sänder iTV4-som
fönstren.

Teracoms utsändningstjänster i det analoga marknätet skall enligt
bedrivasägaren med skälig lönsamhet. Bolaget driver verksam-annan

het med anknytning till radio- och tv-området, satellit-, telekom-,som
multimedia- entreprenadtjänster. Denna verksamhetsamt bedrivssom
på marknadsmässiga villkor beräknades 1997 för cirka 38 procentsvara

företagets omsättning.av
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Satellitdistribution

flestasatellitmarknaden. DenordiskadenpådominerarTvå operatörer
ochZTVTV6,TV3,MTG:skanalerna,satellitsändasvenskadeav

SatellitaktiebolagetsNordiskaanvänderoch TV8Kanal 5TV1000 samt
de tvåNSABSatellitaktiebolaget ägsNordiskaSirius-satelliter. av

37,5varderaRymdbolagetSvenskaochbolagen Teracomstatliga
norskadetanvänder stat-Canal PlusDanmark 25.Teleprocent samt

satellit-andraFlerakanaler.nordiskasinaförsatelliterTelenorsliga
någotnådock störreSverige,sändningar attutanriktar motoperatörer

tittare.antal
ViaSatMTG:sintarparabolkortochdekodrarförmarknaden enPå

ikortsålda000uppgift 900enligtmedställningdominerande egen
DigitalCanalägdaCanal Plusoch gemensamtTelenorNorden. Det av

2.4.4.vidaremarknaden sepåkonkurrerar

Kabel-T V

ungefärmedaktörendominerandeTelia denkabel-TV-områdetPå är
representerad påStenbecksfärentabell 2.28. ärmarknadenhälften av

Stjäm-Kabelvision.ägdaSystemsdet Netcommarknaden avgenom
före-därStockholmsregionenkoncentrerad tillverksamhetsinharTV

underägdesBolaget etttill 60uppgårmarknadsandel procent.tagets
1998vårenförvärvadesTelevisionSingapore avår menpar av

Wallenbergsfären.iinvestmentbolagEquity Partners,Scandinavian ett
Invest-Line,Sweden On ägskabel-tv-operatören,fjärde avDet större

Atle.mentbolaget
Stenbeck-endastdetkabel-TV-omrâdet ärpâaktörernaAv numera

visatdockTelia harsändningssidan.påintressendirektaharsfären som
bl.a.innehållssidan,påkompletteringarkundersinaambitioner att ge
efterkortStjäm-TVköpWallenbergsfärenshemma.Biotjänsten av

bristandegrundpåi TV4sittavvecklatInvestor avatt engagemang
bran-betraktarledningenmärkligt,tyckasmediekompetens kan men

teknikområde.medie-schen inte ettutanett somsom
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Tabell 2.28 De kabelnätföretagen 1999.större
Antal abonnenter.

Företag Abonnenter
Telia Infomedia Television l 300 000
Kabelvision 350 000
Stjäm-TV 240 000
Sweden On Line 184 000

Källa: Kabel-TV-föreningens webbsida 1999-03-01.

Digitala sändningar

Introduktionen digital-tv förväntas leda till genomgripande föränd-av
ringar på tv-marknaden de åren. Både utbudetnärmaste och använd-
ningsområdena beräknas öka kraftigt. Med den digitala teknikennya
kan sända till tio kanaler på det kanal kräver medutrymmeman upp en
det nuvarande analoga kommerDet vidare bli möjligtsystemet. riktaatt
sändningarna till små geografiska områden. digitalaDen tekniken kan

användas till interaktivaäven tjänster.
Det har rått delade meningar hur snabbt och i vilken utsträck-om

ning den digitala tekniken kommer slå igenom. Aven aktörerna påatt
tv-marknaden har gjort olika bedömningar, vissa investeringargör stora
i den tekniken, medan andra håller sig avvaktande.nya

De digitala sändningarna kan liksom de analoga nå konsumenterna
via marknätet, kabelnät eller paraboler. Aktörema på de analoga sänd-
ningsmarknadema håller för närvarande på positionera sig för denatt

situationen.nya
Riksdagen beslöt i november 1997 komplettera det befintligaatt

analoga marknätet med digital teknik. förstaI kommer Stock-etappen
Östergötland, Östersunds-holm, Mälardalen, Göteborgs- och Sunds-

vallsregionema södra och sydöstra Skåne täckassamt de digitalaatt av
sändningarna kring årsskiftet 1998/99. Hela landet beräknas täckt ivara
slutet år 2000.av

Efter ansökningsförfarande regeringenett i juni elva bolag till-gav
stånd sända i det digitala marknätet: Sverigesatt Television AB, Sveri-

Utbildningsradio AB, TV4 AB, TV3 AB, Kanal 5 AB, Canalges +
Television AB, TV8 AB, Kunskaps-TV AB, Cell Internet Commerce
Development AB, TV-Linköping Länkomedia AB Landskronasamt
Vision AB. Bolagen kommer disponera tolv kanaler för sändning-att

beräknas l april 1999.startaarna som
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sänd-administreraförbildades 1998Sendabolag, AB, attEtt nytt
Television,Sverigesmed Teracom,digitala marknäteti detningarna

kom-övrigadeSedanoch TV4UtbildningsradioSveriges ägare.som
konkur-kritikriktattillståndsinnehavamafinansierade mot attmersiellt

aktier tillsinaöverlåtitbolagdettaägarkretsen haringick iTV4renten
delägarna.de övriga

denpåsamtliga aktöreråterfinnsföretagsperspektivSett ettur
Fleratillståndsinnehavama.blandtv-marknadennationellasvenska av

tillde-intedockharoch TV1000,kanaler, TV6, ZTVStenbecksfärens
idockkommerdigitalamarksända nätetsändningsutrymme. Detlats

för 90i dagkanaler övererbjuda deinledningsfassin pro-svararsom
landet.itv-konsumtionentotaladencent av

Televi-InfomediaTeliahandförstahar ikabeloperatöremaBland
miljonerbolagets 1,3teknik.digital Aviinvesteringarsion gjort stora
Utbudetsändningar.digitalainmöjlighetmiljonerkunder har 1,1 att ta

förpay-per-view-tjänstkanalercirka 50för närvarandebestår samtav
Kundernaoch spel.erbjuds Internetbeställning filmer. Dessutomav

påkanaler ellermångapaket medvälja mellankan att enprenumerera
enskild kanal.

j be-skildagjort heltharparabolkortmarknadenpåtvå aktörernaDe
marknads-för digital Detgenomslagetframtidadetdömningar tv.av

intemarknaden ärännui MTG-koncemenledade ViaSat attmenar
sigkoncentreradärförfortsätterochkanalernade digitalafor attmogen

CanalochTelenorägdDigital,Canalmarknaden.analogapå den av
försälja abonnemangsatsningar påmycketdäremotPlus, attstoragör

kanaler.digitalakombinationerolika av
framtidaför denavgörandeblisannolikt kommerfrågaEn attsom

kon-utsträckningi vilkentelevisionendigitalaför denutvecklingen är
krävs.mottagarutrustningdenberedda köpaär att somsumenterna

betydande deltyder påtio årendeErfarenheterna från attsenaste aven
till-demkanalerbetala förobenägen utöverbefolkningen är att som

köpermarknadsföringEfter tio årsoch kabelnät.i mark-handahålls
femtedeltilläggstillbud. InteTelias änendast åtta avprocent enmer

flernåinte kunnatBetal-tv-kanalema harparabolantenn.hushållen har
digitaladendettahushåll. slutsats är attEn300 000än resonemangav

delkanbefolkningförst dågenombrottf°ar sitt tatelevisionen stor aven
färg-tvförgenombrottetsnabbakostnader. Detnågraden störreutan
förbetalabenägenhet förhögsidan påandra attoch video visar å nyen

teknik.
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2.4.5 Vertikal integration

Ovanstående genomgång visar det finns dussintalatt aktörerett större
den svenska TV-marknaden. Några har valt koncentrera sig påatt ett

produktionsled, påfallande många har intressen i flera led.men

Stenbecksfären

Den ägargrupp i antal företagmätt har den omfattande verti-som mest
kala integrationen Stenbecksfáren,är med mediebolaget MTG samt en
viss medieverksamhet i Kinnevik och Netcom Systems Tablå 2.1. Jan
Stenbeck kontrollerar via direkt och indirekt ägande röstmajoriteten i

Övrigaalla bolagen.tre större familjernaägare utgörs Klingspor ochav
Horn, antal utländska ochsamt ett svenska institutionellavon placerare

tabell 2.29. Jan Stenbeck verkar aktivt i företagen i egenskap av
arbetande styrelseordförande.

ÄgareTabell 2.29 Moderni Times Group MTG AB 1998-06-30.

Ägare Andel Andelav av
% kapitalröster %

Stenbecksfären 56,1 19,3
varav
Invik C0 AB 29, 6 10, 6
Afli AB 12,4 4,1
Stenbeck, Jan H 5 2,8
Confidentia F ärvaltnings AB 6 5
Hugo Stenbecks stiftelse 0 0,3
MSF Funds 3,8 6,9
State Street Bank 3,2 8,6
Klingspor, Familjen 3,1 1,0
Subaccount 2,5 8,1

Horn, Familjenvon 2,0 0,8
Zenit Brummer Partners 1,9 6,2
Chase Manhattan Bank 1,7 1,2
Korsnäs AB sociala fond 1,7 0,6
SE-Banken fonder 1,5 4,9
Bank of New York 1,2 3,8
AMF 1,0 3,4
Svenska Handelsbankens fonder 1,0 2,2
Övriga 19,3 33,0
Summa 100,0 100,0

Källa: Aktiebok for Modern Times Group MTG AB 1998-06-30.
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mängdtioårsperiod byggtunderhar storStenbecksfáren enuppen
TV-branschen. För-inomområdenallatäcker såföretag gott somsom

behand-distributionsbolagochproduktions-TV-kanaler,de somutom
bolag. SDI-TV-anknutnafleraytterligareinom MTGfinnslats ovan

och redi-översättningdet gällerföretag närEuropas störstaärgruppen
län-verksamhet i sjumedochvideo TVför film,undertextergering av

medÄven i EuropaMTGshopping-marknaden störstpå home ärder.
tek-Kanalemasländer.tjugotalisäljernätverk företag ettett somav

Broadcast Centre.bolag MTGspecielltisamlatproduktionniska är ett

Övriga aktörer

vertikalutbyggdvälfortfarandeharaktörernadeAv statenstörre en
Sten-företagbetydligt färremeddock änTablå 2.1,integration

självautsträckningiproducerarTelevisionSverigesbecksfären. stor
produk-tekniskocksåharsvenska Företagetsina storenprogram.

kanaler. Genom Tera-konkurrerandetillhyrstionsapparat, även utsom
Telia,statliga aktören,tredjemarksända Dendet nätet.äger statencom

distributionsverksamhetsinkompletteraambitionertydligahar visat att
inteharföretagenstatligaTV-produktion. Deformmed någon treav

kommitfalli fleraverksamhet,ochstrategi tvärtomsamordnat sin utan
företagensexempeltydligtvarandra.med Ett ärintressekonflikteri

inves-tv-marknaden där Teracomdigitala görden storaagerande på
kabelnätet.Telia påmedanmarknätet,digitaladetteringar i satsar

relativt lågvalthuvudkonkurrentersinaskillnad fråntillharTV4 en
fråninköpsintegration. Merpartenvertikalgrad programmenavav

produktionförsjälvKanalenproduktionsbolag.fristående avsvarar
Ävenreklamförsäljning.församhällsprogramvissanyheter och samt

enbartKanal sänder5 nästanBroadcasting SystemsScandinavian
försäljningsorganisationbyggtCanal Plus harinköpta upp enprogram.

från andrakanalermarknadsförocksåTV-kanaler,kring sina som
bolag.utländska

Tendenser2.4.6

aktörertydlig tendensfunnitsdet1990-talet har storahela attUnder en
bekostnad.småpåTV-marknadenpå entreprenörerssitt ägandeökat

Bonnier-Marieberg,Kinnevik/MTG,svenska företagradEn stora som
sigetableratharTelia och Ratosföretagen, Investor, senast somnu

multinationellaflera utländskaTV-aktiviteter. Mentill olika ävenägare
tvåTV-marknaden. Desvenskain på denkommitharmedieföretag
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nordiska mediekoncemema Schibsted och liksomEgmont MTGser
och Bonniers Norden sin hemmamarknad, varför det har varitsom
naturligt för dem förvärva svenska TV-företag. Den franskaatt stora
TV-koncemen Canal Plus’ etablering i Sverige del dessutgör en av
strategi verka hela Europa.överatt

Under det året har dock flera starka aktörer lämnat densenaste
svenska tv-marknaden. Wallenbergsfáren för några år sedan dekla-som
rerade sin avsikt på medier har helt avvecklat sina medieintres-att satsa

med undantag för Stjäm-TV. Det mediekonglomeratet Disneystorasen
har dragit sig Scandinavian Broadcasting System, medan Endemolur
allierat sig med Schibsted i sitt försök etablera sig på den svenskaatt
marknaden.

I utlandet finns det exempel på marknader där konkurre-gott om
rande företag gått i olika former samarbete. liknandeEn utveck-av
ling kan i Sverige där de nuvarande aktörernaväntas kommer skapaatt
olika allianser med varandra och/eller med aktörer,typer troli-av nya

utländska medieföretag eller telekombolag.gen
Koncentrationen i antal företag på TV-marknaden harmätt under de

åren knappast ökat. Däremot de enskilda aktörernasenaste starkareär
företag betraktade. MTG:s konkurrenter på TV-produktionsmark-som

naden inte längre Annie Wegelius,är OlssonIngemar eller Adam
Alsing Bonniers. Schibsted och Egmont. Konkurrensenutan har såle-
des kunnat upprätthållas till priset de mediekoncer-att storamen av

blivit starkare.ännerna



91Mediestrukturen iSverigeSOU 1999:30

m

H

m

H

a.
w

H

E



Mediestrukturen92 Sverige SOU 1999:30i

2.5 Radioägare

2.5.1 Public service-radio

Sveriges Radio tidigare Radiotjänst ägdesAB AB från 1925starten
olika intressentgrupper i det svenska samhället, från folkrö-1966av av

relsema 60 näringslivet ochprocent, 20 20. Aktieägamapressen
femutsåg styrelseledamöter, lika styrelseordföran-mångastaten samt

den. Sveriges Radio omorganiseradesAB 1978 till koncern meden
fyra programbolag/dotterbolag. Radioverksamheten delades på tvåupp
bolag, Sveriges Riksradio ochAB Sverige Lokalradio AB

Riksdagen beslöt 1992 Sveriges Radio-koncemen skulle ombil-att
das till aktiebolag,självständiga varvid de radiobolagentvåtre sam-

Ägandetmanfördes till nybildat bolag Sveriges Radio AB. denett av
tidigare koncernen 1994 nybildade förstiftelser,övertogs treav var-en
dera bolaget. Stiftelsema styrelser hade identisk sammansättning och
utsågs regeringen på förslag de politiska partierna i riksdagen.av av

stiftelsemaDe sammanfördes till1997 stiftelse, Förvalt-tre en
ningstiftelsen för Sveriges Television SverigesAB, Radio och Sve-AB
riges Utbildningsradio med styrelse liksomAB, tidigare utsesen som

regeringen. Därmed ihar princip den gamla modellen med ägar-ettav
samband mellan programbolagen återinförts. Programbolagen skall

självständiga moderstiftelsen och medelstilldelningengentemotvara
sker tidigare direkt till programbolagen. Sveriges Radios styrelse-som
ordförande regeringen, medan de övriga ledamöternautses utsesav av
ägaren.

kanalerna i RiksradionDe hade sin bestämda karaktär, Pltre var
talkanal, blandade konstmusikP2 med utbildnings- och minoritets-var

och P3 spelade lätt musik. Lokalradion sände till början iprogram en
s.k. fönster i byggdeP3, 1987-89 verksamheten med sänd-utmen
ningar i lokala kanaler.24 Vid sammanslagningen bolagenegna av

behöll1993 och sin inriktning,P1 P2 medan och utbud lättP3:s P4:s av
musik åldersdifferentierades. inriktarP3 sig på ungdomen, med en
profil där musiken kompletteras med omfattande utbud nyheterett av

kultur- och samhällsprogram. sänder i lokalaP4 huvudsaksamt
med musikval skall attrahera äldre lyssnare. denNärettprogram som

kommersiella lokalradion startade se nedan kom den med sitt
musikutbud framför allt konkurrera med lyssnarna.P3att om



Mediestrukturen Sverige 93SOU 1999:30 i

lokalradioPrivat2.5

regeringens prin-lokalradion introducerades 1993den privataNår var
tekniskt möjligt skapa förut-cipiella utgångspunkt långt det"att så är

delar massmedieområ-sättningar för fri radio." Liksom på andra aven
sak långtgåendedet skulle det "de olika aktörernas att, utan envara

upp."verksamheten skall läggasmyndighetsreglering, bestämma hur
helt betingade den be-reglerDe sattes uppgavs vara avsom upp

Regelverket skulle utfor-sändningsfrekvenser.gränsade tillgången på
främjas."lokalt förankrade radiostationer För"så självständiga,attmas

självständiga infördes regelnväsentligt öka antalet röster attatt en per-
får inneha tillstånd. Ytterligarefysisk eller juridisk, inte än ettmerson,

till "den dagstid-begränsning tillstånd inte fårär utatt ges som geren
inflytande i företageller bestämmandening den har ettett gersomsom

de nämnda hareller till företag i vilket någondagstidning ettut aven
innehållet tillstånds-inflytande." Enda kravet påbestämmande är att

sändningstiden dygntredjedelinnehavaren under minst sän-peren av
verksamhetenframställts särskilt för dender har"program egnasom

auktionsförfarande.fördeladesSändningstillstånden ettgenom
tillståndförbegränsningarnaTrots äga änatt ettperson meren

lokalradions första verksamhetsårutkristalliserades under den privata
Annonsbola-SRAB/City, SDR/Z,1993/94 fem SRU/Rix,grupper,

olikaNRJ/Energy-gruppen, byggdeget/Radio/Megapol samt som upp
programsamverkan. Under deoch/ellernätverk medtyper av annons-

mellanförsäljningar och omgrupperingarföljande skedde radåren en
sedanresulterade i struktur 1996de ledande aktörerna vilket somen

marginella förändringar.endast genomgått
ingår i olika nätverksamtliga stationerSå gott upp-numerasom

programverksamhetägarsamband, dels samordnadbyggda dels på
grupperingar, NRJ/Energy,reklamförsäljning. Bon-och/eller Fyra
Media har verksamhetnier/Megapol, MTG/Rix Fria över storasamt

sigföretag har koncentrerat pådelar landet, medan storstä-ett parav
dema.

byggtfranska radioföretaget S.A. harNRJDet nätett som om-upp
styrelseordförandenfattar stationer. börsnoterat,21 Företaget är men

Sverige dri-aktiemajoriteten. iJean-Paul Baudecroux innehar Förutom
Belgien, Schweiz,radioverksamhet i Frankrike, Tyskland,NRJver

Österrike, hålla formatFinland. MålsättningenochNorge är att samma
Energy-station honskall hitta sini alla länder, så lyssnaren änatt var

befinner sig i Europa.

2 1992/93:70,Prop. s.
3 och1992/93:70, 26.15Prop. s.
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NRJ tillsammans med sina franskaäger bolag ochpartners, ett par
i den svenska företagsledningen, tjugo stationema,ett ipar personer av

fall hyrs tillståndet. svenskaDen verksamheten samordnas iNRJett :s
dotterbolag BroadcastingRBS AB, leds i kontakt med kon-närasom
cemledningen i Frankrike. Stationema förses med produ-program som

RF Franchise Sverige helägdaAB. Det Media förNRJceras av svarar
den nationella annonsförsäljningen.

Rix-nätet består stationer25 bildades två nätverk,attsom av genom
kontrollerade Stenbecksfären respektive lokala dagstidningsföretag,av
slogs kontrollerarMTG direkt tolv stationema spelar isamman. av men
praktiken nyckelroll i nätverket de bolagäven ägaatten genom som
producerar och för den nationella annonsförsäljningenprogram svarar
se 5.2.2. I Stockholm och Göteborg driver MTG två stationer under

Hit Power Radio. Sundsvall driverI tidningsägt bolagnamnet ett en
station, Gold, står utanför programsamarbetet i Rix-nätetsom

Bonnier AB kontrollerar de stationer ingår iMegapolstretton som
nätverk. de flestaI radiobolagen delas ägandet lika mellan Bonnier-
företagen och ledande chefer i koncernen. gotländska stationenDen i

intar särställning lokalanätet intressenter, bl.a. Gotlandsatten genom
Tidningar, innehar aktiemajoriteten. StockholmI driver Bonniers även
Radio Vinyl, står helt utanför programsamarbetet iMegapolnätet.som
Samtliga kanaler ingår i Radiobokningens annonsnätverk.

Fria Media-gruppen, kontrolleras Stiftelsen Fria Media isom av
Jönköping, majoritetsägare eller hälftenägareär i tolv stationer. Grup-

Östgötatillsammans1997övertog med Correspondenten det bolagpen
driver två stationer i Norrköping. Linköping, Växjö,I Kalmar,som

Blekinge och Helsingborg de lokala tidningarna delägare.är stora
Samtliga stationer i Fria Media-sfáren ingår i Radiobokningens nätverk
för nationell reklamförsäljning. några fall erbjuderI stationema lokala
annonspaket tillsammans med de tidningar delägare. Någotärsom pro-
gramsamarbete för hela förekommer inte, däremot samverkargruppen
närbelägna stationer. Samtliga stationer hämtar sina riksnyheter från
TT. flera fallI har stationema lokal nyhetsbevakning.egen

Scandinavian Broadcasting System SBS och driver City-sta-äger
tionema i Stockholm, Göteborg och Malmö Klassiska Hits isamt
Stockholm. Aktiemajoriteten i den sistnämnda stationen förvärvades
hösten 1998 The Daily Mail Group. Gruppens säljer reklamav genom
annonsnätverket City

multinationellaDet medieföretaget CLT-Ufu med Bertelsmann som
hälftenägare och driver två stationer i Stockholm,äger FavoriterLugna
och Wow. Ett Rubert Murdoch kontrollerat bolag vårenövertogav

den1998 frekvens, Classic FM, dittills under olika varitägaresom en
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till Skyefter ägarskiftetmusik. Stationen byttekanal for klassisk namn
populärmusik.format medgick tillRadio och över ett

och detill nätverkenstation saknar anknytningEndast storaen
ochLappland i Arjeplog,nämligen Radiomedieföretagen ägssom

McAlevey.drivs Tomav
i någotalla stationerSammanfattningsvis ingår så gott som

huvuddelensextiotal stationer hämtarannonsnätverk tabell 2.30. Ett
bolag tabell 2.31. Kra-från Stockholmsbaseradesina treav program

sändadygntredjedel sändningstidenminstpå attvet egen-peraven
individuellttillgodosesproducerade att programme-genomprogram

tju-knapptför sändningarna under EttCD-växlarerade natten.svarar
utanför huvudstaden.gotal stationers görsprogram

AnnonsnätverkTabell 1998. Stationer.2.3

TotaltCityAirtime 3 CLTAnnonsbolag Radio- NRJ
Ägare Radio Mediabokning-

en
2121NRJ
1414MTG
14Bonnier 14
12Fria Media 12
44SBS
22CLT

l 51 14Dags-
tidningsforetag

8222 4Totalt 27 28 l
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Tabell Programnätverk2.31 1998. Stationer.

Programnät Megapol Rix Energy Egenproducerade program
Ägare ÖvrigaStock- Totalt

holm Sverige
NRJ 2 l 2 l
MTG 12 l 1 l 4
Bonnier l 3 l 14
Fria Media l 2 21
SBS 2 2 4
CLT 2 2
Övriga 13 l 3 l 6
Totalt l 3 25 2 l 7 18 84

jämförelse kanEn mellan tidningskedjor och lokalradionät-göras
verk. tidningskoncemerInom förekommer i regel visst redaktionelltett
samarbete mellan självständiga tidningar i form utbyte materialav av
eller i några fall centralt producerat material. dock alltidBasen utgörs

lokalt producerat material. Radionätverken utgår däremot från ettav
centralt producerat riksprogram kan blandas lokalamed in-som upp
slag.

2.5.3 Marknaden

Räknat i omsättning dominerar Sveriges Radio fortfarande den svenska
radiomarknaden tabell 5.3. omsättningFöretagets 1997 på miljar-1,9
der kronor drygt fyra gånger så de kommersiella radiobo-storvar som
lagens omsättningtotala

Under uppbyggnadsskedet har den privata lokalradioverksamheten
gått med betydande förluster, där branschen de första åren redovisade
nettomarginaler -100 betydandeEn kostnadspostöver procent. ut-

de årliga avgifterna till för tillstånden uppgår tillgörs statenav som
cirka miljoner120 kronor. De moderbolagen för den radio-svenskatre
verksamheten i Bonnier-, Stenbeck- och NRJ-sfárema förbättrade sina
resultat 1997 verksamheten fortfarande går med förlusteräven storaom
tabell enda2.32. Det nätverk redovisade vinst Fria Media.som var

4 fullständig redovisningEn för varje radiobolags omsättning resultatoch är
mycket svår på grund bolagen i utsträckning mottagit ellergöraatt att storav

aktieägartillskott eller koncembidrag.gett



Mediestrukturen 97SverigeSOU 1999:30 i

centrala radioföretag 1997.Intäkter och resultat för någraTabell 2.32
114kr.

Intäkter ResultatSfar Netto-Företag
marginalefter

finansnetto %
Sveriges Radio 1870,3 53,7 3Staten

Broadcasting 89,7 -35,8 -40RBSNRJ
-45,5 -73Bonnier Megapol 62,5RPF

-26,021 -43Stenbeck 60,0MTG
3,1350,03 6Fria Fria Medias ModerMedia AB

Källa: Respektive företags årsredovisning 1997.
1 affärsområdetintäkter forModem Times Group AB:sAnm: MTGAvser

2 3 07 1997 12.perioden 1996radio. rörelseresultat. AvserAvser -

radiomarknaden 1995-1998Tabell Daglig räckvidd på33

Hösten Hösten HöstenHösten
1997 19981995 1996

82,0 80,7Radio totalt 80,4 82,5
60,3 58,2 57,1Sveriges Radio totalt 58,6
31,0 31,6 31,7Privat lokalradio totalt 29,6

1,91,6 1,5 1,5Närradio totalt
Radios kanalerSveriges

13,4 12,5 11,712,5P 1
2,22,0 2,12,0P 2

16,4 15,2 14,1P3 17,1
38,8 38,638,0 39,8P 4

Nätverk
9,06,9 7,4 7,9Rix

10,3 8,311,3 11,6NRJ
6,9 8,1Megapol 6,1 5,2

5,64,2 5,6Fria Media
3,8 3,7 3,1City 3

Källa: 4/98 Ruab.Rapport
år. Lyssnandedygn i Sverige. Målgrupp 7-79Räckvidd i underAnm: % ett

på station.lyssnat minst min5 en

4 19-0466Yttrandefriheten
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den svenskaEnligt lyssnadeundersökning 81RUAB:s procent av
dag hösten tabell 2.33.befolkningen på radio genomsnittlig 1998en

lokalradionSveriges Radio nådde och den privata 3257 procent pro-
räckviddmedBland programnätverk Rix framgångsrikastcent. envar

beträf-mycket bådepå Variationema emellertid9 storaprocent. var
exempelvis endastfande åldersgrupper och regioner. Rix nådde 4 pro-

Östersund. den 9-i Stockholm i28 I yngstacent mot procent gruppen,
i områden.lyssnade hälften på NRJ/Energy många Av19 år änmer

barapensionärerna lyssnade Sveriges Radio, 179 påprocent men pro-
den privata lokalradion.påcent

privat lokalradioUtvecklingstendenser i2.5.4

detprivata lokalradion historia kort, drygt år.svenska FörstDen är sex
turbu-förefaller stabiliserats, efter mycketåret marknaden hasenaste

nätverksombild-form ägarskiften, fonnatförändringar ochlens i av
Ävenningar. dra definitiva slutsatserdet för tidigt någraär att omom

den privata framtid, det visa på några klaralokalradions så går ten-att
formatinriktningdenser i utvecklingen vad gäller ägarstruktur och

fanns det för-de första tillstånden auktionerades hösten 1993När ut
arbetat med närradionväntningar många de entusiasteratt somom av

potentiellaflesta deskulle bli drivande i de stationema. De avnya
radioentreprenörema dock redan vid auktionernakonkurrerades ut av

sig i lokal-penningstarka medtävlare. kom dockNågra att engagera
del-radion, samtidigt dedär de blev ledare för lokala stationer varsom

eller i fall huvudägare. alla dessanågra Såägare entrepre-gott avsom
grund stationenhar lämnat verksamheten, antingen pånörer attavnu

bestämdasålts eller i något nätverkshar inlemmatsatt programmen
platser.format. Lokala finns bara kvar påentreprenörer ett par

isvenska aktörerna radiomarknaden övrigtDe på utgörs nästan ute-
Mediaundantag Friaslutande etablerade medieföretag. Ett utgörav
trettiotidningsutgivare, ivisserligen har ettsom som men somursprung

stiftelsenpassiv i tidningskoncem innanår minoritetsägarevar en
snabbt blev de ledande radioägama.en av

bedömt det viktigtBåde Bonniersfären och Stenbecksfären har som
Även båda koncer-med och utveckla den branschen.att omvara nya

från populärpress respektivehade erfarenhet underhållningnema av
konkurrensen från utländskavisade det sig svårt för demTV mötaatt

kommersiella radiomarknader.företag med erfarenheter från andra
allianser med de utländ-Varken Bonniers eller Stenbeck har dock sökt

medieföretag.ska aktörerna har valt samarbeta med svenskautan att
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denin påursprungligen två motiv för gåhadeTidningsföretagen att
lokalttillgång till ytterligareradiomarknaden, dels fånyöppnade ett

tillpublicistiska erfarenhetanvända sindels kunnareklamforum, att
lokalradionkommersiellamassmedium. Eftersom denutveckla nyttett

tid-musikradio fick dock intetill renodladutvecklade sigsnabbt en
journalistiskaanvändning för sinutsträckninginingarna någon större

medsamarbetekanaler har det dock byggtskompetens. I några enupp
annonssidanlokala nyhetssändningar. Påförlokal tidning som svarar

samverkan i formdel platserförekommer på gemensammaaven
erbjudanden till annonsörerna.

medieföretagensutländskafrapperande dekanskeDet ärmest
i storstäderna.radiomarknaden, framför allt NRJexpansion på är spe-

planer påoch har sannolikt ingaradioverksamhetcialiserad på att
BroadcastingScandinavian Systemmediemarknader.andra svenskapå

sindeli de storstädernaRadio Citysin satsning på tre avsom enser
mindreetermediemarknadema i deetablera sig påstrategi att euro-

imedieföretagentillhör deBåde och Skypeiska länderna. CLT största
istationerinvesteringarna iinte osannoliktoch detEuropa är ettatt par

svenskadenflera satsningar påföljasStockholm kan komma att av
mediemarknaden.

frånerfarenheterkunnat använda sinautländska företagen harDe
andra mark-radiokanaler påforrnatbestämningmarknadsföring och av

sofistike-utprövade koncept påexempelvis sitt välnader. byggerNRJ
Även övrigavetenskapligt musikval.lyssnarundersökningar ochrade

väl definierade format.med mycketvalt alltmer arbetanätverk har att
kommersiellaklagomål dendet hörtsskivbranschen harFrån mot

Skivprodu-musik.och oetableradför den inte spelarlokalradion att ny
Radioi Sverigesalltmer förlita sig på P3tvingas därför närattcentema

artister.vill lanserade nya

television- och2.6 Dagspress-,
sammanfattningradiobranscherna -

2.6.1 Dagspress

lokaltdeviktigaste dagspressupplagesynpunkt ärDen typen avur
markna-det på dennaSedan 1960-talet harspridda morgontidningama.

tidningsföre-andratidningsföretag köper indärden pågått en process
detnationell nivå.både på lokal och ITidningskedjor har bildatstag.

organisa-familj, i detfallet har i regel varitförra ägaren senare enen
förändratmorgontidningsutgivama1990-talet har detion. Under största
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posi-stärkt sinaoch harMarieberg Stampenstyrkeförhållanden.sina
Bohuslän.Ystad respektive Inomochförvärv i Malmötioner genom

lokalttidigaretagittidningskoncemhar partietscenterrörelsen över en
gratisutdelad tidningharStockholm och Göteborgägd tidning. I en ny

arbetarrörelsens tidning lagtsLinköping harmedan istartats, ner.
lokala arbe-överförts till dentidningarA-presskoncemensGenom att

under l990-talet.ökatantalet tidningsägaretarrörelsen det totalahar
antalmorgontidningsmarknaden bestårsvenskaDen ett stortav

Marknadsledama befástedistinktamed hävddelmarknader gränser.av
tidningsned-På grundseklet.redan i börjanregel sin positioni avav

spridningsområden har konkurrensenbegränsningochläggningar av
morgontidningsmarknader. Ilokalaförsvunnit på många merparten av

marknadsandel påtidningenhar den överde A-regionema70 största en
konkurrenssitua-föreligger jämnområdenendast nioi70 procent, en

sedanhar förstatidningamakonkurrensortemakvarvarandetion. På de
de harmarknadsandelfall ökat sinlika mångai ungefär1978 som

tid-tendens i utvecklingenentydigsåledes ingenminskat. finnsDet av
har demorgontidningarsamtligastyrka.ningarnas relativa Nästan

hushållstäckning.ochbåde i upplagaförloratårensenaste
återspeglasmarknadersina respektiveställning påTidningamas

fårFörstatidningamaekonomiska läge.i deras merpartenäven som av
resultat och högekonomiskai regel godauppvisarannonsintäktema

kritiskt,fallhar svårt, i någraandratidningarSoliditet, medan många ett
första-fleraUnder år harpresstöd.ekonomiskt läge äventrots senare

otillfredsställande resultat.tidningar uppvisat
annonssamarbeteutvecklatvälsedan länge funnitshar nätDet ett av

tidningar.närliggandegeografisktförsta hand mellaninom dagspress, i
l990-talet.under Där-marginellt förändratshar endaststrukturDenna

för-omfattning ochbåde ökat isamarbetetredaktionellahar detemot
Centralredaktionoch Avisanivå harkaraktär. nationell FLTändrat På

färdigredige-sina tidningar bl.a.och erbjudersin verksamhetbyggt ut
därförtidningar harArbetarrörelsensrade sidor. gemensamtmer av

Påingick i koncern.den tid denågonsin undermaterial i dag än samma
delar detbörjat samordnatidningskedjorhar fleraregional nivå av

i någrasamproduktion förekommerTekniskredaktionella materialet.
i koncern.fall, främst mellan tidningar samma

nationell ellervaritsedan 1950-taletKvällstidningsmarknaden har
sprid-relativt jämnhar haftochregional där Aftonbladet Expressen en

däroch Göteborg,för Skånelandet med undantaghelaning över
stärkt sinBonniersfáren harrespektive dominerat.GTKvällsposten

och GT.förvärva Kvällspostenägarposition på marknaden attgenom
ledningenmed övertagitköpeavtal LOsitt överSchibsted har genom
avdelningarna.opinionsbildandeför demed undantaghela Aftonbladet
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1970-talet haft negativKvällspressen har alltsedan i början av en
upplageutveckling, tendens förstärkts under de åren.senasteen som

därigenom kraftigt stärktEndast Aftonbladet har ökat sin upplaga och
sin marknadsposition. förvärven Kvällsposten och harGTTrots av
Bonniersfären endast marginellt ökat sin andel kvälls-sedan 1990 av
tidningsmarknaden. följd upplagenedgången har kvällstid-Som en av
ningarna Aftonbladet redovisat förlustresultatmed undantag för 1995-
1997.

Samtliga kvällstidningar har sedan slutet 1980-talet ett gemen-av
omfat-annonspaket. har efter förvärvet byggtExpressensamt ettupp

tande redaktionellt samarbete med och har aviserat liknandeGT en
samverkan med Kvällsposten.

utanför spridningsområdetDe storstadsmorgontidningar spridssom
och där fungerar till de lokala tidning-fördjupande komplementsom

opinionsbildningssynpunktupplagemässigt litenutgörarna en men ur
viktig Industrimarknad. Bonniersfaren sedan Dagensäger startatman
och köpt Sydsvenska Dagbladet hälften de tidningar utgörsomav sex

kraftigtdenna marknad. tidningarna har sedan 1970-taletFyra av
behållitminskat sin överspridda upplaga, medan Svenska Dagbladet

sin. tillkomstenUpplageförlustema har i kunnat uppvägasstort av av
Dagens Industri.

Industri har rad redovisat mycket goda ekono-Dagens under åren
miska resultat, medan de övriga tidningarna i tvingats till attgruppen

Bådevidta olika omstruktureringsåtgärder för klara ekonomin.att
presstöd haft bety-Svenska Dagbladet och Arbetet Nyheterna har trots

dande ekonomiska problem.
Bonniersfåren sedanPå den totala dagspressmarknaden har 1978

ökat sin marknadsandel från till ökning dämpats21 27 procent, en som
upplagenedgång. Arbetarrörelsen har minskat sinExpressensgenom

andel ocksåfrämst försäljningen Aftonbladet på grundmengenom av
nedläggningar. Schibsted har snabbt blivit de ledande aktö-av en av

på dagspressmarknaden. Flera de regionala tidningskedjomarerna av
andelmed marknadsandel på mellan och fem har ökat sinprocenttreen

företag.något förvärv. Några familjer har sålt sinagenom
Ägarstrukturen sedan lång tid tillbaka präglatshar således av en

relativt stabilitet. flesta de har kontrol-De större ägargruppemastor av
lerat sina huvudtidningar i decennier. inte osannoliktmånga Det är att
ägarkoncentrationen kommer stärkas ytterligare fusioner,att genom

det också möjligt nordiska medieföretag kommerär att stora attmen
följa Schibsted Orkla den svenska dagspressmarknaden.och på

förefaller inte troligt företag utanför tidningsbranschenDäremot det att
etablerar utsträckning.sig i någon större
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Även positionerna på marknaden sedan mycket lång tid tillbakaär
fixerade. På de allra flesta lokala morgontidningsmarknadema domine-

tidning. många fallI har mycket stark position påägarerar en en en
flera geografiskt angränsande marknader, exempelvis så samtligaägs
flerdagarstidningar i Jönköpings och Västmanlands län sinav var
familj. En reell konkurrenssituation föreligger endast på marknaderna
för kvällspress och nationellt spridda morgontidningar tiotalpåsamt ett
lokala morgontidningsmarknader. Till skillnad från många de andraav
flertidningsägama Bonniers konkurrens på de flestamöter sinaav
marknader, i fall tidningar beroende presstöd.tre ärav som av

Även det kommer ske förskjutningar i konkurrensläget finnsattom
inga tecken tyder på de dominerande tidningarnas position påattsom
de enskilda tidningsmarknadema kommer hotas. kan delarDäremotatt

de traditionella tidningarnas funktioner nyhetsförmedlare ochav som
reklambärare andra medier radio, television,övertas Internet,av som
gratistidningar, annonsblad Många tidningsföretag håller påetc. att
förbereda sig för den situationen etablera sig dessapåattnya genom

mediemarknader.nya

2.6.2 Television

Den svenska televisionsbranschen har genomgått mycket genomgri-en
pande förändring de tio åren. tidigareDet monolitiskasenaste systemet
med producerande och sändande företag distributör, bådeett samt en
med statlig anknytning, har med struktur med mångaersatts en ny
kanaler köper från fristående producenter och distri-som program som
bueras på flera olika konkurrerande företag.sätt av

Det statligt stiftelseägda Sveriges Television producerar fortfarande
den absolut delen sina svenska medan de övrigastörsta av program,
kanalerna i utsträckning köper sina fristående bolag.stor program av
Samtliga entreprenörsägda produktionsbolag har,större med ett
undantag, sedan 1995 förvärvats några få nordiska medieföre-storaav

MTG, Bonniers, Schibsted och Egmont ICA-koncemen.tag, TV4samt
har successivt köpt sig i de lokala bolag producerar "TV4-fönst-som
ren. Dessutom har utländskt produktionsbolag, Grundy, etab-ett stort
lerat sig i Sverige. Konkurrensen på marknaden har således hårdnat
samtidigt de enskilda aktörerna kortpå tid fått starkare ägare.som

Sveriges Television statlig stiftelse. kommer-Denägs störstaav en
siella kanalen, kontrollerasTV4, Bonniers dels direkt, delsav genom
delägda Alma Media. övrigaDe sverigeinriktade kanalerna ägs av

franskaMTG, Canal Plus och amerikanska Scandinavian Broadcasting
ÄvenSystem. på detta område har konkurrensen skärpts attgenom
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marknaden. kommersiella kanalernakapitalstarka aktörer Deträtt
andel tittartiden Sverigesökade under 1990-talets första år sin påav

Under de har förändringarna varitTelevisions bekostnad. årensenaste
fortfarande överlägset företagen medsmå. SVT nästanär störst av

hälften tv-tittandet.av
distributionssidan har, vid sidan de statliga NordiskaPå Teracom,av

och Telia, flera företag etablerat sig satellit- ochSatellitaktiebolaget på
hand bolag i Stenbecksfären och Canal Plus-kabelmarknaden, i första

sfåren.
hafthar sedan gammalt vertikal integration. Bland deStaten nyaen

aktörerna har Stenbecksfären bred verksamhet inom alla produk-en
tionsled, och i utsträckning koncentrerat sinamedan TV4 SBS stor

reklamfinansieradetill utsändningresurser av program.
avregleringen kraftigt ökatSammanfattningsvis har på TV-området

svenskaantalet aktörer, i utsträckning består antingenstorsom av
företag verksamma inom andra medier eller utländska TV-bolag. Det
totala programutbudet har blivit mångfalt antalet friståendestörre, pro-
gramproducenter har ökat och ytterligare nyhetsredaktion har star-en
tats.

Televisionen står de åren inför tekniska förändringar.närmaste stora
kabelnätetDigitala sändningar i marknätet, och satellit, Internet,per

tjänster former introduce-beställ-TV och interaktiva någraär nya som
denna utveckling kommer påverka ägarstrukturen inomHur attras.

branschen mycket svårt förutspå. möjligt kapital-Detär äratt att nya
från data,starka och kompetenta aktörer närliggande branscher som

underhållning och kommunikation kommer etablera sig denpåatt
svenska marknaden och ytterligare skärpa konkurrensen. Det är sanno-

medieföretag kommer ocksålikt fler utländska in, möjligenatt men
inhemska eller utländska aktörer medieanknytning. kanFöretagenutan

på bygga vertikal integration, det ärsatsa att en egen merupp men
allianser bildas mellan företag produk-troligt på olika iatt steg

tionskedjan. kan bli bristvara, vilket förstärker produktions-Program en
bolagens roll i det framtida TV-samhället. Kontrollen olika distri-av
butionsformer område kan bli mycket betydelsefullt.är ett annat som

Radio2.6.3

Situationen på den svenska radiomarknaden förändrades i grunden
1993/94 då Sveriges Radio på alla fick konkurrensstörre orter av
kommersiella radiostationer. tillgodose lagstiftningens krav påFör att
självständiga lokalt förankrade radiostationer skapade de aktö-stora

den marknadenpå mängd bolag, varför ägarstrukturen ärrerna nya en
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något komplicerad. dockDet står klart utvecklingen har gåttatt mot
skapandet kontrollerade MTG/landsortspress,programnät,treav av
Bonniers respektive NRJ med begränsat programsamarbetenätsamt ett
och med ledande Fria Media. storstäderna har dessutomIägare,en
några utländska bolag, Scandinavian Broadcasting System, ochCLT
Sky etablerat sig. lokalaDe har i heltentreprenörerna nästan trängts
undan de bolagen. Riksannonsmarknaden behärskasstora treav av
annonsnätverk med Bonniers/Fria Media, MTG och NRJ huvud-som
ägare.

Marknaden har inte stabiliserat sig, Sveriges Radio nårännu men
ungefär dubbelt så många lyssnare dag den privata lokalradion.per som
Bland nätverken starkast medNRJ mycket lyssnarprofil. Hit-är en ung
tills har den kommersiella lokalradion gått med ekonomiska för-stora
luster. Till sitt innehåll har den privata radion alltmer koncentrerat sig
på mycket fast formaterad musikradio inriktad bestämdapå mål-en
grupper.

Genom tillkomsten den kommersiella lokalradion har utbudet förav
de flesta konsumenterna ökat med i någratvå, områden med fyra-av

Ägarnafem och i med tio kanaler. har inte blivit så många och såett
lokalt förankrade regeringen förväntade sig vid reformen. Sverigessom
Radio har dock fått konkurrens några medieföretag. På mångastoraav
platser har de lokala tidningsföretagen gått i den privataägaresom
radion.

2.7 lermedieägandeF

2.7.1 Svenska mediemarknaden

Medieägama i Sverige har i regel koncentrerat sin verksamhet till en
mediebransch. Redan vid sekelskiftet började dock sinsemellantvå
mycket olika aktörer sig i flera olika medier.att typerengagera av
Bonniers kompletterade sin bokutgivning tidskriftermed och dagspress
och nådde stark ställning på alla marknaderna, positiontreen en som

Ävenfamiljen sedan dess i drag behållit. arbetarrörelsen hadestora
ambitioner bygga bred medieverksamhet och startadeatt upp en egen
både dagspress, bokutgivning, filmproduktion och tidskrifter. Först
under 1990-talet började fler företag på allvar sig fleraiatt engagera
medier. Många svenska dagspressföretag har gått depå eter-nya
mediemarknadema, flera utländska medieföretag har kommitävenmen
m.



Mediestrukturen Sverige 105SOU 1999:30 i

omsättning kan mycketMätning medieföretags totala vara pro-av
avgränsasblematisk metodsynpunkt. skall mediebranschen HurHurur

skallföretag behandlasskall kontrollposter i minoritetsägda Hur
beräkningar natio-påägarsfärer avgränsas kan svårtDet göraattvara

särredovisar sinmedieföretagen intenell nivå på grund deatt storaav
beräkningartabell har alternativaverksamhet i mindre länder. 2.34I

i försök problem dennaanvänts möta typ.ett att av
medie-den svenskaBonniersfären de två ägarnaär storaen av

det imiljarder kronor,marknaden med omsättning på 8,5över omen
meddefinitivtpraktiken kontrollerade inkluderas sfärenTV4 störstär

införliva Mariebergkronor. hardrygt 10 miljarder Gruppen attgenom
med denbolag, Bonnier AB,samlat alla sina medieaktiviteter i ut-ett

samordna verk-synergieffektertalade målsättningen nå attatt genom
samheten i koncernens alla medieföretag.

medieområdetverksamhetde statligt ägda bolagen medOm
Bonniersstorleksklasssfär denna iräknas är somsom en grupp samma

bör dock obser-den mediemarknaden tabell 2.34.på svenska Det
ochTelia,de fyra Sveriges Television, Teracombolagen,attveras,
sinde inte samordnatvisserligenNSA har ägare atten gemensam men

flera fall kommit iverksamhet och strategi itvärtom motsats-utan
Teliastvå tredjedelarställning till varandra. Vidare utgörs än avmer

visserligen kon-reklamförsäljning i kataloger,medieomsättning somav
ibefinner sigAffärsinformation,kurrerar med Bonniers men som

mediemarknadens periferi.
har hittillsvuxit snabbt,Stenbecksfärens medieverksamhet har men

SvenskaEfter Schibsteds köp Dag-redovisat mycket förluster.stora av
Afton-i Sverige, inklusivede aktörernabladet bolagetär störstaen av

ArbetarrörelsenStenbeck.bladets hela omsättning betydligt större än
efter försäljningenmedieverksamhet ochhar successivt avvecklat sin

lands-i femtontalAftonbladet ägarinflytande endasthar ettav man
ortstidningar i fackförbundspressen.samt
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ÄgarsfärerTabell på den svenska2.34. mediemarknaden. Medieom-
och totaltSverige total Mkr.sättning 1997.i omsättningsamt

Ãgarsfárer Medieomsätt- Total Andel av
ning medieom-omsätt-

ning sättning i
Sverige %

Sverige Totalt
540‘Bonniersfâren 8 12 735 13 783 67
196BonnierföretagenAB 4 8 391 9 439 50varav

Tidnings MariebergAB 4 344 344 1004 4 344varav
Bonniersfären inkl. TV4 10 386 14 581 15 629 71

130 1682Staten 8 8 100
SVT: SR och UR 5 521 5 521 5 521 100varav
Telia 2 257 2 295 46 98444varav
Teracom 1 153 1 153 1 262 100varav
Nordiska Satellit AB 1 120varav us us

Stenbecksfaren 978l 3 682 13 991 54
Modern GroupTimes 1 471 2 989 2 989 49varav
Kinnevik 266 452 6 966 59varav
NetCom Systems 241 241 4 036 100varav

Arbetarrörelsen l 910 1 910 1 910 100
exkl. Aftonbladet 1 175 1 1 1 10075 175
TV4 AB 846l 1 846 1 846 100
Tidnings AB Stampen l 581 1 581 581l 100

International HoldingEgmont A/S l 090 7 828 6 822 14
Schibsted A/S 1 088 5 787 5 787 19
inkl. Aftonbladet och100% SvD 2 741
Wolters Kluwer 953 20 378 20 378 5
Carl Allers Etablissement 967 3 391 3 391 29
Centerrörelsen 938 938 938 100
Totalt 29 021 68 244 43

ÅrsredovisningarKälla: för respektive företag 1997.
heltAnm: exakt värde. Uppskattat värde. och avgifter tilll 2 SVT:s SR:s
elirninerade.Teracom statliga bolagDet majoritetsägda Nordiska Satellitär av

NSAB medAB total omsättning på miljoner kronor1 120 ingår påen
grund uppgifter saknas för den medieanknutna verksamhetens storlek iattav
Sverige.

Trots turbulensen på många mediemarknadema har förändring-av
på ägamivå varit relativt måttliga under de elva årensenastearna

tabell 2.35. fåtalBara har försvunnit, för mångaägargrupperett ägare
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relativt obetydlig. Tillväxten haromsättning varithar förändringen i
CanalTV-företag Stenbecksfaren, TV4,framför hänfört sig tillallt

tryckta medierföretag specialiserat sig påPlus och Disney. De som
eller tillbakagång. frap-undantag små ökningar Detvisar med något är

del ligger i utlandet tabelltillväxt till såperande Bonniers storatt en
Sydsvenska DagbladetsfárensförvärvetSverige2.36. I motsvarar av

tillväxtenminoritetsägda räknas uppgårtotala tillväxt. det TV4Om
årenexpansionsmöjligheter detill Bonniers35 närmasteprocent.

skuldbördanmåste minskasannolikt begränsaskommer attav gruppen
anmärkningsvärt den tidigareMarieberg. Någotfrån köpet är ävenav

perioden.tillväxt underSveriges Radio-koncemens
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Ågargruppers ochTabell medieomsättning Sverige 1986 1996.2.35. i
Mkr.

Ägargrupp Förändring iOmsättning
omsättning
1986-97 fasta1986 1997
priser procent

5403Bonniersfären 8 114 760
3863760 10 35inkl TV4 4

Statliga sfären
L/R1 43SR, SVT, 2 393 5 521varav

Telia 2 25usvarav
00Liber 680 lvarav -

Stenbecksfaren 978 Ny1
9104Arbetarrörelsen -351 838 l

Exkl 1 175 -3 7Aftonbladet 1 211
846 NyTV4 1
581 18Familjen Hjöme 827 1
090Egmont 1us

0884 NySchibsted 1
hela Aftonbladet I 822Inkl

Familjen Aller 492 967 21
Wolters Kluwer 953 Ny

938 28Centerrörelsen 453
783 NyFamiljen Tönnesson IMP

ICA-förlaget 777su
24Släkten 318 636Pers

612 3Familjen Ander 366
6003Canal Plus Ny

588 20Liberala tidningskonsortier 304
Stiftelsen Gefle Dagblad 249 514 29Nya

Familjen Hamrin 305 510 5
Disney 506 Ny
Stiftelsen 473 6Barometern 277

417 NyReuters
Scandinavian Broadcasting System 411 Ny

-100Familjen Lindholm Esselte 2 321
100Wallenbergsfären 561 -

-100Wahlgren/Hammarskjöld SDS 599
261 22Totalt 17 074 33

ÅrsredovisningarKälla: för respektive företag. 1987:2.Dagspressrapport
1 och näringslivet,ägdes folkrörelsema,Anm: 1986Företagens pressenav

2 omsättningenmedan verksamheten under statsmaktemas kontrollstod Av
3 helthärrör från annonsförsäljning främst Gula sidorna.1997 72 %ca

4 Aftonbladet.exakt värde. Inkl 50 % av
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medieföretag vuxit1990-talet har världensUnder många störstaav
svenskaförvärv och nyetableringar. Denkraftigt fusioner,genom

grad dennabegränsadhar hittills berörts endast imediemarknaden av
vis-återfinnsi SverigeBland de medieägamaexpansionsvåg. största

holländska Woltersdetutländska bolag, det baraserligen några ärmen
mediemarkna-europeiskatillhör de aktörerna på denKluwer storasom

har dockmediekoncemerFlera världensden Tabell 2.36. störstaav
amerikanska film-investeringar i Sverige.de året gjort De storasenaste

filmerdistributionen sinaexempelvis tagitproducentema har över av
påhar gåttutländska koncernerden svenska marknaden. Någrapå

tabell 2.36 denexempel de iradiomarknaden. Ytterligare ärutöverett
förTV-rättighetemaförvärvadeKirchgmppen hösten 1996tyska som

Hittills harför fyra år.ishockey den svenska marknadenfotboll och på
demycket marginella,investeringar i Sverige varitstorföretagens men

för desvenska marknaden börjat bli intressantvisar den ävenatt
ledande medieföretagen.



110 Mediestrukturen iSverige SOU 1999:30

Tabell 2.36 Mediegrupper verksamma både Sverigei och utlandet
199 Miljarder kronor.

Företag Total Medie- Omsättning Andel av
omsättning i Sverige medie-omsätt-

ning omsättning
Sverige %

Time Warner 188,0 148,0 0,10 0,1
Disney 171,6 133,3 0,50 0,4
News Corporation Murdoch 107,6 107 0,05 0,0

1009 1Bertelsmann 100,9
Sony 390,8 80,3 0,05 0,1
Thomson 66,9 66,9 0,10 0,1
Lagardére Hachette 88,2 49,3 0,10 0,2
Seagram 105,0 41,4 0,05 0,1
Reuters 36,0 36,0 0,42 1,2
Pearson 28,7 25,2 0,05 0,2
CLT 23,6 23,6 0,02 0,1
Wolters Kluwer 20,4 20,4 0,97 4,8
Canal Plus 17,8 17,8 0,40 2,2
IDG 12,9 12,9 0,30 2,3
Bonniersfären 13,8 12,8 8,50 66,4
Torstar Harlequin 10,0 10,0 0,10 1,0
Egmont 7,8 7,8 1,10 14,1

7,42 2,722Schibsted 5,8 36,7
Erkkogruppen Sanoma 4,5 4,5 0,02 0,4
Stenbecksfären 14,0 3,7 2,00 54,1
Aller 3,3 3,3 1,00 30,3
Orkla 33,4 2,8 0,10 3,6
NRJ 1,0 1,0 0,10 10,0
Scandinavian Broadcasting 0,8 0,8 0,40 50,0
System

ÅrsredovisningarKälla: för respektive företag. European Audiovisual Obser-
1998 Statistical Yearbook bearbetning. The Mediavatory, ofMap Western

Europe 1998 CIT Publications Limited.
Anm: De olika källorna använder olika avgränsningar for medieverksamhet,

1varfor uppgifterna inte helt jämförbara Bertelsmann startadeär TV-maga-ett
2sin i augusti 1997. Inkl Svenska Dagbladets och Aftonbladets omsättning.
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betraktadeföretagmedieföretaguppmärksammas ärbörDet att som
miljar-omsättning på 178General Motors,företagets,små. Det största

medieföretagets, Time Warner,jämföras med detder dollar kan största
liknande för svenskaStyrkeförhållandenamiljarder dollar.på 25 är

Bonniersfären.gångerungefär 14företag, där Ericsson änomsätter mer
och inhemska ickemedieföretagutländskaSverige har således bådeI

och bli betydandesnabbt inpotentialmedie-anknutna företag atten
sin avsikt1990-taletaviserade i mittenmedieaktörer. Investor attav

strategiändrade efter årmediemarknaden,expandera på ett parmen
medieintressen.och avvecklade sina

mediemarknadenNordiska2.7.2

svenskaetableringen på dennordiskaförstaRedan gjordes den1879
danskasinstartade svensk utgåvaAllermediemarknaden, då Carl aven

Aller har alltsedanJournal. FamiljenFamilieVeckotidning Illustreret
danskaandrai Sverige.populärpressutgivare Detverkatdess som

svenska marknaden 1927dengick in påveckotidningsförlaget Egmont
harmedieföretagende svenskaförvärvades.Journal AvHemmetsnär

omfattande verk-successivt byggt1960-taletBonniers sedan upp en
länderna.nordiskaområden i desamhet på raden

dock undantag påinriktning utgjordenordiskföretag medDessa
Under 1990-talet harnationellt inriktade.mycketmarknader varsom

nordiskaallagrunden dåförändrats idock situationen störrenästan
tabell och tablå 2.2.grannländema 2.37medieföretag in igått
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Tabell 2.3 Medieföretag med verksamhet två eller fler nordiska län-i
der. 1997. A/Ikr.

Företag Medie- Total Andel medier
omsättning totalomsätt- omsätt-av

ning ning %
AB‘Bonnier 12 764 13 866 92

Bonnierfdretagen 8 391 9 439 89varav
Tidnings AB Marieberg 34 73 4274 99varav

Egmont 7 828 7 828 100
Schibsted 5 787 5 787 100

GroupzSanoma/Helsinki Media 4 489 4 489 100
MTG3Stenbecksfären 3 659 3 659 100

Aller‘ 3 391 3 391 100
Orkla 2 774 33 441 8
Aamulehti5 2 459 2 459 100

FinlandsMTV 619l 1 619 100
Kluwer‘Wolters l 221 1 221 100

SBS7 910 910 100

Källa: Respektive företags årsredovisning 1997
.Bonnierforetagen AB och Tidnings MariebergAB kommer fusionerasatt

1999.
2 Två självständiga bolag, Sanoma Oy och Helsinki Media Oy, kontrolle-som

familjen Erkko Sanoma, Helsinki Media och kommerWSOY fusio-ras av att
i maj 1999, preliminärt Sanoma-WSOY Oy.. Rautakirja Oy,neras namn:

ledande tidskrifts- och bokdistributör och Finlands biograf-ägare störstaav
kedja kommer ingå dotterbolag. Se tabell 2.38.att som
3Förutom Modern Times Group, medieintressena i Kinnevik TV1000är and
Airtime och Netcom Kabelvision inkluderade. Samtliga bolag kontrolleras

Stenbeck.Janav
4Avser 1996/97.
5Aamulehti and fusioneradesMTV i april 1998 till Ahna Media. Se tabell
2.38.
6Uppgifterna endast Danmark, ochNorge Sverige.avser
7Uppgiftema endast Danmark, Finland, Norge och Sverige.avser

Två utvecklingsmönster kan urskiljas för företagens expansion utan-
för hemmamarknaden tablå 2.2. Företag varit etableradesom

marknader, Bonniers, Schibsted och Egmont, har it.ex.mogna en
första fas etablerat sig på sina kämområden i grannländema.I andraen
fas har de utvecklat verksamhetäven inom mediefált denya nor-
diska marknaderna.
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län-nordiskadeetablering imedieföretagensnordiskaTablå 2.2. De
derna 1998.

SverigeNorgeFinlandDanmark
BonniersBonniersSanomaBonniersDagspress
OrklaOrkla/AlmaBonniersOrkla
SchibstedSanomaMedia
StenbeckSchibsted

MediaAlma/Alma EgmontBonniersStenbeckTelevision
BonniersStenbeckMediaSBS

Schibsted EgmontStenbeck
StenbeckSBSSanoma
SBSEgmont
BonniersAllerSBSSBSRadio
StenbeckStenbeck/AlmaBonniers
SBSMedia
AllerAllerAllerAllerTidskrifter
BonniersBonniersBonniersBonniers
StenbeckEgmontEgmontEgmont

SanomaSanoma
Schibsted

BonniersBonniersBonniersBonniersBöcker
EgmontEgmontEgmontEgmont
StenbeckSanoma
Schibsted
BonniersBonniersEgmontFilm/tv- Egmont
EgmontEgmontSanomaStenbeckochproduktion
StenbeckStenbeckSchibstedSchibsteddistribution
SchibstedSchibsted
BonniersBonniersBonniersBonniersAffarsinfor-
WoltersWoltersWoltersWoltersmation
KluwerKluwerKluwerKluwer
BonniersSchibstedMultimedia
Schibsted

in igåttoch SBSMTG typermedieföretagHelt avnyasomsomnya
harTV3länder.i fleraparallelltsigetableratgenomgåendemedier har

medan SBSbasis,skandinaviskarbetat påsedanexempelvis starten
Även har iBonniersländerna.nordiskadei allaföretagförvärvat en

utgivningenvidnämligennordisk bas,arbetat påverksamhetsindel av



114 Mediestrukturen Sverigei SOU 1999:30

vissa specialtidningar, har plattform komp-av som en gemensam som
letteras med visst nationellt material för respektive nationell utgåva.
Den nordiska inriktningen sig också uttryck i flera företagtar att orga-
niserat sig i nordiska divisioner inte särredovisar den nationellasom
verksamheten.

dagI har Bonniers, Schibsted, MTG och SBS omfattande verk-en
samhet i hela Norden, de betraktar sin hemmamarknad.som som
Egmont det europeiskt inriktadeär de nordiskamest företagen med iav
första hand utgivning olika former bamunderhållning helaöverav av
Europa.

Styrkeförhållandet mellan de nordiska medieföretagenstora har de
åren förändrats påsenaste markant delsett sätt ett storagenom par

fusioner i Finland, dels Schibsteds snabba expansion tabell 2.38. Den
Sanoma-koncemen kommer efter fusioner 1999 med tidskriftsför-nya

laget Helsinki Media, bokförlaget WSOY och distributionsföretaget
Rautakirja få ställning i Finland väl kan med Bonniers imätasen som
Sverige beträffande både bredd och styrka. Sanomagruppen kommer att
få solid ekonomisk grund, enligt ledningen bl.a. skall användasen som
för utländsk expansion. Den andra finländska mediekoncernenstoraen
Alma Media, med Bonniers har hittillsstörsta ägare, gått in isom
svenska TV4 och kommer sannolikt etablera sig på fler nordiskaatt
marknader.

Tabell 2.38 Större nordiska medieföretags medieomsättning och resul-
1997 pro forma inklusive fusionertat 1998-1999 Miljoner kronor.

Företag Omsättning Resultat f skatt
Bonnier AB 12 760 915
inkl TV4 14 608 I 052
Sanoma-WSOY 8971 l 45710
Egmont 8277 327
Schibsted 6 589 696
inkl. 100% AB 7 324
Alma Media 4 055 441
Stenbecksfären 3 658 -432
Aller 3 391 464
SVT 3 337 -138
Det Berlingske Officin 3 047 191
DR 2 971 28
YLE 2 932 5
NRK 2 841 -153
Orkla 2 772 237

Källa: Respektive företags årsredovisning 1997.
1Anm I omsättning och resultat ingår viss icke medierelaterad verksamhet.
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deingåttflera företagharNordenetableringen iParallellt med
tidigtstartadeBonniersBaltikum.sig imarknader öppnat ensomnya

utgåvorföljtssedanEstland,iIndustrisystertidning till Dagens avsom
Österrike. för-harGruppenochPolenRyssland,Lettland, Litauen,i

Lettland ochEstland,idagstidningariintresseni Norden ävenutom
tillutlandsinvesteringarsinakoncentrerathar längeBonniersPolen.

denochtv-kanalen MTVfinskai deninstegmedmediertryckta men
tillutlandsintressensinavidgat eter-litauiska harLNK gruppen

starkmyckettotaltharmedieföretagennordiska settmediema. De en
idagstidningamatiodeSjubaltiska störstadeställning i staterna. av

nordiskiexempelvisEstland ägo.är
verk-BonnierssiginskränkeröstersjöländemaNorden ochUtanför

Tyskland,Spanien ochFrankrike,ispecialtidningsutgivningtillsamhet
ochTjeckienTyskland,Italien,Storbritannien,iaffärsinformation

harBonniersTyskland.ibokförlagsgruppUngern samman-samt en
jämförtabell 2.39Sverigeiutomlandssnabbaremycket änvuxittaget

tabell 2.35.även
baltiskadetv-kanaler i allamedsigetablerat treStenbecksfären har

tv-shopförsäljningbedriveri MTGdivisionertvåDestaterna. som
verk-utländskomfattandehartextningrespektive tv-program enav

länder irad Europa.långdotterbolag imedsamhet en

ochutlandet 1986medieomsättning iföretagsSvenskaTabell 2.39.
Mkr.1997.

omsättningiFörändringÄgargrupp Omsättning
priserfasta1986-971997 procent1986

3912 760723totalt 5Bonniersfáren
59608147235totalt inkl TV4

19613 I 714963utlandetvarav
Ny3 631totaltStenbecksfären

704lutlandetvarav

2 där1 medieföretag,utländskaiOmsättningenexakt värdeheltAnm:
Mkr.till 042uppgick 51997ägde 20-50 %sfären

verksamhet i Nor-omfattanderedan harföretagdeFörutom ensom
sinadeklareratOrklaochSanomaharöstersjöländemaochden även

finansielltföretagenBådagrannländema. ärtillexpanderaavsikter att
aktörerledandesnabbt bli även utan-förutsättningaroch harstarka att

hemländer.för sina
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Sammanfattningsvis tyder alla tendenser på konkurrensen på denatt
svenska mediemarknaden kommer öka företag iatt attgenom grann-
länderna i allt utsträckningstörre söker sig till geografiska markna-nya
der.

2.7.3 Svenska flermediefdreta/g

flermedieägamaAv kan ingen sig medmäta Bonniers frågai breddom
tablå 2.4. Tyngdpunkten ligger på tryckta medier med relativt jämnen
fördelning mellan dagspress, böcker och tidskrifter diagram 2.1. På
den svenska marknaden dagspressväger med ungefär hälftentyngre av
omsättningen. Den snabbaste expansionen har skett på affársinfor-
mationsområdet.

Diagram 2.1 Bonniersfärens olikaomsättning mediebranscheri 1997.
Procent.

Böcker
18%

Dagspress
42%

Tidskrifter
17%

Affársinfo ÖvrigFilm, radio, TV10% 1%12%

Källa: Bearbetning årsredovisningarna för Tidnings AB Marieberg ochav AB
Bonnierföretagen 1997.

Bonniersfärens ställning på den svenska mediemarknaden kan be-
skrivas på olika Ettsätt. beräkna sfärensär marknadsandelaratt
diagram 2.2. På rad delmarknader Bonniers denär aktören,en störste
det gäller bokklubbar, allmänlitteratur, biografbesök, dagspress,
affársinformation och Specialtidningar. Pâ andra områden hyr- ochsom
köpvideo, TV-produktion, reklam-TV, filmproduktion, kommersiell
lokalradio, populärpress och multimedia hör sfären till de ledande före-

Bonniers breddtagen. och styrka på den totala mediemarknaden i ett
land har få motsvarigheter i världen.ute
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1997/98. Procent.BonniersfärenförMarknadsandelar2.2Diagram

totaltDagspress

Morgonpress

Kvällspress .12., .

Populärpress i.J

Radio

Biografbesök

Allmänlitteratur

70

Bonniersfärenkonkurrent INärmaste

berörda företag.förårsredovisningaruppgifter iBearbetningKälla: av
andel.BeräknadAnm:
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En bild visar Bonniersfären företagsgrupp tillannan som en som
del har sin verksamhetstor samlad på de stagnerande eller krympande

marknaderna för tryckta medier. Dagspressen i allmänhet och kvälls-
i synnerhet har under nittiotalet fått vidkännas accelererandepressen

upplageförluster. Kvällstidningama har förlorat femtedelen av upp-
lagan och hela nedgången ligger hos de kvällsavisor Bonnierstre som

Barn ochäger. ungdom har minskat sin läsning både böckernumera av
och serietidningar. På det området har Bonniers givit ochsenare upp
överlåtit sin utgivning till Egmont. flestaDe tidskriftertyper av
redovisar fallande upplagor samtidigt tagitTV allt delstörresom en av
märkesreklamkakan. Bonniers inträde i TV4 kan den bakgrundenmot

försök återta förloradeett annonsintäkter.attses som
En tredje bild Bonniersfáren visar på rad fältav en grupp som en

blivit för allt hårdareutsatt konkurrens. Gruppens kvällstidningaren tre
brottas alla med problem samtidigt den enda konkurrenten Afton-som
bladet i Schibsted fått kapitalstark och mediekunnig Dagensägare.en
Nyheter ochmöter svårbemästrad konkurrens på Stockholms-en ny
marknaden i form Stenbecks gratistidning Metro. På bokmarknadenav
har KF olika fusioner skapat stark konkurrent inom allmän-genom en
litteraturen samtidigt Liber, med Europas förlagshus,ett störresom av
Wolters Kluwer, fortsätter behärskaägare läromedelsmark-attsom
naden.

Platsen främsta veckotidningsförlag tvingades Bonniers redansom
på 1980-talet lämna till Allers. På specialtidningsområdet har Bonniers
de året motstånd frånsenaste fleramött utländska förlag franskasom
Hachette, amerikanska datatidningsförlaget IDG finska Helsinkisamt
Media. På radiosidan Bonniersär nätverk Mix Megapol inbegripet i en
hård och kostsam strid med MTG och flera utländska radiobolag. Bon-
niers har de åren på allvar etablerat sigsenaste TV-producent,som men
får på det områdetäven kämpa rad medieföretagsmot produk-storaen
tionsbolag. SF Bio visserligenär Sveriges biografagare,största ärmen
för sin verksamhet i utsträckning i händernastor på de ameri-stora
kanska filmbolagen.

På motsvarande kan helt olikasätt bilder Stenbecksfären målasav
På den företag med mycket vittomspännandeettupp. ena ser man en

TV-verksamhet. Sfären två de fyraäger svenska reklamfmansieradeav
TV-kanalerna och därutöverär enskildenäst störste i den tredje,ägaren

femäger betal-TV-kanaler,tre huvudägare iär de tvåav största pro-
duktionsbolagen, kontrollerar del parabolkortmarknaden,storen av

TV-shop,äger översättningsbolag diagram 2.3. På andraetc. medie-
marknader driver sfären det radionätverket,största daglig gratistid-en
ning, affärstidning, tidskrifter, bokförlagetten ettpar samt ett par
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där-mediemarknaden,svenskadenenbart påAllt dettaintemetföretag.
utlandet.iomsättninglikaungefärtill kommer stor

mediebranscher 1997.olikaStenbecksfärens iomsättning2.3Diagram
Procent.

TV-ShopReklam
Radio12%2%

2%
Tidningar

6%

TV-distribu-
13%tion

ÖvrigtTV
2%63%

Industri-AB,GroupTimesModernårsredovisning förBearbetningKälla: av
1997.ABSystemsKinnevik och Netcomförvaltnings AB

ekonomiskamedföretagsgruppvisar storabildEn enannan
förlusterbetydanderedovisatårföljdunderproblem avensom

verk-andrafråntillskotttäckaskunnatdockdiagram 2.4, genomsom
fåttÄven årendeStenbecksfáren har senastesfáren.samheter inom

ingåttmedieföretagflerasedankonkurrenter,starkare storaalltmöta
tv-marknaden.svenskadenpå
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Diagram 2.4 Omsättning och resultat efter finansnetto för Bonnier-
sfärens och Stenbecksfärens medieverksamheter 1993 Mkr.-1997.

12000 120-

8000 8000-

4000 400A-

0 0

-4000 -400- -

-8000 -800--

I Bonnier Stenbeck Bonnieroms -I- Stenbeck-I-oms res res

Anm: Kabelvision under perioden varit majoritetsägt Stenbecksfárensom av
medräknat. Resultatet 1993-96 resultat efter finansnetto, 1997 resultatavser
efier avskrivningar.

ÅrsredovisningarKällor: för Industriförvaltnings AB Kinnevik, AB Bonnier-
företagen och Tidnings AB Marieberg 1993-1997 Modem Times Groupsamt
MTG AB 1997.

Ett tredje företag med ambitioner bli flermedieföretagatt Teliaett är
1996 samlade sina infonnationstjänster isom affärsområde,ett nytt

Infomedia Services. Tyngdpunkten ligger på olika former informa-av
tionssökning, via såväl de traditionella tryckta katalogema olikasom
elektroniska kanaler tabell 2.40. Infomedia Services ingår denäven
kabel-TV-distribution Telia byggt under tiotal år ochsom ettupp som
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påsatsning gjordeshushåll i Sverige.anslutna Enhar miljoner1,3 stor
portalenkring Passagen. Som-intemetjänsterbygga mängdatt upp en

TeliaTelias intemetbolag,verksamheten iöverfördes1998maren
Online,Scandinaviatill SchibstedägdaInteractiveInfomedia AB sam-
respektivedelägare med 40 20gickoch Telenortidigt Telia somsom

miljoner kronortillsammans 50bolagen 1997tvåDe omsatteprocent.
kronor. Telia drivermiljonerförluster på 224och redovisade även

katalogutgivning,östersjöområdet, bl.a.Norden ochverksamhet i
kabel-tv och internettjänster.

och dess medie-Teliaoch resultat för ABTabell 2.40. Omsättning
Mkr.dotterbolagrelaterade 1997.

Resultat f skattOmsättningBolag
4 031,046 444,0Telia AB

verksamhetMedierelaterad
2,0‘1 623,9lnfoMedia ReklamTelia AB
23,7584,2InfoMedia Television ABTelia

-157,3InteractiveAB 48,4Telia InfoMedia
-57,1International 38,0Telia InfoMedia

294,5 -188,7medierelaterad verksamhet 2Totalt

Årsredovisningar företagfor respektive 1997.Källa:
‘ respektiveuppgick till 29och 1996 28nettomarginal 1995Anm: Företagets

procent.

vidareutvecklingtjänster utgjordeaffärsområdetsVissa avenav
områden,vissa dessaverksamhetsområden. PåtraditionellaTelias av
viss kon-Telia sedan längekatalogutgivning, harexempelvis mött en

informationsföretagenochaffärsinformationsföretag. Teliakurrens från
marknaderna fördeutsträckning påockså i allthar möttsstörre nya

informationssökning.elektronisk
Affársområdetmålsättningformulerar sinTelia Infomedia som:
information tillandraspaketerarinnehållskapar primärt inte utaneget

ofta iskerPaketeringendefinierade målgrupper.tjänster för part-
årsredovisning 1997. Eninnehållsleverantören. Teliasmednerskap

ha på-for olikadock riktats Teliaomfattande kritik har sättattmot
företagetinformationinnehållet i denutformningenverkat somav

distribuerar.
kana-policy för valexempelvis TeliasdiskuteratsFrågor är avsom

betal-tv-kanal iskrinlagda planerna pådei sitt kabel-tv-nät,ler ennu



122 Mediestrukturen iSverige SOU 1999:30

samarbete med Sveriges Television, bolagets förvärv och vidareförsälj-
ning sändningsrättigheter för idrottsevenemang satsningen påav samt
intemetportalen Passagen. Telias lansering för digitalett eget systemav
tv-mottagning via kabel liksom dess inträde på annonsmarknadernya

andra områden där företagetsär verksamhet fråga.i Vissa kritikersatts
har hävdat medieverksamhet i statlig regi bör förbehållasatt de företag,
SVT, SR och UR, har speciellt uppdrag från statsmakterna.ettsom
Företrädare för Telia tillbakavisar dock kritiken och hävdar föratt att
företaget på sikt skall överleva måste det utveckla verksamheten och
söka sig på områden.nya

Av de övriga flermedieägama har Schibsteds kort tid gått på
område efter område, koncernens verksamhetäven omsättnings-om
mässigt liksom i hemlandet koncentrerad till dagspress.är flestaDe av
de övriga harägargruppema tydlig tyngdpunkt i delbransch,en en som
kompletterats med mindre på andra fält.engagemang

2.7.4 Flerrnedieägande på regional nivå

Avregleringen radion och televisionen har skapat möjligheter förav en
horisontell integration på de lokala mediemarknadema. radEn tidnings-
företag har de åren sig i de lokalasenaste radio- ochengagerat TV-nya
kanalema tablå 2.3. många länI har den dominerande tid-numera
ningen i den staden intressenstörsta i de lokalaäven etermediema.
Speciellt stark ställning har VLT-koncemen, i Västmanland delssom

samtliga flerdagarstidningar,äger dels delägare i bådeär störste en
radiokanal och TV-kanal. Några de lönsamma tidningskon-mesten av

Nya Wermlands-Tidningen, Herenco och Norrköpings Tid-cemema,
ningar, har dock valt inte investera i de medierna.att nya

På grund lagstiftningen tidningsföretagen formelltär inte majo-av
ritetsägare i radiokanalema, i regel de denär och istörste ägarenmen
flera fall den drivande de lokalaI produktionsbolag driverparten. som
TV-fönstren intar TV 4 i egenskap delägare och uppdragsgivareav

central ställning och tidningarna förefaller relativt passivaen vara
ägare.

Flera motiv kan ligga bakom tidningsföretagens inträde på eterme-
diemarknaden. Många tidningar såg inledningsvis den privata lokal-
radion möjlighet utnyttja sitt journalistiska kunnande iattsom en en ny
form. Utvecklingen renodlade musikkanaler har dockmot i regel
inskränkt de lokala tidningarnas medverkan till leverans lokalaav
nyheter. Tidningsföretagen har också haft intresse få del ochattav av
kontroll två kanaler föröver reklam. I många fall har tidningarnanya
utnyttjat sitt ägarintresse till bygga samannonseringspaketatt upp nya
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Kontrollenochradio TV. övermarknaden ilokaladenför me-press,
Inflytande påmarknadsföring.ömsesidigtillanvändsdierna även

tidningsföretagenforviktigareförefaller i dagreklammarknaden vara
innehållet.redaktionellapåverka detmöjlighetenän att

innehav 10 procent.lokal nivå.påHorisontellTablå 2.3. integration

RadioTVÃgargrupp Huvudbolag PressLän
Luleå105,6Norrbotten RixTV4Norrbottens-Norrbottens-StiftelsenNorrbotten

KurirenKurirenNorrbottenspress
SkellefteåRix,92,4VästerbottenNorraVäster-Stiftelsen NorraVästerbotten

bottenSkelleftepress
104,2UmeåRixVästerbottens-Västerbottens-StiftelsenVK-Västerbotten

KurirenKurirenPress
Östersunds-PostenÖstersunds- Jämtland4TVCenterpartietJämtland

Posten
Örnsköldsvik104,8ÖrnsköldsviksÖrnsköldsviks RixStiñelsenNyaVäster-

AllehandaAllehandaDagbladGeflenorrland
Sundsvall106,6RixSundsvallsTidningSundsvallsStiñelsenNyaVäster-

VästernorrlandsTidningGefleDagbladnorrland
Allehanda

Hudiksvall105,5RixHudiksvalls-Hudiksvalls-CenterpartietGävleborg
TidningenTidningen

Gävle104,9RixGefleDagbladDagbladGefleStiftelsenNyaGävleborg
DagbladGefle

106,1VästeråsRadioBergslagenTV4VestmanlandsSläkten VLTVästmanland Pers
Tidning,Läns

Bärgslagsbladet/
Tidning,Arboga

Allehanda,Sala
Fagersta-Posten

TidningAvesta
City 106,5UpplandTVUpsalaNyaUpsalaNyaAxel JohanssonsUppsala

TidningTidningstiftelser
Örebro106,3RixAllehandaÖrebro NerikesLiberala Nerikes

BergslagpostenAllehandaTidningar AB
Rix 101,9RadioMetro,Stenbeck MTGStockholm Jan

106Stockholm,PowerFinanstidningen
Megapol 104,3,MixStockholmTVNyheterDagensBonnier BonnierABSläktenStockholm

VinylRadioExpressenTV4
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Ägargrupp Huvudbolag RadioLän Press TV
GotlandGotland Arbetarrörelsen Gotlands GotlandsTidningar Mix Megapol,

och centerrörel- Tidningar
Gotlandpåsen

Östergötland Östgöta ÖstgötaSläkten Gold 105,Norrköping
Ridderstad Correspon- Correspondenten RadioMatchNorr-

denten köping
RadioMatchLinköping
l

2FamiljenHjöme Stampen Göteborgs-Posten GöteborgVästra Rix 105,9
Götaland

StiftelsenTore G BoråsTidning Rix 107,l Borås
Wärenstam BoråsTidning Ulricehamns

Tidning
Halland Centerpartiet Hallands HallandsNyheter HallandTV4

Nyheter
HalmstadHalland Liberal Hallandsposten Hallandsposten 104,2Rix

Dagspress 106,5Varberglnvest Rix
Stiñelsen 105,8Kronoberg Smålandsposten Smålandsposten Radio FMHit
Barometern Växjö

Kalmar Stiñelsen Kalmar 105,4Barometern Barometern FM City
Barometern

Blekinge Stiñelsen BlekingeLäns BlekingeLäns RadioHit FM 104,7
Tidning Tidning KarlskronaBarometern

Skåne Familjen Helsingborgs Helsingborgs RadioStella
Sommelius Dagblad HelsingborgDagblad

Källa: Bearbetning företagens årsredovisningar.av
1 ÖstgötaAnm: Kursiv stil ägarandel 10-49 Correspondenten delägare iprocent. är

2 ÄvenNorrköpings Radio Co, producerar i de kanalerna delägare i Rix-tresom programmen
stationema i Borås och Varberg.

Flermedieägandets effekter på mediernas2.7.5

innehåll

effekterFrågan vilka ägarkoncentration inom eller fleraom samma
medier får för innehållet i de enskilda medierna har varit före-typer av

mål fir mycket diskussion. Inledningsvis kan det konstateras att en
alltid har möjlighet indirekt påverka sina mediersägare nästan atten

innehåll sin makt tillsätta befattningshavama.de ledandeattgenom
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Ägaren i regel i styrelsen, där allokativa beslutsitter dessutom tas om
strategi, investeringar, resursfördelningexempelvis företagets policy,

påverkar mediernas innehåll.beslut indirekt En ägare äretc, somsom
kan därigenomolika medieföretags styrelserrepresenterad i många

mediemarknad,betydande inflytande på ävenutövasammantaget ett en
Bonniers påverkarvarje enskilt företag liten.makten äröver exem-om

för ungefär hälftenstyrelseposition tillsättningen cheferpelvis från av
opinionsbildande redaktionerna i landet och likasåde centralaav

för hälften de nationellt verkande nyhets-redaktionsledningarna av
familjerna och Hamrinredaktionerna. regional nivå har PersPå ett

redaktionerna iägarinflytande mycket del Västman-över stor aven
deltar i denJönköpings län.lands respektive De ägare ävensom

inflytandegivetvis mycket deexekutiva ledningen har större änett som
endast verkar styrelsenivå.på

redaktionellatill samordna detvissa fall kan ägandet användasI att
redaktionella samverkan finns inomarbetet. exempel denEtt är som

inom Bonniers kvälls-flera tidningskedjor ochregionala ävennumera
efter-det lokala materialet ochregel berörs dock intetidningsgrupp. I

mångfalden för de enskildadubbelläsningen ringa påverkas inteärsom
hävda detläsarna. berörda företagen brukarDe att mate-gemensamma

lokalaenskilda tidningarna förbättra denrialet det möjligt för degör att
ägarsamband,kan samverka ettbevakningen. Redaktioner även utan

leverans färdigredi-Centralredaktions ochexempel Avisa FLT:sär av
inomden kommersiella lokalradionProgramnätverkengerade sidor. är

ägarsamband.ofta inte alltid medandra exempel syndikering,på men
deras olika medier skallha policyandra fall kanI ägarna attsom

Bonniersfárens dagspress har detvarandra.verka oberoende Inomav
självständigt,låta redaktionerna arbetafunnits lång tradition attaven

morgontidningar. Likasåfortfarande följs inompolicy gruppensen som
bokklubbarSpecialtidningar, bokförlag ochsfärens affärstidningar,har

de fördet redaktionella planet, medankonkurrerat med varandra på att
administration,samverkat på andra områdennå stordriftsfördelar som

de har dock kon-marknadsföring och distribution. Under årensenaste
mellan olika enheter inomalltmer betonat samarbetecemledningen

Även mellanStenbecksfären förekommer konkurrensinomgruppen.
produktionsbolag.koncernens ochTV-
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Sammanfattning2.8

genomgåttSverige har under 1990-taletMedieägarstrukturen i stora
fler-lokala nivån har antaletden nationella ochförändringar. Både på

successivticke-nordiska bolag harantalmedieägare ökat. Ett stora
nordiska medieföretagendelmarknader.etablerat sig på några De stora

hemmamarknad och börjatNorden sinhar deklarerat deatt ser som
företag från andrafinns tecken påi grannländema. Detexpandera att

framför allt på deförsöker slå sig in påbranscher typernanya av
denSammanfattningsvis har antalet medieaktörer påmediemarknader.

däremot har deförändrats markant,nationella nivån inte storamen
antal.företagen ökat i

antal oftamediemarknadema dominerar sedan längede lokalaPå ett
intressen itidningsägare, medregionalt förankrade ävennumera

lokalaoch i fall i TV-kommersiella lokalradiostationer några även
dock ökat.de lokala marknaderna hartotala antalet påbolag. Det ägare

lokalt förankrade TV4har övertagitsArbetarrörelsens ägare.avpress
Bonniersproduktionsbolagen.i de lokala NRJ, MTG,aktivär ägare

radiostationer.Media huvudägare i antaloch Fria är ett stort
sinahar genomgående behållitlokala morgontidningsföretagenDe

inomdet skett vissa förskjutningarledande positioner, däremot har
har fått vid-serviceföretagen inom radio ochkvällspressen. Public TV

sin dominans påintensivare konkurrens behållerkännas allten men
konkurrensen har skärptsflera andra delmarknader harmarknaden. På

kommit in.starka aktörerattgenom nya
Stenbeck, har desvenska medieägare, Bonniers och JanStora som

sina respektiveför allt hårdare konkurrens påårensenaste utsatts en
ochSchibsted på både kvälls-huvudmarknader. Bonniers möter mor-

morgontid-dessutom den lokalagontidningsmarknaden och MTG
tidskriftsmarknadema,Kluwer på bok- ochningsmarknaden, Wolters

populärpressfältet, SchibstedAllers och på TV-pro-Egmont även
Stenbeckbiografmarknaden TV-områdetduktions- och Påetc. utmanas

Canal Plus, Bonniers, Schibsted,rad starka aktörer Pearson,somav en
Egmont etc.

sammanfattningsvis skönjas,utvecklingstendenser kan DeNågra
bli första handenskilda aktörerna kommer troligen kommerIstörre.att

fortsätta expansion. icke-nor-de nordiska flermedieägama sin Deatt
potential snabbt bli ledande aktörerdiska medieföretagen har stor atten

minskaAntalet kan kommaflera svenska delmarknader. aktörerpå att
Å etablera sig främst påfusioner. andra sidan kan aktörernyagenom

IT-området.
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inom3 Konvergensen
mediemarknaden

Bakgrund3

och urskiljbaratraditionellt olikamedförutvecklingentekniskaDen att
TV-tjänsterradio- ochtelekommunikations-, IT-,såsomtjänstetyper,

tidigare varitinfrastrukturerförmedlasochkan integreras somgenom
tjänst.för vissavgränsadeeller mindre tekniskt typ avenmer

den digi-utvecklingenvaritförutsättning hargrundläggandeEn av
olikaoch kommunicerahanteramöjligttekniken gjort dettala attsom

eller bild.ljudform text,information på sätt oavsetttyper sammaav
till-telenäten,och radiotjänstersändamöjligt TV- överDet är attt.ex.

kabel-TV-nätdatatjänsterinteraktivaochhandahålla teletjänster över
idatafiler,ochdataprogramsända ochoch via t.ex.emottaatt etern

harSamtidigtbroadcasting"."multimedia datavideospelform av
förmedlingfördistributionssystemenioch effektivitetenkapaciteten av

existerandeförbättratekniker nätdessa tjänster ökat både attgenom
informationen.kompressionkodning ochföroch tekniker avgenom
kommuniceraskaninformationsmängderinnebärDet störreattsenare

tidigare.med mindre krav på änutrymme
starktfungerarförutsättning InternetviktigEn är att som enannan

Web""World Widekraft.sammanbindande Genompådrivande och
gränssnitt förgrafisktskapahar lyckatsWWW attgemensamtettman

användas för såvälkanbild,ljud ochkommunicera text, som
kombinatio-radiotjänster,ochtelefoni-, data-, TV-"traditionella" som

också ha drivit påIntemetprotokolletSpridningendärav. ansesavner
dvs.kommunikationsprotokoll,Intemetprotokolletutvecklingen. är ett

enhetermellan olikakommunikationregler förslags uppsättningett
felövervakning,reglerartelekommunikationsnäti ettt.ex. som

ochfler nätteknikerkrypteringadressering, Jusekvenskontroll, m.m.
tillmöjligheterprotokoll destoutnyttjakantjänster störresammasom

konvergens.

Yttrandefriheten19-04665
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3.2 Vad konvergensär

Den beskrivna utvecklingen mellan de tidigare rela-gör gränsernaatt
tivt klart avgränsade telekommunikations-IT-, och mediesektorema
blir allt otydliga. brukarDetta också beskrivas dessa sekto-attmer som

konvergerar sammansmälter. konvergensBegreppet kan definie-rer
olikapå I EU:s grönbok konvergens telekommunikation,sätt.ras om av

media och informationsteknik och dess följder för lagstiftningen anges
konvergens möjligheten via olika nätplattformar överföraatt är iatt

grunden tjänster eller sammanförandet olikatyp utrust-samma av av
ningar för konsumentbruk telefon, och persondator.TVt.ex.

Konvergens fenomen kan beskrivas olika beroendesättsom
vilket perspektiv diskuteras, och graden komplexitet varierar.som av
Gemensam utgångspunkt de förutsättningar den tekniskaär ut-som

Ävenvecklingen medför och kort beskrivits det tekni-ärsom ovan. om
ken drivkraften finns det andra faktorerär har betydelse försom som
konvergensen, såsom marknadsutvecklingen, förändringar i bransch-
strukturen, regleringar och andra politiska beslut.

Konvergensens effekter kan diskuteras utifrån fyra olika perspektiv;
nätverkskonvergens, tjänstekonvergens, apparatkonvergens och mark-
nadskonvergens.

Nätverkskonvergens

Med nätverkskonvergens det förhållandet olika och tidigareattavses
skilda infrastrukturer för distribution information i olika former kanav
integreras och bära "varandras" tjänster. handlarDet t.ex. om samman-
koppling olika fasta och mobila teletjänster för-typer nät,av av om
medlade kabel-TV-nät och datatjänster tillhandahålls viagenom som
infrastrukturer traditionellt för radio och TV.använtssom

Ijdnstekonvergens

Tjänstekonvergens omfattar sammansmältningen olika typerav av
medier och tjänster. Dels innebär det information tidigare varitatt som
förbunden med visst medium kan tillhandahållas via andraett ävennu
medier böckert.ex. CD och dagstidningar och tidskriftersom som
elektroniska tjänster delswww, traditionellt separerade tjäns-över att

integreras och kombineras mediumter t.ex. olikagenom samma
infonnationstjänster såsom tilläggstjänster till traditionell telefoni,
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ljudkombineraruppslagsverkdigitalabildtelefoni, text-TV, text,som
bild,och m.m..

Apparatkonvergens

olikasammansmältningen mellanapparatkonvergensMed motta-avses
tjänster,få till olikaanvänds för tillgång typerattgarapparater avsom

ochkommuniceraroch radioapparatertelefoner även textt.ex. som
och dato-"datorer"kan användasrörliga bilder, TV-apparater somsom

UtvecklingenTV-tjänster.användas förkan utta emot.att serrer som
skärmen ipresentationsdelenseparation självagå motatt appa-aven

centralen-s.k.informationsbehandlande delen, denfrån denraterna
allunderstödjercentralenhetinnebäraskulle kunnaheten. Detta somen

i hushålletshushålletinformationshantering såväl inomtyp somav
nätverk dist-hushålletsochmed omvärlden,kontakter egetgenomsom

individuellaefterpresentationsenheterinformationen till öns-ribuerar
såvälhandla hanteringhushållet. kanbehov inom Detkemål och avom

använd-denradio ochdatakommunikation, TV,telefoni, egnasom
elförbrukning,hanteringenhemdatom ochningen etc.stereon, avav

Marknadskonvergens

be-kanapparatkonvergenstjänste- ochnätverkskonvergensSåväl som
gällervadtekniska utvecklingeneffekter dendirektaskrivas attavsom
kan där-Marknadskonvergensinformation.kommunicerahantera och

vadskerkonvergensföljdeffekt denbeskrivasemot somavsom en
det fun-medier hartrycktatjänster och Inomgäller nätverk, apparater.

dagspress-Exempelvis harvertikal integration.traditionnits stark aven
fram-redaktionellabara densjälva för intealltidföretag nästan svarat

distribution.produktion och Denför tekniskställningen ävenutan ver-
tidskriftsforlagbok- ochvanlig blandtidigaretikala integration varsom

försvunnit.decennierna helt Inomdehar dock nästan eter-senaste
skötttraditionellt varit olika företaghar detmediema programpro-som

mottagarutrustning. Motsva-och tillverkningduktion, distribution av
telekommunikations-inomhar i princip gälltrande förhållanden även

verkarföretagentendens tillfinnsoch lT-området. Det attnumera en
olikahar utgjorttelekommunikationerMedier, ochinom flera led. IT

påKonvergensutvecklingenmed sina aktörer.marknader, och envar
och i vissmöjligt, intressantemellertid bådeområden detdessa ut-gör

varit verksammatidigarenödvändigt för företagsträckning även som
flerasig i ellerolikaviss sektor på angrän-inom sättatt engagera enen
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sande sektorer. kan handlaDet teleföretagt.ex. attom som genom
producera eller tillhandahålla eller förmedla innehållstjänster sigrör
på mediemarknaden, medieföretag investerar i infrastruktursom som
tillåter interaktivitet med möjlighet tillhandahålla olika formeratt av
kommunikationstjänster integrerat med det traditionella utbudet t.ex.av
radio och IT-företagTV, på tele- och mediemarkna-samt som agerar
dema erbjuda kommunikationsutrustning och -tillämpningarattgenom

producera innehållstjänster.samt
framförDet allt marknadskonvergensen och dess konsekvenserär

för yttrandefriheten, mångfalden och konkurrensen berör kom-som
mitténs uppdrag.

Marknadsutvecklingen

teknikerAtt leder till förändringar inom sektor innebär i och förnya en
sig inte konvergens, det tekniken blir allmänt användärutan om som
den kan påverka konvergensutvecklingen. Mellan marknadsutveck-
lingen, strukturförändringama och konvergensutvecklingen råder såle-
des samspel.ett

Marknadsutvecklingen inom de konvergerande sektorerna präglas
för närvarande framför allt de möjligheter den digitala tekniken,av som
avregleringen telekommunikationssektom och Internet erbjuder.av
Företagen erbjuder både fler och utvecklade konventionella tjäns-mer

också tjänster och användningsområden och de försökerter men nya
expandera sina verksamheter till geografiska marknader. Konver-nya
gensutvecklingen innebär de expanderar de traditionella sek-överatt
torsgränsema.

Till detta kommer företag etableras och friståendeatt växernya upp
från de traditionella sektorerna och tillhandahåller olika mul-typer av
timedietjänster.

trukturförändringarS

Marknadsutvecklingen och konvergensprocessen leder till strukturför-
ändringar. företagNär utvidgar sina verksamheter inom sektor elleren

sig sektorsgränsema sker detta redan har framgåttrör över intesom
sällan förvärv, sammanslagningar och joint-ventures be-genom
träffande joint-venture avsnitt 5.5. Mest uppmärksammade ärse
kanske de koncentrationer går på IT-, telekommunika-tvärs översom
tions- och mediesektorema.
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tekniska utvecklingen,snabbamarknadsutvecklingen denSåväl som
påskyndat strukturföränd-kommersiella följer, harmed de risker som

enligtkommunikationsindustrin svarade,Informations- ochringarna.
totalvärdet deuppgifter i grönbok, för hela 15EU:s procent avav

genomfördes underoch förvärvvärldsomspännande fusioner som
1996.

inommellan aktörerallianser, dvs.horisontella fusioner ochGenom
kostnader och komplet-ochled, söker dela riskerochett samma man

dela höga kostna-frågakanvarandras kompetens. Det atttera omvara
efterfrågantjänster,sin leder tillder för teknik i ärtur varsnyasomny

skaffakoncentrationema kanosäker. motiv bakomEtt attannat vara
grönbokenstordriftsfördelar. Imarknadsandelar för uppnåstörre att
digitalise-medtillsammansavregleringen och konkurrensenuttalas att

radio och TVbåde inomökning nätkapacitetenringen och storen av
tillhandahållandetöverföringen ochtelekommunikationsnätenoch ger

verksamhet meddet blirvaruprägel. följertjänster Därav att enav en
därför anledningharvolymer.låga marginaler och Företagen attstora

ellerkoncentrationhorisontellöka volymen antingen attgenomgenom
Internationalisering kan ocksågeografiska marknader.söka sig till nya

för allianser.i sig motivettvara
mellan aktörer i olika ledvertikala alliansema och fusionemaDe -

tilloch expanderaolika tjänstersyfta till integrerakan att typer av-
Även till-koncentrationervid dessalönsamma led. utgör t.ex.mer

bakomliggandeefterfråganoch osäkerhetgången till kunskaper omnya
motiv.

reaktionsammanslagningamaSärskilt de vertikala vara enanses
tillräckliga kunskaperhareftersom få aktörerkonvergensfenomenet

led sektorerna konver-omfatta allaeller för klara näratt attavresurser
gerar.

konvergensenKonsekvenser3.3 av

för konkurrensenKonsekvenserna3.3.1

alternativakonkurrensenkan i sigKonvergensen attgenom nyagynna
exempelochtillhandahålla tjänster Ettskapas förmetoder äratt varor.

ochbåde mobiltelefonifått konkurrensfast telefoni har avsom numera
varandrassig in påFörhållandet företagtelefoni via Internet. att ger

kan också öka konkurrensen.områden
till företagsförvärv,leder bl.a. konvergensentidigareSom nämnts

dessaviss utsträckningsammanslutningar i allianser. Ifusioner eller är
såvälföretagens överlevnad,nödvändiga förstrukturförändringar
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nationellt på den europeiska och internationella marknaden. Alli-som
och fusioner kan främja den tekniska utvecklingenanser genom

kostnadseffektivisering. Utgifter för forskning och teknisk utveckling
kan svåra klara för andra mycketatt starka marknadsaktörer.änvara av
Användare tjänsterna kan erhålla fördelar omstruktureringarav av
marknaden de erbjuds globala och integreradeatt tjänster.genom nya

Risken finns emellertid företagens stärka ochatt utvidgasträvan att
sina marknadspositioner och utvecklingen färreatt mot störreen men
företag kan leda till skadliga konkurrensbegränsningar i framtiden.

3.3.2 De rättsliga konsekvenserna

Gemensamt för de rättsliga frågeställningar följer den tekniskasom av
utvecklingen teknikens förmågaär dels skapa förutsättningar föratt nya
genomförande olika aktiviteter dels förändra den miljö inomsamt attav
vilken dessa aktiviteter Gränser mellanäger olika aktivi-typerrum. av

och företeelser blir otydligateter samtidigt allt går snabbare ochsom
geografiska förloraravstånd sin betydelse. Den rättsliga effekten märks

dessa förändringar ledernär till begrepp, kriterier och indelnings-att
grunder, gällande bygger på, förlorar sinrätt relevans och lagstift-som
ningen därmed sin förmåga uppfylla sina ändamål. Konvergensenatt
mellan IT-, telekommunikations- och mediesektorema fungerar här

tydligt exempel på teknikens effekterett i dessa avseenden. Densom
vidare exempel på den tekniska utvecklingen inteatt endastger ger

upphov till enskilda rättsliga problemställningar harutan även en
förmåga rubba grundläggande struktureratt i Detta visarrättssystemet.
sig det från rättsligt perspektivatt blir allt svårareett skiljagenom att
mellan de tidigare klart avgränsade marknaderna. En och tjänstsamma
kan omfattas olika, eventuelltt.ex. flera, regelverk beroende på vil-av
ket medium eller vilken kommunikationskanal används för desssom
förmedling till eller på vilketmottagaren delsätt mottagaren tar av
tjänsten. oftaEtt exempel för illustreraanvänt detta skillnadenatt är
mellan video-on-demand och video-on-demand beställvideo.near
Video-on-demand innebär kunden beställer visstatt filmett program
och det sedan sänds direkt till kundenatt via Internet. Near video-on-
demand bygger på kunden beställeratt detta inteett attprogram men
sänds omedelbart med vissa korta tidsintervallutan till alla beställt,som
kunden kan nästan bestämma han villnär Mångaprogrammet.se
användare uppfattar inga skillnader mellanstörre dessa två tjänster men
förhållandet video-on-demand kräveratt aktiv handling frånen
användaren och riktad tillär gången tjänsten integör atten person

riktad till allmänheten och därför inte omfattas radio- och TV-anses av
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radio- och TV-lagenandra stycketEnligt kap. 1 §lagen. l anses
samtidigtdenallmänheten endastriktad tillsändningnämligen omen

villhelsttillgänglig försärskild begäranoch taärutan somvem som
den.emot

regel-bakgrundproblembilden skallbeskrivna attDen mot avses
bak-ocholika utgångspunkterutformade medsektorernaverken för är

ochmedielagstiftningenMediemarknadenmotiv.omliggande styrs av
målsättningar. Statenkulturpolitiskademokratiska ochbakomliggande

ochradio-"public service"-ansvarsärskiltsighar tagit på ettt.ex.
allmänheten finnsriktade tillmediernaEftersomTV-områdena. är en

sektorerna. IT-de andramotsvarighet isaknarinnehållsreglering som
konsumentpoli-ochoreglerad, utifrån närings-tämligenmarknaden är

marknadsrättsliga lag-den generelladockdentiska incitament styrs av
relativtdenTelekommunikationsmarknaden präglasstiftningen. attav

fungerande konkurrensfå till ståndsyfteavreglerats inyligen har att en
förinomtelepolitiska målsättningarsärskildaför uppfyllandet ramenav

telelagstiftningen.
medförtekniska utvecklingendenTill detta kommer ävenatt nya

bedrivaföroch möjligheterföreteelserochtjänster atttyper nyaav
ändamålsenligtsvåra sättmedieverksamhettele- och är att ettsom

regelsystem.under gällandeinordna
tillämpningengällerproblemområdecentraltför kommitténEtt av

konkurrensenför den lojalaprincipernavedertagnainternationelltde
konkurrenslagen.uttryck i Dessakommit tillsvensk del harförsom

och tele-IT-marknadenexempelvistillämpliga påfulltprinciper är ut
grundläggandeföreliggeri Sverigekommunikationsområdet, enmen

frågatillämpas iprinciperna kande angivnai vad månosäkerhet om
yttrande-tryckfrihetsförordningen ochskyddasmedierde avsomom

skersammansmältningfortlöpandemedtaktfrihetsgrundlagen. I att en
besvärande. Kom-osäkerhet alltmerblir dennamediemarknadenpå

det följande.till detta iåterkommermittén

förkonvergensenEffekter3.3.3 av
mediemarknaden

sprida informa-förkanaler utvecklats1900-talet harhelaUnder attnya
utveck-masspublik,underhållning tillopinionsbildning ochtion, enen

överföringförformerdels tekniskavarit följdharling av nyaensom
befintligadels defilm, radio och TVljudbild och t.ex. atttext,av

tabloidpress.veckopress,innehållformerfyllts medteknikerna avnya
ochinneburitteknik harKombinationen olika även ettatttyper avav
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budskap kan nå konsument flera olikapå exempelEtt påsätt.samma en
denna tjänstekonvergens spelfilm tidigare endasttyp är attav en som
visades biografer,på kan via marksänd kabel-TVTV, Bioävennu ses
Hemma, satellit-TV betal-TV-kanaler, kassett köp- eller hyrvideo
och i framtid via telenätet i persondator. tidigareEnäven texten som
endast kunde läsas i tryckt tidning kan nå konsumenten viaävenen nu

ellerInternet följdtext-TV. En denna utveckling är attav
mediekonsumtionen har blivit fragmentariserad,alltmer förnågot som
medieföretagen tagit sig uttryck i de för nå publikatt att samma som
tidigare måste använda sig alltfler kanaler.av

Den skisserade utvecklingen ökad konvergens mellanmotovan en
olika teknik på medieområdet kommer ställa de etableradetyper attav
medieföretagen inför utmaningar dels sitt utbud till destora att anpassa

förutsättningarna, dels konkurrens från aktörermötanya nya som
kommer på verksamhetsfält till traditionella medieom-gränsarsom
råden.

Den marknaden för olika tjänster på Internettyper är ettnya av
exempel på medieaktöremas verklighet. Under 1999 beräknas vartnya
fjärde hushåll i Sverige ha tillgång till i hemmet,Internet arbets-om
platsen inkluderas kommer majoritet befolkningen kunnaen av an-
vända Så alla medieföretag finns representerade inätet. störregott som
någon form på Några nöjer sig medInternet. informera företa-att om

de flesta utnyttjar dessutom kanal för delar sittnätetget, men som av
medieutbud. Många dagstidningar lägger exempelvis avsnittut ur
dagens tidning, tidigare ofta i textform, allt iren men numera mer en
redigerad nätutgåva. avancerade tidningarnaDe erbjudermest nät-
användama ytterligare rad tjänster recensionsarkiv, recept,en som
eftertextannonser etc.

Olika former har för finansiera de medieanknutna tjäns-prövats att
på Internet, avgifter och och institutionerFöretagterna som annonser.

har varit beredda betala för kvalificerad informationssökning,att en
medan det utbudet kostnadsfria tjänster på gjort det svårtnätetstora av
för leverantörerna betalt för sin övriga verksamhet, såvida de inteatt ta

sig till kunder med mycket uttalade Specialintressenvänt som pomo-
grafi.

Hittills har inte reklamförsäljning på Internet några störregenerat
intäkter. totala annonsintäktemaDe i Sverige uppgick till1997nätet
inte de0,4 totala reklaminvesteringama.än För 1998procentmer av
beräknas annonsintäktema ha fördubblats till 165 miljoneränmer ca

Öm-kronor. mått intemetreklamenEtt 1997 motsvaradeärannat att
sköldsviks Allehandas annonsintäkter och 1998 kom iupp samma
storlek Nerikes Allehanda.som
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del dedock betydandeFöreträdare för dagspressen att avmenar en
fram-dagstidningama ieftertext- och platsannonser i dag finns isom

Dagspressföre-tiden kan komma återfinnas i databaser på Internet.att
posi-sina påförsöker lägga vissa nätettagen att ut annonseravgenom

inom dags-annonsmarknad. docktionera sig på denna Oron är stornya
de tidigaremarknadenför aktörer kommer in på närattpressen nya

för cirkai dagetableringshindren Eftertextannonsemaraserats. svarar
intäkter varförfjärdedel morgontidningamas totala även enen av

effekter.ekonomiskamindre minskning volymen kan betydandeav ge
likartad funktionportaler fyllerDe byggs på Internet ensom upp

attraherar bådenämligen erbjuda miljötidning, att somsom en en
sina läsareförsökt lockaläsare och Många tidningar harannonsörer. att

derashoppaslansera lokala portaler. Medieföretagen även attattgenom
konkurrensfördelarbetydandemycket starka varumärken skall demge

konstateras heltframför okända aktörer. kan dock kanDet att nyanya
och Bokus.com, påAlta Vista, Yahoo, Torget, Passagennamn, som

genomslag blandmycket kort tid fått mycketett stort
rad dedet internationella planet harIntemetanvändama. På mesten av

medie-anlitade under kort tid förvärvatsportalema storaaven
och/eller telckommunikationsföretag.

konkurrens-trumfkort i denmöjligt medieföretagensDet är att nya
in-kunskaper isituationen i stället kommer bli deras presenteraattatt

till arkiv och rättig-liksom deras tillgångformation och underhållning
exempelvisBonniers kanheter. Flermedieföretag ellerEgmontsom

filmbolag,med hjälp sinaproducera multimedieprodukter för barn av
dem radserietidningar och marknadsförabamboksförlag och genom en

skivklubbar ocholika kanaler, både sina bok-, film- och genomegna
bokhandel, kiosker, leksakshandel etc.

tekniska utvecklingendelade vilka effekter denMeningarna är om
produktiondigitaliseringkonvergens mellan olika medier ochmot av
medieföre-mediekonsumtionen ochoch distribution kommer få föratt

potentiella medie-fråga vilken utsträckning dehur och iEn ärtagen.
exempelviskanalema kommer utnyttjas. Vissa bedömare tror attatt

radio- ochkonsumenterna kommer välja vissa TV-programtyper av
dethårddisk välja democh lagra dem hemdatoms ochpå näratt pas-se

TV-kanalernuvarande formennågot skulle innebära denatt avsar, som
betydelse. Andra bedömarekommer förlora kraftigt i attatt menar

instrumentellaaktivakonsumenterna på sina arbeten kommer att vara
vill hafritiden liksom tidigareinformationssökare, medan de på ett

TV-kanaler.dagstidningar och radio- ochpaketerat innehåll i form av
teknik innebär företagmellan olikaKonvergensen även atttyper av

de mediemark-från varandra närliggande fält kommer påmötasatt nya
och andra sidan blandtraditionella medieföretag ånadema, å sidanena
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Telia ochdataföretag. Sverigetelekommunikations- och I utgörannat
utmärktTeliaexempel denna medieaktörer:påPosten är etttypnya av

telekom och medier se 2.7.3.exempel konvergensen mellanpå även
itidigaretelekommunikationsföretag,ha varitFrån ettatt rent som

telekommunikation hartillhandahöll infrastruktur förprincip bara
innehållssidan. Tillsam-kabel-TV och påföretaget etablerat sig inom

SchibstedTelenor och medieföretagetmed fusionspartnem ägermans
driverOnline Scandinavia OnlineTelia företaget Scandinavian AB.

och hållermarknads- och kommunikationsplatsen Passagen att
skall sändas viainteraktiv digital TV-tjänst Internet.bygga somupp en

erbju-andra företagdärmed konkurrera medkommerFöretaget att som
via marknätet, Cell.der liknande tjänster t.ex.

företagMicrosoft exempel påPå internationell nivå utgör ettett som
medieaktö-verksamhetsfält.försökt vidga sitt Enatt avannan ny grupp

delintemetföretagen, vilkade många nystartade s.k.är en spe-avrer
exempelvistill medieområdet,cialiserat sig på tjänster gränsarsom

produktion websidor.av
medieverksam-intemetrelateradeekonomiska utbytet denDet av

företag i Sverigeheten har hittills varit synnerligt De satsatmagert. som
Telia och har alla gjortSchibsted, Bonniers, Posten, storamest,

omfattande förändringarförstnämnda har aviseratförluster och de tre
verksamheten.av

sannoliktmedierna kommerFöretagsstrukturen inom de attnya
och följa det vanliga utvecklingsmönstretgenomgå förändringarstora

entreprenörsägda företagen kom-marknader. deför Månganya av nya
medanetablera sig inom någon nisch,slås andra kommeratt ut, attmer

framgångsrikablir betydande aktörer.några kanske och Deväxer mest
kapital-de etablerade ochmed säkerhet köpaskommer stor att upp av

företag från olika bran-storföretagen. Vidare det troligtstarka är att
icke-varandra i olika projekt, där descher kommer alliera sig medatt

och medie-aktörerna bidrar med kapital och hårdvarormedieanknutna
exempelföretagen med kunskaper den centrala mjukvaran. Ett ärom

olikadär Schibsted ingår idet nämnda Scandinavia On Line,ovan
ochländerna med Telia, Telenorägarkonstellationer i de skandinaviska

Egmont.
mellan deaktörsperspektiv finns avgörande skillnadUr ett nyaen

medie- och tele-TV-kanalema och aktörerna,digitala Internet. De stora
tillkomstenhar i utsträckning varit pådrivande bakomkombolagen stor

hand utvecklatsdigitala kanalerna. har däremot i förstade Internetav
storföretagen harunderifrån kommersiella intressen, varförutan

ocksåefterhand sig in i den kanalen. hartvingats i slå Internetatt nya
kontrollerasför information inteblivit oerhörd mängdett torg somen

eller distribueras de medieföretagen.storaav
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framförs ibland farhågor för de traditionella mediernadebattenI att
konkurreras de mediefonnema.kommer heltnästan utatt av nya

omvandlingsprocess dock inte på något unik isnabbaDagens är sätt
mediehistorien. kan jämföras med situationen på 1920-talet då detDen

förvandlingsvenska medielandskapet genomgick omfattande meden
tillkomsten radion och ljudfilmen, den snabba tillväxten vecko-av av

Ävenförsta tabloidliknande tidningarna då målades detde etc.pressen,
och dagstidningen skulle dö framtidenhotbilder hur boken ut,upp om

de traditionella medierna och detillhörde de medierna. Bådenya
överlevde dock. och bokut-etablerade medieföretagen Dagspressen

kvaliteter, degivningen klarade framhäva sina speciellasig attgenom
sig i medier ochmedieföretagenstörre attgenom engagera nya sam-

verksamheter.tidigt utveckla sina gamla

initiativ3.4 EU:s

grönbok konvergensenKommissionens3.4.1 om
telekommunikation, ochmellan massmedier

informationsteknik

positiva och negativa, konvergensen med-konsekvenser, bådeDe som
kommissio-för har tidigare haruppmärksammats EU. Som nämntsav

grönboken, publicera-grönbok konvergensen. Igett ut somnen en om
mellan telekommunikations-,des år beskrivs konvergensen1997,

förmedie-, och IT-sektorema och dess betydelse de berörda sektorerna.
avgörande drivkraft förutgångspunkt konvergensenEn är äratt en

utveckling och huvudtaget för informationssam-dessa sektorers över
hällets utformning. Grönboken därför också vilka befintligatar upp

för konvergensen.hinder och potentiella hinder finns Somsom exem-
befintliga för höga priser på telekommunika-pel på hinder anges

tionstjänster, brist innehåll, fragmentering EU-marknaden påpå av
immaterialrättsligtgrund ökat antal TV-kanaler bristandesamtav

osäkerhet lagstift-skydd. Bland potentiella hinder nämns t.ex. om
regelsystem skillnaderningen, flera reglerande och samtorgan av-

marknadstilllträde och licensiering. Vidare behandlas vilka kon-seende
kan komma få för lagstiftningen, främst påsekvenser konvergensen att
medieområdet.telekommunikations- och

Syftet grönboken tjäna underlag för diskussionmed är att som en
utformas för främja utvecklingenhur lagstiftningen bör att av nyaom

åtgärder behöver vidtas påtjänster och marknader, och vilkaom som
följande femEG-nivå i detta avseende. Kommissionen presenterar
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vid utformningenbeaktasbörgrundläggande principer ansersom man
reglering:av ny

nödvändigt.långtgåendeRegleringen bör inte änvara mer-
beaktas.Användarnas behov bör-

företagen vågarförutsägbara såtydliga ochReglerna bör attvara-
investera.

informationssam-delta isäkerställa alla kanMyndigheterna bör att-
hället.

och effektiva.Lagstiftama bör oberoendevara-

mellan tele-konvergensenproblem eller luckordeFör mötaatt som
medföra, redovisarkanoch IT-sektoremakommunikations-, medie-

tillvägagångssätt:Kommissionen alternativatre

regelstrukturer. DettanuvarandeAlternativ bygga vidare påatt
utvecklas ibehålls ochlagstiftningalternativ innebär nuvarandeatt

behov.mån av

vidverksamheter,regler förAlternativ utveckla2: separataatt nya
alternativoch mediesektorema. Dettasidan regleringen tele-av av

skapas för de konver-regelverkinnebär i princip nyttatt ett nya
genstjänstema.

omfattarregleringsmodellinföraAlternativ gradvis3. att somen ny
alternativ detbefintliga och tjänster. Dettaalla är mesttyper nyaav

utarbetas,heltlångtgående, innebär inte system utanatt ett nyttmen
förutsättningar.tillbestämmelserbefintligaatt anpassas nyasnarare

hakonkurrensreglema kommergrönbokenI poängteras attatt en
konvergensen.konsekvenserna Detmycket viktig roll för hanteraatt av
kommeri fortsättningenframhålls kommissionen även attatt gynna

marknads-tekniska framsteg ochfrämjarfusioner och allianser som
tillåtakommissionen intekommertillträde för aktörer. Däremot attnya

skapar domi-marknaderinnebärkoncentrationer stängs,att somsom
möjlighetställningar ellernerande att stoppaparterna nyasom ger

aktörer.
samråd fram till slutetföremål för offentligtGrönboken har varit av

för helstdet har varit möjligtapril vilket innebär1998, attatt vem som
tid. Sverige sändesKommissionen under denna Ilämna synpunkter till

Blandhundratal intressenter.på remiss tillgrönboken annat motettut
regeringeninkommit har den svenskade remissvarbakgrund somav

julitill Kommissionen. 1998synpunkter på grönboken Ilämnat sina
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yttrandengrundval deutfärdade Kommissionen pårapport somaven
Kommis-lagstiftningeninkommit. alternativ till utvecklingDe somav

uppmärksamhet. förstafick Detsionen presenterade i grönboken stor
fick stöd,nuvarande struktureralternativet bygga vidare på störstatt

och andra berörda Ibåde bland medlemsstaterna rapporten tarparter.
främjandeområden tillträde tillKommissionen nätm.m,även treupp
regleringsäkerställande väl avvägdeuropeiskt innehåll och av enav
till dem.frågor i anslutning Itill vidare samråd och ställer ytterligare

hand-komma medfebruari förväntas Kommissionenslutet 1999 ettav
medfortsatta arbetetinnehåller förslag till hur detlingsdokument som

skall bedrivas.konvergensfrågoma

EU-reglering3.4.2

till inom för olikagrönboken hänvisasI EUatt gemen-ramen
för denfrågor hinderskapsinitiativ redan har behandlat vissa rörsom

gällermarknadsutvecklingen dettekniska utvecklingen och närt.ex.
och digitalamedieägande, elektronisk handelimmatrialrättsligt skydd,

intresse iomfattande regleringsignaturer. finnsInom EU är aven som
89/552/EGexempel kan pekas på direktivetdetta sammanhang. Som

fast-bestämmelsergränser samordning vissaTV utan somom av
utförandetförfattningari medlemsstaternas lagar och andraställts om

svensk lag-införlivats isändningsverksamhet för television, somav
direktiv med iradio- och TV-lagen. revideratstiftning bl.a. Ettgenom
Ministerrådetochregler Europaparlamentetstort sett antogssamma av

95/51EG.initiativ kabeltelevisionsdirektiveti juni 1997. Ett ärannat
förtillämpning standarderfinns direktiv 95/47/EGVidare det ett avom

sändning televisionssignaler.av
flertaltelekommunikationsverksamheten harVad gäller rätts-ett

liberaliserings- och har-beslutats för den pågåendeakter inom ramen
moniseringsprocessen här kan förbigås.som

redovisas i avsnitt och 5.8. Detgenerella konkurrensregler 5.7EU:s
telekommu-uppmärksammatkan dock redan här harEUnämnas attatt

för kon-specifik regleringnikationssektom kan behöva att tryggaen
sådan reglering deti avseenden. exempel påkurrensen vissa Ett ären

åtskillnad mellanföreslagna direktivet säkerställandet rättsligom av
förslaget får inte kabel-kabel-TV-nät och 98/C /05. Enligttelenät 71

Syftet med dennaoch juridiska enhet.telenätTV-nät ägas av samma
har stark ställningreglering säkerställa teleoperatörär attatt enen som

till nystartadfrån lönsam televerksamhetinte överför intäkter enen
korssubventionering.kabelverksamhet s.k.genom
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3.5 Utrednings- och lagstiftningsarbete

3 .5. 1 Konvergensutredningen

Även i Sverige har det vidtagits åtgärder för de konsekven-överatt se
följer konvergensen. Regeringen bemyndigade den juli3ser som av

chefen1997 för Kulturdepartementet tillkalla särskild utredareatt en
för utreda behovet förutsättningarna för konsekvensernaatt samtav, av

samordning lagstiftningama för ljudradio, television, övrig radio-en av
kommunikation och televerksamhet, med utgångspunkt i lagstift-att
ningen bör underlätta utvecklingen elektroniska inforrnationstjänsterav
och tillvara medborgarnas, näringslivets och samhällets olika behovta
med avseende på sådana tjänster dir. 1997:95. Utredaren skall också
bedöma det behövs ytterligare lagstiftning för säkerställaatt yttran-om
defrihet, tillgänglighet och mångfald inom området för elektroniska
informationstjänster för motverka skadliga konkurrens-samt att
begränsningar. Utredaren skall lämna förslag till hur det fortsatta arbe-

i dessa frågor bör bedrivas.tet
Till grund för utredarens bedömningar skall ligga beskrivningen av

hur de elektroniska informationstjänstema utvecklas analys isamt en av
vilken mån nuvarande lagstiftning för ljudradio, television, övriga
radiokommunikationer och televerksamhet tillämplig på olika elek-är
troniska informationstjänster hur lagstiftningen påverkarsamt
utfonnningen, användningen och distributionen elektroniska infor-av
mationstjänster.

särskildaDen utredaren har antagit benämningen Konvergensutred-
ningen. Konvergensutredningen, kommittén har samrått med ochsom
varifrån kommittén har hämtat del de uppgifter redo-storen av som
visats kommer lämna principbetänkande ungefär samtidigtatt ettovan,

kommittén lämnar föreliggande betänkande.som

3.5.2 Utredningen behov informations- ochom av
kommunikationsteknisk infrastruktur

intresseAv också utredningsarbete förär vilket chefen förett annat
kommunikationsdepartementet enligt regeringens bemyndigande den
23 juli 1998 tillkallat särskild utredare dir. 1998:61. har tillDenneen
uppdrag utreda tillgången till avancerad infonnations- och kommu-att
nikationsteknisk infrastruktur regionalt och socialt perspektiv.ettur
Utredaren skall kartlägga den befintliga infrastrukturen, och bl.a. lägga
särskild vikt kommunernas pågående infrastrukturutbyggnad. Med
kartläggningen grund skall analys de tekniska utveck-görassom en av
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Utreda-uppstå.därvid kanbehovoch de väntaslingstendensema som
näringslivsamverkan meditill hurförslagskall statenpresenteraren

täckningsocialregional ochgoduppnåskall kunnaoch teleoperatörer
infrastruk-kommunikationstekniskochinfonnations-avanceradav en

ibetänkande lämnasutredningen kommeruppgift från attEnligt etttur.
juni 1999.

synpunkterKommitténs3.6

intepågårKonvergensutvecklingen är men somsomprocessen
utvecklingenMycket tyderslutpunkt. mothar nåttnågot attsätt en

föränd-verksamheternaomfattningvilkenfortsätter.konvergens I som
haemellertid svårtskekommervilken takt detta är attoch i att enras

uppfattningbestämd om.
kapitel deti 2konstaterats ärvadredanframgårSom somav

ökadutvecklingentekniska nät-pågåendeuppenbart den motatt en
bety-medieområdet harpåapparatkonvergensoch storverks-, tjänste-,

Utvecklingenkommittén.åtanförtrottsför de frågordelse även som
de bakom-för mångagrundförutsättningarenbartförändrar inte av

bakgrundutformadgällande utanmotivliggande rätt är mot av,som
lagstiftningytterligarebehovetutvärderanödvändigtdetgör även att av

förmångfaldochtillgänglighetyttrandefrihet,säkerställa samtför att
konkurrensbegränsningar.skadligamotverkaatt

närvarandeförutredningsarbetedetSåväl arbetet inom EU somsom
samlad påförunderlagtillbl.a.syftarbedrivs i Sverige att synenge

utveck-pågåendedenförutformatregelsystemet bör mötahur attvara
skallutvecklingentekniskadeni vad måncentral frågalingen. En är

uteslutasdet kan inteTV-lagstiftningen,radio- ochåterspeglas i men
yttrandefrihets-exempelvisibehövaändringar kan ävengörasatt

grundlagen.
kommit-anförtrottsbegränsade uppdragför detInom somramen

slutgiltig lösning, någotfrågor fådessagivetvis intekantén somen
beroendeFrågornauppdrag.kommitténsutanför ärskulle fallaockså

ocksåutvecklingenbara tekniskafortsatta stats-deninte utan avav
skalltill hur konvergensenställningstagandengenerellamaktemas

sammanhanget.ibetydelseregleringarolika slagsavspegla sig i av
läggsförslagutforma deefteremellertidKommittén har strävat att som

tillskall kunnaanpassningsådant görasföljande påfram i det sätt att en
kom-huvuduppgifter harsinaställningstaganden. Somsådana en av

utvecklingenfördeinnebärordningåstadkommamittén attatt somen
Sverigeilojala konkurrensenför denprinciperna ävenviktigamycket
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skall kunna tillämpas på enhetligt oberoende den tek-sätt rentett av
niska lösning väljer for sprida information och opinions-attsom man
bildning, irrationella effekterså regelsystemet undviks. övrigtIatt av
får kommittén hänvisa till det härmed läggsbetänkande samtidigtsom
fram Konvergensutredningen.av

det gäller marknadskonvergensen alldelesNär står det klart att
denna liksom olika frågor vertikal integration påkallar storom upp-
märksamhet vid kommitténs fortsatta överväganden. kan inteMan
bortse från utvecklingen samtidigt den stärker de före-att storasom

ställning i vissa avseenden marknaden sårbar och ökartagens gör mera
Ävenrisken för olika slags missbruk dominerande ställning. tillav

denna fråga återkommer kommittén.
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Gällande rätt

bakgrundenkonstitutionellaDen4

RFregeringsformeniYttrandefriheten4.1

åsiktsbildningenfriadenförklarasstycket RFandrakap. §1 vara enI 1
opinionsfri-s.k.folkstyrelsen. Desvenskaför dengrundvalamaav

infonnationsfriheten, mötes-tryckfriheten,ochyttrande-dvs.heterna,
religionsfrihetenochföreningsfrihetendemonstrationsfriheten,friheten,

SkyddetRF.1 §skydd i kap.2tillförsäkrasallmännadetgentemot
friadenförbetydelsedessmotiverathuvudsaki storatorde avvara

åsiktsbildningen.
i tal,frihetregeringsformen attbeskrivs iYttrandefriheten ensom

uttryckaupplysningarmeddela samteller påeller bildskrift sättannat
skyddabsolutinteåtnjuterYttrandefrihetenkänslor.ochåsiktertankar,
dettalagvanligbegränsaskap. l2§ RFenligtfår 2 omgenomutan

samhälle.demokratisktigodtagbartändamål etttillgodoser ärett som
med hänsynnödvändigtvadaldrig gå ärf°arBegränsningen utöver som

åsiktsbild-friadenhothellerinteändamålet och utgöra motetttill
intefårBegränsningengrundvalar.folkstyrelsensningen såsom en av

sådanellerkulturellreligiös,politisk,grundenbart på annangöras av
åskådning.

begränsamöjligheternainskränkningar attallmännadessaUtöver av
förstaoch 13 §stycketförsta§kap. 12enligt 2gälleryttrandefriheten

kvalifice-vissatillgodoseförtillåtnabegränsningarstycket är attRF att
till riketshänsynmedfår begränsasYttrandefrihetenrade intressen.

enskildssäkerhet,ochordningallmänfolkförsörjningen,säkerhet,
beivrandetochförebyggandethelgd ellerprivatlivetsanseende, av

Ibegränsas.näringsverksamhetsig ifår frihetenVidarebrott. yttraatt
skeyttrandefrihetenbegränsningarparagrafenfår enligtövrigt av

föranleder det.skälviktigasärskiltendast om
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Vid bedömandet vilka begränsningar får ske med stödav som av
bestämmelserna i 2 kap. 13 första§ stycket skallRF enligt paragrafens
andra stycke särskilt beaktas vikten vidast möjliga yttrandefrihet ochav
informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och
kulturella angelägenheter.

Paragrafens tredje stycke föreskrifter regleraratt sättetanger attsom
sprida eller yttranden avseendeta påemot yttrandets innehållutan inte
skall begränsning yttrandefriheten.anses som en av

Yttrandefriheten har vidare liksom rad andra grundlagsskyddadeen
friheter särskilt skydd bestämmelsernaett i 2 kap. 12§ tredjegenom
stycket RF. Förslag till lag begränsar någon dessa fri- eller rät-som av
tigheter, eller ändring eller upphävande sådan lag, skall vila iom av
tolv månader vilandeyrkande framställtsett lägst tio riksdags-om av
ledamöter och lagförslaget inte godtas med fem sjättedelsmajoriteten -
eller förkastas riksdagen.av

4.2 Yttrandefriheten i Europakonventionen

Den europeiska konventionen skydd för de mänskliga rättigheternaom
och de grundläggande frihetema Europakonventionen, med de änd-
ringar och tillägg gjorts tilläggsprotokollen, gäller lag isom genom som
Sverige sedan den januari1 1995. Enligt kap.2 23 § fårRF lag eller

föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden påannan grund
Europakonventionen.av
Europakonventionen innehåller inte någon särreglering tryckfri-av

heten behandlar den delutan yttrandefriheten. Artikel i10som en av
Europakonventionen reglerar skyddet för yttrandefriheten. Enligt första
punkten i artikel skall10 och till yttrandefrihet.äga rätt Dennavar en

innefattar åsiktsfriheträtt frihet och spridasamt uppgifteratt ta emot
och tankar inblandning offentligautan myndigheter och oberoendeav

territoriella Av intresse förgränser. medieområdet detav är sägsatt
uttryckligen artikeln inte hindraratt kräva tillstånd för radio-,stat atten
televisions- eller biografföretag. Särbestämmelsen kan intrycket attge

har obegränsadstaterna frihetnästan på detta område. Europadom-en
stolen har emellertid uttryck för begränsningargett i programföre-att

sändningsrätt också skall bedömastags med tillämpning villkoren iav
punkt 2 se Ehrenkronas artikel i Kamovs lagsamling vid till55 lagnot
1994:1219 den europeiska konventionen angående skydd för deom
mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema.

Det i andra punkten i artikeln eftersom utövandet deanges att av
nämnda frihetema medför och skyldigheter kan de underkastasansvar
fonnföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder. Men
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demo-nödvändiga idelsi lag,angivnadessa delsmåste ettvaravara
fårYttrandefrihetensyften.till vissamed hänsynsamhällekratiskt

säker-tillmed hänsynbegränsaspunkten artikel 10enligt andra statens
tillsäkerheten,allmännaeller denintegritetenterritoriellahet, till den

moralhälsa ellerskydd förtilleller brott,förebyggande oordningav
förhindrarättigheter, förelleroch ryktegodaeller för attnamnannans

domstolarnasupprätthållaförsprids ellerunderrättelserförtroliga attatt
opartiskhet.auktoritet och

TFTryckfrihetsförordningen4.3

uppbyggnadInledning och lagens

varit skyd-tryckfriheten haryttrandefrihetendelDen utgörs avsomav
jämfö-till, iutvecklatslopphar under årensSverige.dad länge i Den

gmndlagsskydd.detaljerat Denuniktländer,relse med andra ett nu
januariträdde i kraft 11949:105tryckfrihetsförordningengällande

sedan dess.flertal gångerändratsharFörordningen1950. ett
årskommenterade 1944391947:60till SOUförarbetena TFI s.

i det förstakapitelindelningen. Därtryckfrihetssakkunniga attangavs
desstryckfriheten ochförstadgandenagrundläggandekapitlet detas

särskilda rättigheterbehandlaskapitlenandra-sjätteinnehåll I somupp.
få all-nämligentill tryckfriheten,anknytereller rätten utingår atti

framställa, utgivaanonymitetsrättenhandlingar, rätten attsamtmänna
samband med dessaharvadskrifter jämte rät-och sprida tryckta som

kapitletoch åttondesjundemeddelas iBestämmelsertigheter. om
tiondeochbrott, i niondeför sådanaansvarighettryckfrihetsbrott och
enskiltelfte kapitletoch ioch beslagtillsyn, åtalkapitlen omom

Trettonde kapitletkapitlet.i tolfteregler finnsProcessuellaanspråk.
detriket ochtrycktsskrifterbestämmelserinnehåller utomsomom

bestämmelser.vissa allmännainnehållerfjortonde kapitletavslutande

tryclgfiihetBegreppet

principstadgandet iuttalas imed tryckfrihetförståsVad skallsom
vadför bestämmautgångspunktenStadgandetkap. 1 § TF. att1 utgör

direktförsta styckeParagrafenstillämpningsområde. ärTF:särsom
lades till först SFSregeringsform ochi 1809 årsöverfört från 86§

Medregeringsformen.deninförandetsamband medi1974:155 av nya
någrasvensk medborgaresvarjetryckfrihet förstås rätt utanatt, av

utgivahinder,förväg lagdaiallmäntellermyndigheter annat organ
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skrifter, sedermera endast införatt laglig domstol kunna tilltalas för
deras innehåll, och icke i fall kunnaatt straffas därför,annat än om
detta innehåll strider tydlig lag, given bevaramot allmänt lugn,att utan

återhålla allmän upplysning.att "
Av kap.l l § andra stycket framgårTF tryckfriheten inte baraatt

handlar sinarätten tankar ochatt åsikteryttra i tryckt skriftom utan
också ha offentliggörarättatt allmänna handlingaratt meddelaom samt
uppgifter och underrättelser vad helst, dvs. spridarättom attsom en
upplysningar sakförhållanden.om

Håkan Strömberg pekar på rättigheten utgiva skrifter iatt kap.latt
l första§ stycket TF definitionär vad tryckfriheten beståren vag av
Han tryckfriheten i förstaatt och andra styckena principstad-menar av
gandet främst framstår frihet for upphovsmännen till trycktasom en
framställningar Tryckfrihet, 1995 ff..13s.

Begreppet utgiva

För Strömberg begreppet utgiva skrifter i kap.1 1 § innefattaTFsynes
hela den procedur varigenom tryckt skrift kommer till. Detta tordeen
väl bero på första stycket, innehålleratt sammanfattningsom en av
tryckfrihetsrättsliga rättigheter, har överförts från den tidigare rege-
ringsformen vidare bearbetning.utan

Strömberg framhåller ordet utgiva och avledningaratt ordetav
används i olika betydelser i lagtexten och hänvisar till det används iatt

betydelse i kap.l 6 § TF i principstadgandet.en änannan Bestämmel-
i 1 kap. 6 § reglerar tryckt skrift skallnär fallasen inom TF:sen anses

tillämpningsområde, nämligen den utgiven. Enligtnär bestämmelsenär
den utgiven dåär den blivit utlämnad till försäljning eller för spridning

på i Sverige.sätt Somannat framgår lkap. 2§ andra stycket iav
bestämmelsen förbud hindrande åtgärder, och kommentarenmotom av
i förarbetena kapitelindelningen, åtskillnadgör i TF:som man annars
bestämmelser mellan framställa,rätten utgivaatt och sprida.
Bestämmelser utgivning periodisk skrift finns i 5 kap. TF. Enligtom av

kap.5 2 § skall för periodisk skrift finnas utgivare och denne skallen
enligt kap.5 första3 § stycket dess kap.I 5utses ägare. 3 § andraav
stycket kan utläsas utgivare periodiska skrifteratt har befogenhetav att

inseendeöva skriftensöver utgivning och bestämma dess innehåll.över
Av ansvarighetsregeln i kap.8 6§ fjärde stycket TF avseende icke-
periodiska tidskrifter framgår med utgivare denatt utan attavses som

författare tillhandahåller den för tryckning och utgivning.vara Med att
tillhandahålla förstås självständig medverkan till skriften bliren att
tryckt eller utgiven. Rätten utgiva kan i varje fallatt ansvarighets-ur
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iinnehålletdelsbestämmafritt överförståssynpunkt rätt attsom en
förutlämnasdvs.offentliggörasskallinnehålletdelsskriften, när

spridning.

syfteryclqrihetensT

säkerstäl-stycketandrakap. §i llsyfteTryckfrihetens varaanges
tryckfri-upplysning. Deallsidigochmeningsutbytefrittlande ett enav

förstaitryckfriheten1201947:60uttalade SOU atthetssakkunniga s.
ochnyhetsfönnedlingfrisäkerställauppgifttillhar enattrummet en

bety-dessdärmed stårsambandiochdebattpolitisk näraobeskuren att
förgrundvalsynpunkt såsomkulturellvidsträckt endelse meraur en

sådanatryckfriheten ytt-missbruk upptasupplysning. Somallmän av
samhällslivetellerförmenligameddelanden statenärranden eller som

medborgaren.enskildedenkränkereller som
kopplasskallsyftetryckfrihetensuttrycktestill TFförarbetena attI

samhällsskick SOUfrittförgrundvalbetydelse etttill dess som
dekontrolleraochkritiseramöjlighetentilloch46 att organ1947:60 s.

83.1948:230landet prop.förvaltaroch s.styrsom

tillämpningsområdeTF :s

tryckfrihetenuttryck försammanfattningsvis attPrincipstadgandet ger
denrättighetmedborgerligbeståndsdelardessalla är germed somen

iyttrandenandrasochoffentliggöraobehindratskyddenskilde att egna
medier.tryckta

kap.enligt 14principstadgandet. MeninteomfattasUtlänningar av
intemedborgare annatsvensklikställda medutlänningar§ TF om5 är

lag.ellerföljer TF annanav
förtydligatshartillämpningsområdeterritoriellaTF:sVad ärsom
framgårdetså att1998:1438SFSkap. 6 § attändring i 1 nugenom en

EnligtSverige.iharskriftertryckta getts utpåtillämpasTF som
skrifterprincip förregler igäller TF:skap. 1 §ihuvudregeln 13 som

kap.ifinns 13Särbestämmelserhär.utomlandstryckts utgessommen
2-6 §§.

skrifter.trycktaiyttrandenformerallaskyddar inteTryckfriheten av
tryck-påberortryckfrihetenmissbrukskallVad avvaraansessom
enligthartryckfrihetensyfte.och Den utövarinnebördfrihetens som

desig inomhållaskyldighetstycketandra att som§ ramarkap. 11 en
säkerhet.allmänochenskildasskydd förtill rättTF sätter upp

tillåtnavissagrundlagensjälvaideti TFTekniken är att anges
vad ärbestämmelsernaitryckfriheten,iinskränkningar somt.ex. om
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tryckfrihetsbrott i kap,7 också i andra bestämmelser och ordnings-men
föreskrifter.

Vad skall tillhöra tryckfrihetens område förståsutgörsom gräns-ett
dragningsproblem. De tryckfrihetssakkunniga uttalade SOU 1947:60

120 TF inte har tagit sin uppgiftatt i alla avseenden regleras. attsom
användningen tryckta skrifter och användningen i den enskildaattav
näringsverksamhetens tjänst inte krävde grundlagsskydd. finnsI TF
bestämmelser uttryckligen begränsar tillämpningsområdet.som
Undantaget for upphovsrättslig lagstiftning i lkap. 8§ TF infördes
redan 1876.

Motiven visst stöd för i tveksamma fallett bestämmaatt TF:sger
tillämpningsområde utifrån förordningens syfte. Gmndlagsmotiven
hänvisar härvid till kap.1 l § prop. 1948:230 s.172. Detta kan som
tidigare sammanfattas sånämnts tryckfrihetens syfte säker-att är att
ställa fritt meningsutbyte och allsidigett upplysning. Med stöden av en
sådan syftestolkning vilseledande och andra oredliga förfarandenanses
på det ekonomiska området falla utanför TF, liksom förfalskningar och
olovliga användanden kännetecken, varumärken Som harav m.m.
påpekats i olika sammanhang se Axbergers artikel i Kamovs lag-t.ex.
samling vid 24 till TF gränsdragningen långtifrånnot är alltid enkel.
Särskilt problematisk har den visat sig på reklamens eller mark-vara
nadsrättens område. När det gäller tillämpningent.ex. marknads-av
föringslagstiftningen har den principen utvecklats från tillämpnings-att
området undantas framställningar har kommersiellt syfte ochettsom

samtidigt har kommersiella förhållanden till föremålrent se NJAsom
1975 589 och NJA 1977 Reklam751. generellt intes. setts. anses
falla utanför tillämpningsområdeTF vilket framgår kap.läven 9 §:s av
TF. Bestämmelsen hade varit överflödig i TF kommersiellaom annon-

för marknadsföring alkohol och tobak hade fallit helt och hålletser av
utanför TF.

Förbudet i 1 kap. 2§ andra stycket TF hindra tryckning,mot att
utgivning och spridning andra hinder uttryckligän ochavser censur
gäller enbart åtgärder grundar sig på skriftens innehåll. förarbe-Isom

SOU 1947:60 210 ochtena 1948:230 110 nämndess. prop. s. som
exempel förbjudnapå hinder polismyndighet hindraratt personalen
tillträde till tryckeri med anledningett därifrån skriftatt utav ges en av
visst politiskt innehåll och myndigheterna vidatt pappersransonering

politiska hänsyn. Det uttaladestar i begreppet hinder liggeratt vissen
kvalifrkation, åtgärden måste ha menlig påverkan. Generella hinder

inte beror på det förväntade innehållet skatt på dagstidningar,som t.ex.
pappersransonering, förbud sälja skrifter på allmän platsmot att och
afñscheringsförbud omfattas således inte bestämmelsen.av
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hävdatsdethar921980:28 attjfr. SOUsammanhangfleraI s.
i TFrättigheternamöjligheternainskränkningar i utövafaktiska att som

varjeigodtas,syfte kanmedlagstiftningindirektendast följer annatav
tilldenLederbetydande. attinteinskränkningenfall så länge är mer

förhållandeningaunderdenillusoriskablirpraktikeni ärrättigheterna
tryckfri-förskyddetRäckviddenbestämmelser.medförenlig TF:s av

syfte.tryckfrihetensheten bestäms ytterst av

grundsatserTF :s

igrundsatser TF gränservissa sätterikonkretiserasTryckfriheten som
grund-tryckfriheten. Dessaikaninskränkningar görasför vilka som

m.fl.Wennbergjfr.följandebeskrivas på sättöversiktligtkansatser
s.13.kommentar,Yttrandefrihetsgrundlagen, En

undantagslöståtgärder;hindrandeandraoch ettFörbud mot censur-
förhandsgranskningvillkorställaför myndigheternaförbud att om

förbudochtryckning,förbjuda attmoteller ettframställningför att
stödi TFinte haråtgärderinnehåll,skriftsgrundpå somgenomav

skrifter kap.tryckta 1spridningellerutgivningtryckning,hindra av
§.2

grunddels pågrundlag,följdtilldelsExklusivitet; statusen somav-
skade-straff,tillfår ledaintetryckfrihetenmissbrukettatt avav
någraeller iordningkonfiskation i någonellerstånd, beslag annan

§.kap. 31bestämmerandra fall TFän

ochtryckeriverksamhetdrivaochfrihetEtableringsfiihet; att starta-
kap §stycket, 4 lförstakap.skrifter 1 1trycktaoch spridaatt utge

kap. §.och 6 1

i trycktinnehålletförstraffaskanendastEnsamansvar; enpersonen-
utgivarenochböckerdet gällerförfattarenhandförsta närskrift, i

kap.,skrifter 8periodiskaeller andratidningargällerdetnär
uppgifter,meddelaremedverkandeandrastraffrihet för t.ex. seav

nedan.

läm-uppgifter ellerskaffarellerlämnarför demKällskydd; rätt som-
skrifteri trycktapubliceringbidrag för attandra anonyma,varanar

författare,beträffandem.fl. ärjournalisterförtystnadsplikt vem som
ochutgivningochtryckningförskrifthar lämnat somvemsomvem
myndigheterförförbudpubliceringföruppgifterlämnat samthar
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och andra allmänna efterforska författare och uppgiftsläm-attorgan
kap.3 1-4 §§.nare

Meddelarfrihet; frihet meddela uppgifter och underrättelser iatt vil--
ket helst för offentliggörandeämne i tryckt skrift 1 kap. §lsom
tredje stycket.

Anskaflarfrihet; anskaffa uppgifterrätt och underrättelser iatt vilket-
helst förämne offentliggöra dem i tryckt skriftatt eller försom att

lämna meddelande 1 kap. fjärdel § stycket.

Brottskatalog; uttömmande uppräkning i grundlagen vilkaen- av
gärningar kan straffbara tryckfrihetsbrottgöras ochsom gär-som
ningama endast straffbaraär de dessutom straffbara enligtärom
vanlig lag, s.k. dubbel täckning 7 kap. 4 och 5 §§.

§jochSärskild rättegångsordning med 12 kap.jury 1 2 §.-

haristörstDet grundsatsen etableringsfrihetär intresse förom som
kommitténs överväganden förslag till lagstiftning i detta betänkandeom
och den behandlas därför i avsnitt 4.6.närmare

4.4 Yttrandefrihetsgrundlagen YGL

Inledning

Frågan grundlagsskydd för yttranden i andra medier trycktaom än
skrifter utreddes i omgångar med början 1970. Först den 1 januari 1992
trädde YGL i kraft. Genom den har i princip de grundsatser gällersom
för yttrandefriheten i tryckta skrifter till gällaomsatts ävenatt nyare

påpekasmassmedier. kanDet yttrandefrihetennär i medieratt utövas
grundlagsskyddetinte omfattas i YGL eller lagstiftningsom närav om

inskränkningar i finnsYGL gäller de allmänna reglerna i ochRFmera
Europakonventionen.

Begreppet yttrandeflihet

Liksom i finnsTF principstadgande i YGL och iett detta anges
för grundlagens syfte och tillämpningsområde. Med yttrande-ramarna

frihet i förståsYGL enligt 1 kap. 1 § förstaYGL stycket varjeatt
svensk medborgare det allmänna tillförsäkrasgentemot i ljud-rätt att
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radio, television och vissa liknande överföringar filmer, video-samt
ljudupptagningar och andra offentligentekniska upptagningargram,

uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket
helst.ämne som

syfteYGL:s

kap. andra stycket framgår syfteAv 1 1 § YGL grundlagens äratt att
säkra fritt meningsutbyte, fri frittoch allsidig upplysning ochett etten
konstnärligt skapande. YGL inget yttrandefrihe-värnar sägsannatom

och det fria informationsflödet från det allmännaten mot angrepp pre-
cis specialmotiveringen 1990/91:64TF. I prop. 107 attsom s. anges

bestämmelsen följer inte dispone-någon använda medierrätt attav som
andra. Skyddet kan i vissa hänseenden gälla även motras av anses

åtgärder vidtas andra enskilda jfr. yttrandefriheten, SOUVärnasom av
princip1983:70 154-156. reglerar grundlagarna emellertid inteIs.

förhållandet enskildamellan endast förhållandet mellan enskildautan
och det allmänna.

illämpningsområdeT

medier föremål för yttrandefrihetsgrundlagens reglering kanDe ärsom
indelas i olika slag.två huvudsakligen bundna till tekniskDe är appa-

så innehållet kan fixeras. haDen skall ansvarig måsteratur att som vara
möjlighet kontrollera innehållet och innehållet måste kunna doku-att

det första slaget används ordet radioprogramFörmenteras. som en
beteckning på olika sändningar sker med hjälptypergemensam av som

Ävenelektromagnetiska vågor i ljudradio och innehållet i vissaTV.av
andra överföringar till allmänheten innefat-telefax och videotextsom

Sändningama kan förmedlas tråd kabel tråd, s.k.ellertas. utangenom
sändning det andra slaget används sedan den i januariFöretern.genom

den sammanfattande1999 tekniska upptagningar prop.termen
1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens

avsestillämpningsområden-bampomograñfrågan m.m.. Med detta
upptagningar innehåller bild eller ljud och kan avlyssnastext,som som
eller på uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Genomsättannat
ändringen upphörde i allt väsentligt särbehandlingen ljudupptag-av
ningar. Alla tekniska upptagningar omfattas med få undantag denu av
regler före den januari gällde för filmer, upptagningar1 1999 dvs.som

rörliga bilder.av
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YGL skyddar användningen dessa medier för och skallattav var en
kunna sig. Tillämpningsområdet till omfatta sprid-äryttra avgränsat att
ning till allmänheten. Enligt Wennberg m.fl. Yttrandefrihetsgrund-
lagen, En presentation, begränsningen18 avsedd verka påär atts.

den i användaTF utgivning, dvs.sätt termensamma som som en
utgångspunkt för det allmännas möjligheter ingripa straffbaraatt mot
publiceringar.

För radioprogram skall åtnjuta skydd enligt krävsYGL enligtatt ett
kap. första1 6 § stycket lag sändningen riktad till allmän-ärattsamma

heten och avsedd med tekniska hjälpmedel. förarbetenaIatt tas emot
till YGL prop. 1990/91:64 framhölls110 grundlagens huvud-atts.
regel radioprogram alltså inte gäller interaktiva medier ellerom
användning högtalaranläggningar på estrader eller idrottsarenor etc.av

Med kravet sändningen skall riktad till allmänhetenatt vara menas
sändningen skall riktas till helst önskar denatt ta emotvem som som

särskild begäran från Sändningar sker frånutan mottagaren. som en
databas förutsätter själv kontakt med sändaren, deatt mottagaren tar är
vad brukar kalla interaktiva. Sådana sändningar omfattas inteman av
paragrafen. Från principen interaktiva sändningar faller utanför detatt
grundlagsskyddade området har undantag gjorts i kap.1 9 § YGL.ett

Undantaget innebär reglerYGL:s radioprogram skall gällaatt om
redaktion för tryckt periodisk tidskriftnär eller för radioprogram,en en

företag för yrkesmässig framställning tekniska upptagningar ellerett av
nyhetsbyrå med hjälp elektromagnetiska vågor på särskild begä-en av
tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt register medettran ur

upptagningar för automatisk databehandling, dock endast mottaga-om
inte kan ändra innehållet i registret.ren

För skall tillämpligYGL på tekniska upptagningar krävs detatt vara
de sprids till allmänheten iSverige spelas säljas elleratt attgenom upp,

tillhandahållas på Tekniska upptagningar framställssätt.annat som
utomlands jämställs enligt kap. i10 1 § princip med inhemska deom
lämnas för spridning i Sverige. Vanlig lag däremot tillämplig förut är
tekniska upptagningar visserligen framställs i Sverige,som men som

eller sprids endast utomlands.utges
På motsvarande för finnsTF det gränsdragningsproblemsätt som

vid tillämpningen YGL. Som kanexempel i sambandnämnas attav
med YGL:s tillkomst behandlades frågan regleringen reklam iom av
radio och propositionenTV. I prop. 1990/91:64 ff. uttalades91 atts.
den kommersiella reklamen visserligen åtnjuter tryck- och yttrande-ett
frihetsrättsligt skydd, detta begränsat det gällerär änattmen mera som
för andra yttranden, och denna ståndpunkt förenlig med Europa-äratt
konventionens skydd. Argumenteringen i propositionen för och emot

skulle innehållaYGL uttryckligt medgivande till regleratt ett att om
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avtalelleri lagför reklam i radio och TVförbud och villkormot ges
måstetillämpningsområde precis TF:sspeglar YGL:ssynsättet att som

infördesstycketkap. andra YGLdess syfte. 12 §bestämmas I 1 ettav
ireklamkommersielllagstiftning förbudmedgivande till motom

lagstiftningsådanreklamens villkor,radioprogram och atttrots an-om
medgivandesärskiltgäller tryckta skriftertillåten detnär utansetts vara

kap.gäller enligt 8vad lparagrafens första styckei TF. I sägs att som
i lagiföreskriftermeddelabeträffande möjlighetenoch 9 TF att

kommersiellaoch vissaupphovsmans rättigheterfråga t.ex. annon-om
ochför radioprogramgrundlagen skall gällahinder ävenutan avser

tekniska upptagningar.
likställda medtredje stycket YGLUtlänningar enligt kap. 1 §11är

lag.medborgare, inte följersvenska annat avom

grundsatserGLssY

grundläg-och lagen byggerhar varit förebild för YGLTF samma
olika slagsinnefattarMed hänsyn till YGLgande principer TF. attsom
blivitregelverkethar sina särdrag harmedier och merensom var

till gäller.förhållanden TFantal avvikelser ikomplicerat i ochTFän ett
i kantillämpning YGLtryckfrihetsrättsliga grundsatsemasDe

ftm.fl.jfr. Wennberg 14översiktligt följandebeskrivas på sätt: s.

principiellt för-åtgärder;och andra hindrandeFörbud mot censur-
föreskrivai vanlig lagmed möjlighetbud attmot omcensur men

upptagningar t.ex.bilder i tekniskaförhandsgranskning rörligaav
stöd iförbudoffentligt ochfilmer skall visas utanmot attsom

väntade innehållet, iellergrund det kändagrundlagen, på ettav
dessförbjuda eller hindraupptagningeller tekniskradioprogram en

spridning kap. §.offentliggörande eller 1 3

som grundgrundlag, delsdels till följdExklusivitet; statusenav-
straff, skade-får leda tillyttrandefriheten intemissbrukatt ettav av

elleriordning någraistånd, beslag eller konfiskation någon annan
kap.andra fall bestämmer 1 4 §.YGLän

sändningaretableringsfrihet förprincipiellEtableringsfrihet; av-
stycket.kap. första Däremotradioprogram tråd 3 1 § ärgenom

radio-sändningarabsolut för sådanaetableringsfriheten inte av
fårtråd. Frihetensker på sätt änannat genomprogram som

föreskrif-eller andralaginskränkasemellertid inte änannat genom
framställaFrihetfinns stöd i 3 kap. 2 §.det YGL attter utan att
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inskränkning ioch sprida tekniska upptagningar, dock med den
spridningsrätten förhandsgranskningen rörliga bilder i tek-som av
niska upptagningar innebär kap.3 8 §.

kan straffas för innehållet ii princip endastEnsamansvar; en person—
grundlagen framställning, skall forskyddad utgivare utsesaven

ansvarigradioprogram och tekniska upptagningar, utgivaren är om
dvs. densådan finns, den skyldig utgivare,är att utseannars som

tek-bedriver sändningsverksamheten eller låter framställa densom
niska upptagningen kap..6

Meddelarfiihet; frihet meddela uppgifter i vilket helstämneatt som-
offentliggöra upptagningarför dem i radioprogram och tekniskaatt

kap.1 2 §.

helstAnskaflarfrihet; anskaffa uppgifter i vilketrätt ämneatt som-
iför uppgiftslämnande enligt eller för offentliggöra demattovan

radioprogram eller tekniska upptagningar kap.l 3 §.

uppgifter förKällskydd; för dem lämnar eller skaffarrätt som-
upptagning och föroffentliggörande i radioprogram eller teknisk

har framträtt i framställningdem sådan attsom en vara anonyma,
tystnadsplikt för journalister m.fl. beträffande är upp-vem som
hovsman till framställningen, lämnat den för offentliggö-vem som

uppgifter för offent-rande, framträtt i den och har lämnatvem som
liggörande förbud för myndigheter och andra allmännasamt organ

efterforska upphovsmän, uppgiftslämnare, den har framträttatt som
tillhandahållit framställning för offentliggörandeieller harsom en

tekniskradioprogram eller upptagning kap. §§.1 1-4

Skydd för individuell förbud för myndigheter påmottagning; att-
tekniskagrund det väntade innehållet i radioprogram och upp-av

förbjuda hindra innehav de tek-tagningar stöd i YGL ellerutan av
niska hjälpmedel behövs för radioprogram, eller föratt ta emotsom

kunna uppfatta innehållet i tekniska upptagningar kap. §l 3att
tredje stycket.

Skydd för anlägga trådnät; stöd i får inte anläg-YGLrätten utanatt-
gande trådnät för sändningar radioprogram förbjudas grundav av

det väntade innehållet kap. tredje stycket.1 3 §av
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Skydd för vidaresändning utländska skydd i vissaav program;-
avseenden åtgärder informationutestängamot attsom avser som
sprids från andra länder vidaresändningen sker samtidigtom som
den för vidaresändning och ändring i innehål-görstas emot utan att
let 1 kap. §.7

Skydd för programföretagens redaktionella självständighet; skydd-
för den sänder radioprogram, i betydelsen den skall utsesom som
utgivare, självständigt innehållet. Skyddet riktar sig iavgöraatt
första hand allmännadet kan också användas andramot motmen

3 kap. 4 §.annonsörert.ex.

Brottskatalogen; uttömmande uppräkning i grundlagen vilkaen av-
gärningar kan straffbara yttrandefrihetsbrott ochgörassom som
gämingama straffbaraendast de dessutom straffbara enligtär ärom
vanlig lag, s.k. dubbel täckning kap. med hänvisning till5 l §

kap. 4 och TF.7 5

Särskild rättegångsordning med kap.9 § med hänvisning tilljury 1-
kap.12 TF

Sammanfattningsvis kan källskyddet, med-sägas att ensamansvaret,
delarfriheten, anskaffarfriheten, brottskatalogen och rättegångsord-
ningen i princip desamma i BeträffandeTF. censurförbudet ochär som
etableringsfriheten föreligger vissa principiella avvikelser. kap.1 1 §I
andra stycket och klargörs2 § YGL tydligare i rättigheterna iTFän att
grundlagen inte kan begränsas. Innebörden etableringsfriheten iav

och behandlas iYGL avsnittTF 4.6.

4.5 Medieutvecklingen och

grundlagsskyddet

Mediekommitténs förslag4.5.1

Redan i förarbetena till YGL prop. 1990/91:64 uttalades medieut-att
vecklingen kan komma anledning till bestämmelser. Nyaatt ge nya
fysiska bärare information har tillkommit och tillkommer alltjämt.av

blir tillgängligaDe och användbara för i alla. Samtidigt skapasstort sett
medel för kommunikation med hjälp elektromagnetiska vågor.nya av

Mediekommittén hade bl.a. i uppdrag frå-Ju 1994: 13 övervägaatt
grundlagsskydd för medier. Kommittén gjorde i betänkan-gan om nya
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det Grundlagsskydd för medier 1997:49 bedömningenSOU attnya
fysiska databärare endast och/eller stillbildermed CD-text t.ex.nya

ROM-skivor inte omfattades sig eller KommitténTF YGL.av vare
fann också det beträffande fysiska databärare med andra kombina-att
tioner stillbilder, stillbilderrörliga bilder och ljud ochäntext, textav
inte klart framgick de omfattades denna eller inteYGLav menom av

det inte osannolikt fallet.såatt attvar var
När det gäller fysiska databärare föreslog kommittén att termennya

tekniska skulle införas samlingsbegreppi YGLupptagningar ettsom
för filmer, videogram, rörliga bilder, ljudupp-andra upptagningar av
tagningar, stillbilderupptagningar enbart och/eller ochtext upptag-av
ningar med kombination stillbilder, rörliga bilder ochtext,en annan av
ljud och stillbilder. Kommittén definieradeän text termen som
upptagningar innehåller bild eller ljud och kan läsas,text,som som
avlyssnas eller med tekniskt hjälpmedel.på uppfattas endastsättannat

betänkandet gjordes kommunikation medI genomgången av om ny
hjälp elektromagnetiska elektroniskvågor, dvs. och elektro-postav
niska anslagstavlor, inforrnationsbaser, telefax, digital-TV,text-TV,
digital radio faller in tillämp-och betalteletjänster olika slag underav
ningsområdet för huvudregeln iradioprogram lkap. 6§ YGL,om
databasregeln i kap. grundlag eller bilageregeln kap.1 9§ i 1samma

§7 TF.
Kommittén föreslog utvidgning databasregeln i lkap. 9§en av

till omfattaYGL också andra företag eller fysiskaatt typer personerav
driver databasverksamhet, förutsättning de ansöktunder attsom om

och fått utgivningsbevis för verksamheten. föreslagna grundlags-Det
skyddet skulle således frivilligt.vara

Mediekommittén berörde frågan teknikoberoendeäven om en
grundlag.

Ändringar grundlagsskyddet för4.5.2 i de nya
medierna

Som redan tidigare har trädde vissa ändringar i i kraft denYGLnämnts
januaril 1999 SFS Benämningen tekniska upptagningar1998:1439.

har införts, i enlighet med mediekommitténs förslag. innebärDetta att
bland fysiska databärare CD-ROM-skivor och datordiskettert.ex.nya
med endast eller stillbilder, med endast rörliga bilder eller medtext
blandat innehåll omfattas tillämpningsområde. harYGL:s Detnu av
också slagits fast dator- och videospel kommer tekniskautgöraatt att
upptagningar. motiven anförs bl.a. 1997/98:43I prop. 108 f. deatts.
tryckfrihetsrättsliga principerna kan på på traditionellasättsamma som
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filmer och magnetisktoch ljudupptagningar tillämpas på optiskt
avläsbara lagringsmedier och de kan infogas iTF ochpå sättsamma :s

utvidgningYGL:s regelsystem. Några hållbara argument mot en av
tillämpningsområdet ansågs inte ha framkommit.

Ändringen innebär minskad teknikbundenhet i grundlagen efter-en
i praktiken alla fysiska databärare, undantag, omfattasmed någotsom

lagtekniskt begrepp.ettav
Vidare tillämp-har presumtionsregel införts klargör YGL:sen som

lighet på tekniska upptagningar.
Beträffande konstateras i propositionen 1997/98:43Internet prop.

det i och för sig skulle tyckas helt106 kunnaatt ett nytts. vara
medium med till förflyttning mellan olikahänsyn möjligheterna till
databaser och dokument och till användningsområde. DetInternets
anförs emellertid knappast har funnit sina former påInternetatt ett

finnssådant det kan medium i sig och så detsätt att ett attses som
anledning särskilda enhetliga regler för yttrandefriheten påövervägaatt

hänvisas i propositionen till de internationellaDet ocksånätet. att
aspekterna väsentliga och problematiska.är

kan tilläggas lagändringen har det klarlagts denDet att attgenom
s.k. databasregeln traditionella massmedieföretag tillhan-samt attavser
dahållandet enligt bestämmelsen skall ske på särskild begäran. Däremot

regeringen regelns tillämp-ansåg inte tiden för utvidgning avmogen en
ningsområde.

teknikoberoendeUtredningar4.5.3 om en mer

yttrandefrihetengrundlagsreglering av

Frågan lämpligheten teknikoberoende grundlagsregleringom av en mer
iyttrandefriheten har tidigare behandlats Massmedieutredningenav av

betänkandet Yttrandefrihetsut-Massmediegrundlag ochSOU 1975:49
redningen i betänkandet yttrandefriheten SOU 1983:70. IngenVärna

omfat-utredningarna fann det lämpligt föreslå regleringattav en som
tade alla offentliga yttranden, framställningsforrn, Ytt-ävenoavsett om
randefrihetsutredningen Massmedieutredningenville gå något längre än
i detta deladesavseende. principiella bedömningenDen senare av rege-
ringen och lagstiftningsarbeten följde.Lagrådet i de som

Regeringen nyligen parlamentariskthar tillsatt sammansatten
kommitté dir. analysera behovet1999:8 bl.a. skall närmaresom av
och förutsättningarna för teknikoberoende grundlagsregleringmeren

yttrandefriheten. gäller grundlagsskyddetutgångspunkt detEn när ärav
inte omfattas olikadet väsentligt yttranden i olika medieräratt att av

bestämmelser endast den grunden de formella avgränsningamapå att
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tek-med denoch i otaktförlegadetillämplighetbestämmelsemasför är
utvecklingen.niska

medfört vissaharutvecklingen avgräns-pekas pådirektivenI att
anled-finnsoch detområdesåväl YGL:sTF:sningsproblem attsom

förförutsättningarnaochanalysera behovetning närmareatt en merav
denyttrandefrihetengrundlagsregleringteknikoberoende än somav

särställ-ordet hardet trycktaframhållsnärvarande.gäller för Det att en
samhällsdebatten. Denopinionsbildningen ochning i den fria nuva-

och bördärför bestå TFgrundlagar börtvå ävenuppdelningenrande
formyttranden iskydd förgrundlagdenfortsättningeni gersomvara

ordet.det trycktaav
elektro-med hjälpkommunikationtillämplighet påYGL:s avny

sker påinfonnationsöverföringardvs. påmagnetiska vågor, annatsom
ochavsändaremellanfysiska databärare transporterassätt än attgenom

utredas.skallmottagare
lagänd-andragrundlagsändringar ochskall föreslå deKommittén

densitt uppdragoch redovisamotiveradeden finnerringar senastsom
december 2000.31

etableringsfrihetenSärskilt4.6 om

utsträckningvissoch iYGLanförda framgår TFdet förutAv att
Även iområdena. Rom-skyddadepå deetableringsrättgaranterar en

artikeletableringsrätt. Ibestämmelserkapitel finnsandrafördragets om
ochinnefattaetableringsfriheten skall utövastadgas52 rätt startaattatt

företag,och drivabildaegenföretagareverksamhet rätt attsamtsom
villkordeandra stycket, påi artikelde definieras 58särskilt bolag som

medborgarna,för delagstiftningetableringslandetsgäller i egnasom
kapital. EU-rät-kapitlet Ibestämmelserna iföljerinte annat omavom

diskriminerandeskyddetableringsfriheten närmast motutgör ettten
behandling.

inteietableringsfrihet TFföremål förskall ärVad varaansessom
viktigadeuttryckt begreppethelt tydligt utgöratrots att en avanses

uppfattningvanliggrundsatsema.tryckfrihetsrättsliga Det attär en
och kap. 1 § TFkap. § 6första stycket, 4 1bestämmelserna i kap. §1 l

etableringsfrihet i TF.uttryck för principen omger
bestämmel-sistnämndade tvåståndpunkt endastEn är attannan

ifinnsStöd för dennaetableringsfrihet.principenuttrycker omserna
Med1986/872151 64.ändring prop.till års TFförarbetena 1987 s.av

konstateras TFoch kap. § TFtill kap. § 6 lhänvisning 4 l garante-att
fram-juridiskoch svensksvensk medborgarevarje rätten attpersonrar
ordettrycktafråga detskrifter och det isprida trycktaställa och att om
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Grundlagsskyddadetableringsfrihet jfr.rådermed andra 0rd även ytt-
Håkan StrömbergEnligt61.randefrihet 1979:49SOU s.

tidningarframgårLund 1995, 36Tryckfrihetsrätt, rätten att utges.
inte kanutgivningsbevisindirekt itidskrifter endast TFoch attgenom

ochframgår kap. §§. TF,dem 5 4-7andra grunderpå änvägras avsom
etable-Strömberginte alls i TF.förläggarverksamhet regleras attanser

endast beträffandefastslagen ipositivt TFringsfriheten rätten attär
etableringsfrihetenskrifter.tryckta Attskrifter och spridaframställa att

hänseenden framgårverksamhetsinriktad i dessapreciserad ochär
direkt bestämmelserna.av

svensk juri-medborgare ellerhar varje svenskEnligt kap.4 1 § TF
tryckpressandramed biträdesjälv ellerdisk rätt att av genomperson

andrabestämmelsen i kap. §till 1 5tryckalster. Med hänsynframställa
mångfaldigats påskrifteretableringsfrihetenstycket gäller även som

stycke.paragrafens förstaräknas idenågot sätt som uppav
saluhålla,kap.gäller enligt 6 1 § TFmotsvarandePå rätt attsätt en

iparagrafenskrifter. andrasprida tryckta Iförsända eller på sättannat
undantaglagdock vissa möjligheterkapitel göraatt genomsamma ges

gäller nämligenvad ihinder TFfrån spridningsrätten. Utan sägsav som
spriderpå visstför det fall någoni lag stadgatvad sättär att pomogra-

verkainnehåll kanskrifter sitttrycktafiska bilder, eller genomsom
fost-för de sedligamedför allvarlig faraförråande eller ungasannars

ran.
historiska förhål-i ljuset dekan förståsEtableringsfriheten i TF av

skulle alla boktryckareboktryckerireglementelandena. Enligt 1752 års
interegel medgavboktryckarsocietet. Somisammanslutna envara

tillstånd krävdesinrättades. fåboktryckerier Förreglementet attatt nya
kunde drivasverksamhetenden tilltänktadet gick visa attutanattatt att

sigskulle dessutomförfördelades.etablerade Dessade redan överyttra
bokhandel frigjordesboktryckeri ochtillstånd. Genomansökan attom

tryckfrihetenkunde realiserandetskråväsendetfrån privilegie- och av
boktryckningdåkvarlevorna från epokende sistaunderlättas. En av

tilloch med skyldighetenförsvunnit ikontrollerades kan ha attsägas att
vidavskaffadesboktryckeriinrättandetlänsstyrelsen anmäla ettav

ändring iårs partiella TF.1976
däroch kap. §i kap. § 6 1från i bestämmelserna 4 1Till skillnad

varjetillkommer såväluttryckligenverksamhetbedrivarätten att
tillkommersvensk juridiskvarjesvensk medborgare rättenperson,som

svenskprincipstadgandet endast varjeiskrifter enligt lydelsenatt utge
tryckfrihetsförordning 1947:60SOUförslaget tillmedborgare. I

tryckfrihetssakkunniga den allmännadeuttalade rätt232 utanattatts.
trycktautgivai förväg lagda hinderoffentliga maktendennågra av

varjetillförsäkraderegeringsformendåvarandedenskrifter, som

Yttrandefriheten19-04666
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svensk medborgare, innebär får krävas till-det för utgivningen inteatt
stånd myndighet eller ställas andra villkor begränsarav upp som
utgivningsrätten, allmänhet eller för vissa medborgare.sig ivare

Med etableringsfrihet i måste säkerligen därför förståsTF rätten att
fritt bedriva all verksamhet för sprida åsikter och information iatt

Äventryckta skrifter, dvs. skrifter. grundlagstex-även rätt att utge om
här bara talar svensk medborgare, principen förutsättasmåsteten taom

sikte svenska juridiska Yttrandefrihetsutredningenäven personer.
SOU innebörden principen etable-1979:49 61 uttalade atts. av om
ringsfrihet att komma till införoch skall ha tals all-är rätt attvar en
mänheten och driva verksamhet ändamål offentliggöraäratt attvars

och andras tankar.egna
Etableringsfriheten klarare uttryckt i i detYGL TFänär även om

finns betydande inskränkningar i den i Varje svensk medborgareYGL.
och svensk juridisk har sända ljudradio- och televisions-rätt attperson

tråd enligt kap. första stycket och flam-3 1 § YGL attprogram genom
ställa och sprida tekniska upptagningar enligt kap.83 § YGL.

3 kap. åtskillnad mellan sändningarI YGL trådgörs en genom
respektive på principiell etableringsfrihet för ochEnsätt.annat var en

sända radioprogram finns endast i fråga trådsändningar kabel.att om
Etableringsfriheten för trådsändningar gäller såväl inhemska sänd-
ningar vidaresändningar utländska sändningar, satellitförmed-som av
lade såväl markbundna enligt förarbetena till YGL prop.som
1990/91 :64 89. ingen skillnad mellan sända i betydelsenDet görs atts.
bedriva programverksamhet och distribuera andrasattegen program
jfr. Grannlands-TV i kabelnät etableringsfrihe-SOU 1997:68 77s.

gäller båda sändningar.ten typerna av
Sändningar tråd ägnades ingående behandling i den all-genom en

Åmotiveringen till 1990/91:64 sidanYGL prop. 83-89.männa s. ena
poängterades risken för nätinnehavare får faktiskt monopolatt ett som
utesluter frånandra inflytande programsättningen. riskDennaöver
ansågs det starkaste motivet för det allmänna inflytandeatt ettvara ge

etablera verksamhet för trådsändning. Vidare pekades påöver rätten att
koncessionssystemet den lösning i allmänhet i andravaltsatt var som

Åmed Sverige jämförbara länder. andra sidan framhölls gränsernaatt
för trådsändningskapaciteten främst hur stark efterfrågan påsätts av
tjänsterna och tillgången till kabelnätet beroende möjlighe-är äratt av

finansiera alla led i sändningsverksamheten och det denärten att att
eventuella bristen i första hand flaskhalsen.på Sådanärresurser som
resursbrist förutsågs endast gälla lokalade sändningarna. Behovet av

säkra allas tillgång till kabelnäten kunde emellertid inte förnekas.att
Även de praktiska skillnaderna mellan olika lösningar inte allt-om var
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förför betydelsefulla ansågs dock principen etableringsfrihetom
trådsändningar ha värde.stort

framhållas intebör etableringsfriheten för trådsändningarDet att
och tillgång kabelnät. följer,till befintliga Detatt garanteraavser var en

inte på i varje fall motsatsvis bestämmelsen i kap.så 3sätt,annatom av
andra stycket möjlighet inskränkningar il § YGL öppnar göraattsom

etableringsfriheten. Bestämmelsen kan före-innebär det i lagatt ges
skrifter dels nätinnehavarens för vissaskyldighet att utrymmeom ge

i den utsträckning det behövs med hänsyn till allmänhetensprogram
intresse tillgång till allsidig upplysning, dels ingripanden motav om
fortsatt sändning utbud inriktas våldsframställningar,påettav som
pomograflska bilder eller hets folkgrupp.mot

Efter påpekande från Lagrådet grund-se 1990/91:64 208prop. s.
lagsskyddades kabelverksamhet trådnätetableraäven rätten attgenom
i kap. 3 §YGL.1

Beträffande sändningar radio- och påTV-program sätt änannatav
till-tråd råder ingen grundlagsskyddad etableringsfrihet,genom

ståndsprövning förutsätts fortfarande. kap. första stycket YGLAv 3 2 §
framgår till sådana sändningar får regleras lagrättenatt genom som
innehåller föreskrifter Sedantillstånd och villkor för sända. 1attom
december reglerar radio- och och TV-sändningar1996 TV-lagen radio-
till allmänheten avsnittse 6.2.

förarbetena till 1990/91 motiverades kravetI YGL prop. :64 79s.
tillstånd för sändningar första handpå tråd isätt änannat genom

med de fysikaliska begränsningarna, radiofrekvensutrymmet äratt en
begränsad måste fördelas i enlighet med internationella åta-resurs som
ganden Vidare uttalades i fråga trådsändningama gränsernaattosv. om
för vad genomförbart bestäms ekonomiska och praktiskaärsom av
realiteter politiskanaturliga hinder. Vidare pekades påän attsnarare av
ställningstaganden TV-verksamheten börden centrala radio- ochattom
handhas public service-företag och tillståndssystem för lokalaettattav
kabelsändningar yttrandefrihetbättre förutsättningar för vidger en
också spelat roll för framväxten tillståndssystem.etten av

finns dock andra stycketDet uttalad målsättning i 3 kap. 2§en
det allmänna skall eftersträva radiofrekvensema iYGL att att tas

anspråk på leder till vidast möjliga yttrande- och informa-sättett som
tionsfrihet.

Vid lagstiftning begränsningar i sändningsrätten enligt kap.3 1om
och 2 YGL gäller enligt kap. vad föreskrivs3 3§ YGL omsom
begränsningar i grundläggande fri- och rättigheter i kap. andra-2 12 §
femte styckena och avsnitt13 § RF se 4.1.

Etableringsfriheten i gäller, tidigare enligt kap.YGL 3nämnts,som
beträffande framställa och8 § driva verksamhet medäven rätten att att
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sprida tekniska upptagningar liksom i kap.4 l § och kap6 1 § TF,
dock med begränsningen fordet offentligt förevisa film,rättatt att en

videogram eller någon teknisk upptagning med rörliga bilderett annan
kan krävas granskning och godkännande i enlighet med lkap. 3§
andra stycket. Enligt 3 kap. och11 12 gäller det föreskrivs isom
vanlig lag vissa brott i samband med spridning filmer, vi-t.ex. om av
deogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder visstav
slag och förebygga spridning teknisk upptagningattom genom av
kartor, ritningar återger Sverige helt eller delvis och inne-m.m. som
håller upplysningar betydelse för rikets försvar.av

Det går inte ställa krav på tillstånd för de medier skyd-att ärsom
dade etableringsfriheten i ochTF YGL. Möjligheten driva verk-attav
samheten får i princip inte begränsas villkor inte har stöd iav som
respektive grundlag. Etableringsfriheten därmed viktigt led iär ett rea-
liserandet den enskilde medborgarens sig, i såväl trycktarätt att yttraav
skrifter de i skyddadeYGL medierna.som

Etableringsfriheten i börTF dock inte förstås så den utesluteratt att
tryckningen, utgivningen och spridningen kan underkastadvara samma
rättsregler gäller jämförbar verksamhet i näringslivet isom annan
övrigt. Detta torde följa bl.a. kap.14 5§ första stycket TF. Attav
näringsrättsliga bestämmelser finnaregistrering och bokfö-t.ex.som
ringsskyldighet i och för sig inte behöver innebära inskränkning ien
etableringsfriheten framgår uttalanden i förarbetena till prop.TFav
1948:230 149. Detsamma torde gälla YGL. Etableringsfriheten i TFs.
och YGL står emellertid bestämmelserna näringsförbud, bådeöver om
förbud näringsverksamhet under konkurs och näringsförbud eftermot
särskild prövning, vilket förtydligats i bestämmelserna i kap. kon-6 §l
kurslagen respektive lagen3 § 1986:436 näringsförbud.om

konkurrenslagenHur och mediekoncentrationslag förhåller sigen
till etableringsfriheten kommer behandlas i avsnitt 5.9 5.11.att resp.

4.7 Allmänt näringsfrihetenom

Rätten etablera näringsverksamhet i Sverige har traditioner sedanatt
1800-talet och gällande lagstiftning utgår från det i princip skall rådaatt
full frihet för svenska medborgare här i landet driva näring.att
Näringsfriheten begränsas emellertid i betydande mån med hänsyn till
de många allmänna och enskilda intressen sig gällande frångörsom

säkerhets-, hälsovårds-, arbetarskydds- och ordningssynpunkt ellert.ex.
för tillgodose krav på särskilda kvalifikationer ställs föratt som upp
många yrken.
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har fri- ochgrundlagsändring 1994:1468Genom som en nyen
regeringsforrnen. Enligtnäringsfriheten irättighet införts skydd förett

begränsningar i drivabestämmelsen i kap. fården 2 20 § rätten attnya
all-införas för skydda angelägnanäring eller yrke endastutöva att

syfte ekonomiskt vissaoch aldrig iintressenmänna att personergynna
riksdagsbehandlingen framhöll konstitu-eller företag. Under den första

grundläggande betydelse för det modernationsutskottet det äratt av
skall närings- ochsamhället enskilda långt möjligtså garanterasatt

yrkesfrihet.

och grundlagarnaGemenskapsrätten4.8

skyldighet låtamedlemskapet i har SverigeGenom EU atten gemen-
framför nationella grundlagar.principiellt företrädeskapsrätten ha även

viss rättighet torde såledesföreskrift i grundlagEn garanterar ensom
begränsar rättig-EG-rättsaktinte kunna åberopas gentemot somen

heten.
slutligt tolka gemenskaps-befogenhetEG-domstolen har attensam

till innehållet i medlemsländer-innebörd. Domstolen hänsynrättens tar
särskilt det gäller mänskliganationella vid tolkningen, rät-närrättnas

fortgåendedomstolen uttryckligentigheter. sin praxis främjarI en
roll lagt fast principer stärkerintegration och har i denna som gemen-

allmänna principerockså utvecklat och upprätthållitskapema sommen
medlemsstaternas handlande.för institutionemas och Avgränserger

principenkonstitutionell synpunktsärskild betydelse från är om
principen gemenskapsrättensdirekta effekt ochgemenskapsreglers om

företräde framför nationell rätt.
kommissionen iRomfördraget skall rådet ochEnligt artikel 189 i

besluta förordningar, utfärdaenlighet fördragets bestämmelsermed om
för-rekommendationer och yttranden.direktiv, fatta beslut, Enavgege

i helhet ochgenerell tillämpning, bindande sinordning skall ha är
direktiv bindande i frågatillämplig i medlemsstaterna.direkt Ett är om

medlemsstaternaresultat skall uppnås överlämnar åtdet attsom men
bindande för dem de rik-välja form och metod för detta. Beslut är som

bindande.rekommendationer och yttranden intesig till. Däremot ärtar
betänkandetinför uppmärksammade i EGGrundlagsutredningen EG

mellangränsdragningsfrågoroch våra grundlagar SOU 1993:14
rättsaktkonstaterade i vissa fall inte denrättsakterna och motsvararatt

ikan direktiv så detaljrikt detvalts dess innehåll, ett attt.ex. varasom
ivalmöjligheter till de nationella myndigheternapraktiken lämnar få

pekade EG-domstolen ifråga genomförandet. Utredningen på att ettom
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antal fall har valt bortse från hur i ställeträttsakten betecknas ochatt
till dess innehåll.sett

svenskaDen på grundlagamas olika karaktär förhållande tillisynen
framgår förarbetenaEU till den ändring i kap.lO 5§ RFav som

genomfördes SFS 1994:1375 i samband med anslutningen till EU.
Som villkor för riksdagens överlåtelser beslutanderätt till EU:sett av

har införts krav på gemenskapema har fri- och rättighets-att ettorgan
skydd motsvarande det i regeringsformen och i Europa-som ges
konventionen. Villkoret omfattar inte de rättighetsregler finns i TFsom
och UnderYGL. remissbehandlingen föreslogs dessa skulleävenatt
omfattas. konstitutionsutskottetsI betänkande 1993/94:KU yttrades21

i fråga grundläggande rättsinstitut i dessa grundlagar, såsomatt om
offentlighetsprincipen, meddelarfriheten, censurförbudet, skyddet för
uppgiftslämnare och ansvarighetssystemet kunde inte den lydelsen inya

kap.10 5 § RF möjlighet överlåta beslutanderättöppna att som
väsentligt rubbar dessa principer samtidig ändring grundlagen.utan av
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konkurrensregleringNuvarande5

den svenskaInledning5.1 om

konkurrenslagen

Bakgrund

Konkurrenslagenkraft.trädde konkurrenslag ijulil 1993Den en ny
förbudsprincipen, ochgenerella förbud,i huvudsak påbygger är ut-

harförarbetenafrån konkurrensregler. Iformad efter förebild EG:s
skall fåpraxisEG—domstolensuttalats 1992/93:56 s.2lprop. att

emellertid påpe-svenska rättstillämpningen. harbetydelse för den Det
integrationstanken intemedspeciella draget ikats det EG-rättenatt

och till-nationella rättsordningarframträdande roll ispelar så atten
i Sverige.efter särskilda förhållandenalämpningen demåste anpassas

syfteLagens

effektivhinder förundanröja och motverkahuvudsyfteLagens är att en
spelar konkur-1992/93:56 4Enligt propositionen prop.konkurrens. s.

denoch tillväxt inomavgörande roll för dynamikrensförhållandena en
användningtill bättreKonkurrens stimulerarsvenska ekonomin. av

förmågasvenska näringslivetssamhällets och stärker det attresurser
konkurrensökadinternationella marknader.långsiktigt hävda sig på En

prisernatill fördel för konsumenternavidare att pres-genomvaraanges
utbudet breddas.ochsas

skyddsintressenLagens

näringslivetsamhällsekonomin ochskyddaförsta hand lagenI attavser
prisbild-främstkonsumentintressena,generellt. Vidare skyddas genom

marknads-missbrukskyddningseffekten. Lagen även mot avanses ge
före-andrasamverkan hämmarmakt och konkurrensbegränsande som
före-konkurrerandeetablerings- och konkurrensfrihet. Genom atttags
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överträdstill skadestånd lagens förbudoch avtalsparter har närrätttag
direkt.skyddas den enskilde näringsutövaren

uppbyggnadLagens

principielltsitt syfte ställer konkurrenslagen delsuppnåFör ettatt upp
till syfteförbud samarbete mellan företag hari 6§ attmot som

delsmarknaden eller detta resultat,begränsa konkurrensen på som ger
missbruk från eller flera företags sidaabsolut förbud i 19 § ettett mot

förbudet konkurrensbegrän-dominerande ställning. Från motav en
dessa grund-sande samarbete kan vissa undantag Förutomgöras.

särskilda förmateriella bestämmelser finns också reglerläggande
företagsförvärv.kontroll av

tillämpningsområdeLagens

geografiska räckvidd krävs det avtal ellerBeträffande KL:s att ett en
svenska marknaden för lagen skallåtgärd har effekt på den att vara

effektprincipen innebär alltså det saknartillämplig. s.k.Den att
harbetydelse de inblandade företagen har utomlands ellersäteom

utländska ägare.
tillämplig alla företag i helasynvinkel lagen påSett KL:s ärur

all produktion och handel mednäringslivet och i fråga varor,om av
angivnatjänster andra nyttigheter. finns således inga undantagoch Det

emellertid begränsningi Själva företagsbegreppetKL. utgör en av
avsnitt.tillämpningsområdet se nästa

inte tillämpas avtallagen framgår uttryckligen den skall påAv att
särregle-inom arbetslivet. det gäller förhållandet mellan ochKLNär

1992/93:56ringar uttalades i förarbetena till prop. 70KL näratts.
lagefter avvägning mellan olika allmänna intressenriksdagen genom

medför konkurrenshämmandebeslutat offentliga regleringarom som
alls skall tillämpas.verkningar kan situationen uppkomma inteKLatt

förpliktade handla visskan rättsligt på Kon-Företagen sätt.att ettvara
föreller avtalsvillkor inte uttryckkurrensbegränsande avtal som ger

lagstiftningdirekt och avsedd eflektden fria partsviljan, ärutan en av
stödofldnkomlig följd denna kan således inte angripas medeller en av

KL.av
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Definition begreppet företagav

lagen fysisk ellerEnligt första stycket med företag i3§ enavses
juridisk ekonomisk eller kommersielldriver verksamhet avperson som

myndighetsutövning omfattasTill den del verksamheten innebärnatur.
den dock Likställda med företag enligtinte begreppet företag. ärav

företag.andra stycket också sammanslutningar av

företagsförvärv5.2 Kontroll av

Nuvarande bestämmelser5.2.1

företagsförvärvBegreppet

Enligt företagsförvärv förvärv företag driver4 § medKL somavses av
förvärvföretagsförvärv räknas ocksåverksamhet inom landet. Som av

företagäganderätten till ellerrörelse fusion. förvärv därEtt ettsamten
partiellt förvärv, skallrörelse inte övergår i sin helhet, ett somen anses

företagsförvärv förvärvet möjlighet bestäm-bara utövaatt ettom ger
infly-mande inflytande företaget eller rörelsen. Med bestämmandepå

möjlighettande enligt förarbetena 1992/93:56 67prop. atts.anses
beslut.avgörande inflytande på företagetsutöva ett

Eflekter företagskoncentrationav

1992/93:56 uttalades företagsförvärv i vissaI propositionen prop. att
konkurrensen spelfall kan leda till marknadsdominans sätter uren som

utvecklingskraften inom respektiveoch därmed i sin motverkartur
företagsekonomiskabransch. fall kortsiktiga be-I sådana kan de mer

kostnader och förbättraddömningama fördelar i form lägreavav
nettoför-samhällsekonomiskalönsamhet ställas de långsiktigtmot

lustema försämrad konkurrens. förvärv inne-väsentligt Ett somav en
konsekvenser förbär vertikal integration kan leda till negativaen

företag integrerar bakåtkonkurrensen. kan ske exempelvisDet när ett
kontroll viktiga råvaror,förvärva leverantör med överattgenom en
immaterialrättsliga tillgångar.tillverkningsprocesser, know-how eller
kan också uppkommaNegativa konsekvenser för konkurrensen genom

förvärv viktiga distri-vertikala förvärv i led, t.ex.senare genom av
horisontell integration enligtbutionskanaler. innebärFörvärv ärensom

Sådanapropositionen allvarligast från konkurrenssynpunkt. samman-
till kostnadsbe-slagningar emellertid oftast också möjlighetger en

tillverkningsenhetersparingar främst kan slåattgenom man samman
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till anläggningar. Genom kan tillverka de produkterstörre att man som
tidigare konkurrerar med i längre serier kan sänka styck-man man

kostnadema. dettaMot står samhällsekonomiska nettoförluster samt
möjligheter överpriser på grund marknadsmakt.att ta ut av

Anmälan företagsförvärvom

Konkurrenslagen innehåller särskilda regler företagsför-kontrollom av
Dessa regler omfattar företagsförvärv därvärv. de berörda företagen

tillsammans har årsomsättning överstiger miljarder kr.4 Etten som
ingripande skall kunna ske förvärvet får leda till påtagligaantasom mer
effekter i långsiktigt perspektiv. skall anmälas tillFörvärvenett
Konkurrensverket för prövning. Anmälan enligt skall37§ göras av
någon i avtalet. Om anmälan inte kan Konkurrens-är part görssom
verket förelägga företag vid vite fullgöra anmälningsskyldig-ett att
heten. finnsDäremot ingen sanktionsmöjlighet. Genom lagändringen
den juli1 1997 se SFS 1997:221 avskaffades i princip skyldigheten

anmäla förvärv där det förvärvade företagets omsättning föratt
föregående räkenskapsår understiger miljoner kr.100

bestämmelseEn infördes emellertid Konkurrensverket skallattom
kunna ålägga i förvärvsavtal, förvärvsobjektetspart ett trots atten
omsättning understiger den aktuella förvärvetanmäla tillgränsen, att
verket detta påkallat särskilda skäl. Enligt förarbetenanär till deär av
ändrade reglerna för anmälan företagsförvärv enligt KL prop.av
1996/97:82 bestämmelsen10 betingad undantagsvis kanär atts. av
situationer med s.k. successiva förvärv förekomma. Ett redan starkt
företag kan ha strategi undan för undan köpa mindre kon-attsom upp
kurrenter eller sådan strategi faktiskt sådana för-även utan görarenten

vid olika tillfallen. På koncentreradevärv marknader, med mark-mera
nadsdominans för eller flera företag tillsammans medellerett
fåtalskonkurrens, kan detta i vissa fall fâ särskilt negativa effekter från
allmän synpunkt. Varje sådant förvärv kan visserligen i sig vara av
mindre betydelse, uteslutande synvinkeln det förvärvadesett attur
företaget har liten omsättning. Förvärv detta slag utsläcker dockav
konkurrenter kan ha potential för tillväxt skulle ha kunnatsom en som
höja konkurrenstrycket i kortare eller längre perspektiv. Omett
marknaden så koncentrerad det vid sidan företaget medär att om
marknadsdominans, eller i läge med duopol eller liknande endastett
finns konkurrenter,små kan visst förvärv litet företagett ettav vara
starkt negativt konkurrenssynpunkt.ur

En har alltid frivilligt anmäla förvärv tillrätt Kon-part attnumera
kurrensverket.
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Nivån kontrollenpå omsättningen-

Med årsomsättning i förvärvsanmälan företagens totala omsätt-avses
ning i hela världen. förvärvarenOm ingår i företag haren grupp som

ägarintressen eller hålls på något sättannatgemensamma som samman
skall till omsättningen i hela företagsgruppen. Däremot tordeman se
det bara det sålda företagets omsättning skall räknas med vidvara som

förvärv. Vid partiella förvärv där det säljande företaget harett ett
bestämmande inflytande med det förvärvande börgemensamt man
enligt Carlsson m.fl. Konkurrenslagen, Göteborg 1995 räkna även
det säljande företagets omsättning.

Hur statligt stöd skall behandlas i detta sammanhang inteär uttöm-
mande reglerat. Konkurrensverket har i ärende Samhall dnrErressett
524/94 uttalat detta får från fall till beroende på stödetatt avgöras om

hänförligt till eller kan ha direkt samband försäljningenär medettanses
eller tjänster. Såsom presstödet utformat torde det klartärav varor vara

stödet skall räknas med.att
frågaI nivån på förvärvskontrollen uttalades i propositionenom

prop.l992/93:56 40 bör kontrollen företagsförvärvatts. man se av
undantagsåtgärd och bara vissa förvärv bör kunna bliatt störresom en

föremål för samhällets prövning huvud Ingripande förutsättsöver taget.
ske sådana förvärv får leda till påtagliga skadliga effekternär antas mer
i långsiktigt perspektiv. avgörande förDet prövningen börett vara om

förvärv leder till väsentligt minskat konkurrenstryck ellerett ett om
konkurrensen spel.sätts ur

Varför tröskeln för anmälningsskyldigheten bestämdes till miljar-4
der kr framgår inte propositionen på detsätt änannat attav anges vara

rimlig avvägning. Konkurrenskommittén föreslog i sitt betänkandeen
SOU 1991:59 Del 2 194 Konkurrens för ökad välfärd regeringenatts.
eller, efter regeringens bemyndigande, konkurrensmyndigheten i sär-
skild föreskrift skulle fastställa vilka förvärv för olika branschersom
borde omfattas anmälningsskyldighet. Som tumregel attav angavs
förvärv innebar det bildades koncern med årsomsättningattsom en en
på miljard kr dåvarande penningvärde normalt bordeöver omfattasen

skyldigheten. Förvärv omfattade mindre 25än procentav som av
marknaden borde enligt kommittén inte anmälningsskyldiga.vara

Bemitz Den konkurrenslagen, Juristförlaget påpe-1993, 45nya s.
kar på marknader där totalomsättningen inte uppgår till denna god-att
tyckligt konkurrenslagen möjlighet skapa monopolgränssatta attger

någon föregående granskning. Bemitz lokala medie-utan attanger
monopol skulle kunna exempel.ettvara
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Förutsättningar för förbud företagsförvärvmot

Enligt skall företagsförvärv förbjudas,34 § KL ett om

det omfattas anmälningsskyldigheten enligt och37 §av
det skapar eller förstärker dominerande ställning väsentligten som
hämmar eller hämma förekomsten eller utvecklingenär ägnat att av

effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller avsevärden en
del det ochav
detta sker skadligt från allmän synpunkt.b på sätt ärett som
Förbud får dock inte meddelas i fråga förvärv har skett påom som
svensk eller utländsk börs, auktoriserad marknadsplats elleren
någon reglerad marknad eller inrop exekutivgenomannan
auktion. sådana fall får förvärvaren i stället åläggas detI att avyttra

har förvärvats.som

ställning relevantDominerande och marknad

dominerande ställning förvärvskontrollenBegreppet grundläg-ger en
gande avgränsning och begränsar dess räckvidd. Begreppet har samma
innebörd i och anknyter till den tolkning19 § KL i EU-görssom som

Precis vid tillämpningen det konkurrensen den19 § pårätten. ärsom av
i varje enskilt fall relevanta marknaden skall bedömas. Vidsom en
sådan avgränsning bestämmer dels produktmarknaden, dels denman
geografiska marknaden. vissa fall kan tidsfaktorer behöva beaktasI

säsongsvariationer. Avgörande vid bedömningen produktmark-t.ex. av
naden produkternas inbördes utbytbarhet med hänsyn tillär egen-
skaper, pris, användning, konsumenters uppfattning, potentiell kon-
kurrens, faktiska substitutionsmöjligheter Enligt EG-praxis måstem.m.
produkterna utbytbara i begränsad omfattning för ingå iän attvara mer

produktmarknad m.fl. KonkurrensrättenCoyet inom ochEUsamma
handbok, Fritzes;EES GöteborgEn 1994 339.s.

Till skillnad från vad gäller enligt 19 § skall den relevantasom geo-
grafiska marknaden i bestämmelsen förvärvskontroll hela denom vara
svenska marknaden eller avsevärd del den. avsevärd del kanEnen av
enligt förarbetena prop. 1992/932156 exempelvis98 land-etts. vara
skap eller län. geografiska utbredningen kan mindreDenett vara om
den relevanta omfattarmarknaden betydelsefull del befolkningenen av
såsom storstadsregionema.

förhållandetDet den geografiska marknaden skall helaatt vara
landet eller del det innebär inte Carlsson m.fl.se Kon-storen av
kurrenslagen 440 marknader utanför Sverige inte skall beaktas.atts.

ekonomiskt hänseende kan den relevanta geografiskaI marknaden i
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fall kan denoch i sådanaSverigebetydligtfallmånga större änvara
mindrei Sverige haförvärvet hareftermarknadsandel förvärvarensom

betydelse.
iRomfördraget sei 86ställning finnsdominerandeBegreppet art

EG-domstolen beskrivitsställning hardominerandeavsnitt 5.7. En av
möjligtföretag dethosekonomisk ställningstark görett somsom en

upprätthålls påeffektiv konkurrenshindraför företaget attatt en
utsträckningi avsevärdföretagetmedgemarknadrelevant attattgenom

handoch i sistaoch kunderkonkurrenteroberoende sinaavagera
Europeiska kom-Roche,Hoffman-Lamål 85/76konsumenterna nr

missionen.
omständig-flertalgrundas i regel påställningdominerandeEn ett
avgörande.nödvändigtvis behöversig inteförheter tagna varavarsom

särskiltmarknadenden relevantamarknadsandel ärFöretagets av
betydelse.harandra faktorerviktig. Men även

understigandemarknadsandeltyderiEnligt praxis EG-rätten en
underdominerande ställninginte på än30 annatprocent excep-en

Vid mark-andra faktorer.ljusetomständigheter och itionella av
i regeltorde inte dominansoch 40nadsandelar mellan 30 procent

betydelse,harandra faktorerdet finnsföreligga t.ex.änannat somom
teknologi ochimmaterialrättigheter,inträdeshinder,styrka,finansiell

ochstorleköverlägsenhet, konkurrentemaskunskapsmässigannan
tecken på dominans. EntydligaProcenttal 40styrka. över procent ger

presumtionskapai fallharmarknadsandel 50 ansettsettprocent enom
Överstigermarknadsdominerande ställning.harför företagetatt en

omöjlig kastapresumtionenmarknadsandelen 65 nästanär attprocent
mindrerelativt små ellerkonkurrenternaomkull, särskilt är avom

betydelse.

marknad ifrågabetraflande relevantKonkurrensverkets praxis om
massmediesektorn

beträffande vad ansågsKonkurrensverkets praxisexempelEtt somur
granskningenförvärvsärendemarknad vidrelevant ärett avvara

Sydsvenskaköpoptioner iförvärvMariebergsTidnings AB av
morgontidningeningickSDS-koncemenDagbladet dnr 86/92. IAB

ägdes till 50iDag. iDagoch kvällstidningenSydsvenska Dagbladet
Tidnings AB Stampenoch till 50SDS utprocentprocent som geravav

Bonnier ABMarieberg numeraGöteborgs-Posten. ut morgon-ger
avsnittkvällstidningen seoch ExpressenNyhetertidningen Dagens

Ärendet då denfattades under tidenbeslutbehandlades och2.1.1.
kraft.konkurrenslagen itidigare var
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Konkurrensverkets bedömning och kvällstidningaratt morgon-
förutgjorde produktmarknader den kritiska punktenseparata var s.a.s.

ärendets förvärv medförde skadligutgång, Mariebergs inte sådanatt
verkan avsågs i iden dåvarande konkurrenslagen. Verket moti-2 §som
verade sin bedömning med kvällstidningama eftersträvaratt att vara
komplement till andra medier. har andel material under-De störreen av
hållningskaraktär och de uteslutande säljs i lösnum-nästanattgenom-

andra distributionskanaler morgontidningar. Konkurrens-änmer -
verket fann eftersom regio-morgontidningar huvudsakligen haratt en
nal eller lokal förankring marknaden detblir den relevanta geografiska
område där dessa har sin huvudsakliga försäljning. Verket gjorde
bedömningen den relevanta marknaden för Sydsvenska Dagbladetatt

sydvästra Skåne med Malmö och Lund. den geografiskaI störrevar
regionen Skåne hade tidningen platser relativt småpå många
marknadsandelar. denna anledning första hand SkåneAv borde inte i

relevant marknad. marknadsandel denSydsvenskans påses som
relevanta marknaden uppgick till relevantadrygt 50 denIprocent.
marknaden för Sydsvenskan hade endast liten andel. GenomDN en
förvärvet ökade den sammanlagda marknadsandelen med l-1,5 pro-
cent.

Konkurrensverket ansåg de kvällstidningama kunde endastatt treav
Aftonbladet Afton-två, och ha riksspridning. BådeExpressen, sägas

bladet och förExpressen särskilda editioner södra och västrautger
Sverige. iDag hade däremot sin huvudsakliga spridning inom Skåne
och Västsverige med Göteborg. Konkurrensverket bedömde denatt
relevanta marknaden för i Västsverige medSkåne och Göte-Dag var
borg, inte hela landet. marknadsandel på den relevantaIDagsmen
marknaden uppgick till 69 procent.

På den relevanta marknaden för iDag hade endastExpressen en
mindre marknadsandel 18 procent.om

Vid sin bedömning effekterna de relevanta marknaderna beak-påav
tade Konkurrensverket skulle oförändratantalet tidningar kvarståatt
och SDS-tidningama förvärven skulle få stark ochägare attgenom en
den fortsatta verksamheten kunde Vad gäller kvällstidnings-tryggas.
marknaden förvärvet tillinnebar Mariebergs inflytande begränsadesatt

och den oberoende50 andre hälftenägaren kvarstod medprocent en
och stark ställning.
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konkurrensenförvärvs påverkan påBedömningen ett genomav
konkurrenstest

dominerande ställning påtill eller förstärkaförvärv måste ledaEtt en
för-företagsförvärv skall kunnamarknaden försvenskaden att ett

grund för ingripande.emellertid inte Enbjudas. räckerDet ytter-som
negativtpåverkar konkurrensen såförvärvetligare förutsättning är att

hämmande konkurrensen.väsentligt Dettadet frågaär ettatt avom
i konkurrenstest.bedöms ett

flera olikasammanvägd bedömningKonkurrenstestet är aven
konkur-i varandra för uppskattagriper inomständigheter att omsom

upprätthållatillräckligt högt förefter förvärvetrenstrycket är att en
och1992/93:56 42 99Enligt förarbetena prop.effektiv konkurrens. s.

påprövningen inriktasförtjänster eftersomhar konkurrenstestett stora
bevisning ochnutid föra rimligfaktorer det i går att somomensom

visst företagsförvärvför bedömningensamlat underlag ettomavger
effektiv kon-eller utvecklingenväsentligt hämmar förekomsten av en

kurrens.
bedöma:det enligt förarbetenakonkurrenstestet ingårI att

ochfrån företag inom-eller potentiella konkurrensenden faktiska0
utomlands,
marknadsstrukturen,

ochekonomiskamarknadsställning och derasde berörda företagens
finansiella styrka,

tillgång tillvalmöjligheter och derasoch konsumentersleverantörers0
leveranser eller marknader,

marknads-marknadsinträde ochandra hinder förrättsliga eller0
aktuella och tjänstema,utvecklingen på de varorna

distributionsledmellanliggande och slutligaavnämarintressen i samt
ekonomiskt framåtskridande.utvecklingen tekniskt ochav

väsentlig koncentra-duopol, oligopol ellermarknader medPå annan
och densamordnatföretagen skall kunnation faranär stor att agera

sådana fallmåste iföretagen tillsammansmarknadsmakt utövarsom
förstär-förarbetena det gällerbetonas också ibedömas. Det när ettatt

förvärvdominerande ställning kankande redan även ett av enav en
mycket negativt Ikonkurrensenmindre aktör påverka på sätt. ettett

påfristående mindre företagetsärskilt beaktas detsådant läge bör om
situa-bidra till bättreför kommasikt skulle kunna utvecklas att att en

dominans-ihop medflyter konkurrenstestettion på marknaden. Delvis
prövningen.
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Skadlighetfidn allmän synpunkt

Även normalt tordeväsentligt hämmande konkurrensenett av sam-om
manfalla från allmän synpunkt gick det enligt för-med skadlighet
arbetena inte ha där varjeprop. 1992/93:56 42 att ett systems.
företagsförvärv förbjudas det vid konkurrenstest skulle visaskall om en
sig konkurrensen förvärvet kommer hämmas väsentligt.attatt genom

enskilda fallet kan det finnas omständigheterAnledningen i detär att
positiv effekt från samhällsekonomiskvid förvärv harett som

strukturrationaliseringsynpunkt. förvärv kan led iEtt utgöra ett somen
konkurrenskraftnödvändig för företag skall kunna stärka sinär att ett

den internationella marknaden. Vid prövningen bör inte barapå man
från marknadssituationen också sådanautgå den aktuella vägautan

förväntade marknadsbilden. Motiveringama iframtida förändringar av
förarbetena utsträckning motstridigapräglades således i tvåstor av

dels tillsträvanden, dels motverka koncentration, svenskaattatt attse
den internationellaföretag blir tillräckligt konkurrenskraftiga på mark-

naden.
Även andra allmänna intressen ansågs ha sådan styrka atten man

effektivmåste dem det samhällsekonomiska intressetväga mot av en
konkurrens företagsförvärv. gäller framför alltDetnär prövar ettman
intresset hälsa säkerhet. Nationella säkerhets- ochskydda liv, ochattav
försörjningsintressen nämndes exempel på konkurrens-att rentsom
rättsliga aspekter kunde få vika.

inte bara förvärvetsPrövningen företagsförvärv börett avse ome-av
delbara effekter konkurrensen från helhetsbedömningpå utgåutan en
där konkurrensfaktorer får andra allmänna intressenvägas mot av

ligger endast långsiktiga verkningarsärskilt viktig prövningenI attart.
skall beaktas och de direkt eller indirekt skall beröra bredatt en grupp

befolkningen. uttalades exempelvis sysselsättningseffekterDet attav
inte skall ha någon betydelse. Vidare hänvisades till i både Tysklandatt

andra konkurrensfaktoreroch Storbritannien spelar också än rena en
roll vid bedömningen företagsförvärv.ettav

exempel KonkurrensverketsEtt praxisur

Konkurrensverkets beslut angående köp dnrExpressens GTav
655/97 belyser relativt ingående hur bedömningen kriterierna vidav
förvärvsprövningen görs.

hävdade i sin anmälan och kvällstidningarExpressen att morgon-
bör bedömas tillhöra produktmarknad och åberopade attsamma
kostnaden för kvällstidning i densamma förär storten som en morgon-
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tidningskategoriema,för bådatidning, utgivningsfrekvensen är tätatt
tillgängliga förtidningarnainnehållet likartat och ärär attatt

ståndpunkt talade enligtsamtidigt. dennakonsumenterna i Förstort sett
ökad omfattningför också båda iKonkurrensverket i och sig utatt ger

hadefrån flera hålloch detspecialbilagor avseende TV-program att
ökad konkurrensfram skulle innebäraförts försäljningen GTatt enav
antydde GT iGöteborgsområdet, vilketdagstidningsmarknaden ipå att

Konkurrensverket hänvisadeviss konkurrerade med GP.mån
i flerasig från morgontidningaremellertid till kvällstidningar skiljeratt

ochdjupgåendeMorgontidningar har vanligenavseenden. om-en mer
väsentligt fler interna-ochfattande analys nyheterna presenterarav

Kvällstidningama harekonominyheter.tionella nyheter och störreen
Kvällstidningar säljsunderhållningsmaterial.andel sportnyheter och

huvud-medan morgontidningaruteslutande lösnummernästan som
dyrare.Lösnummerförsäljningsakligen säljs abonnemang. ärgenom

kvällstidningamahushållstäckningMorgontidningama har änstörre
läsarprofiler olika.och tidningarnas är

och kvälls-fann KonkurrensverketSammantaget att morgon-
skall tvåtidningartidningar såvitt läsarna utgöraansesavser av

skulleförvärvetproduktmarknader och vid prövningenattseparata av
till kvällstidningarnasden relevanta produktmarknaden avgränsas

läsarmarknad.
produktmarknaden förgällande den relevantagjordeExpressen att

omfattande dags-marknaden för mediereklamannonsering utgörs av
Konkur-utomhusreklam och radio.veckopress, fackpress,TV,press,

flera medier förofta använderrensverket konstaterade annonsörernaatt
medierna till intesitt budskap ochslagkraftigt få oväsent-attatt utmera

dagstid-till varandra ochlig del får betraktas komplement attsom
medan ochminskat TVningamas relativa betydelse som annonsorgan

Enligt Konkurrensverketreklaminvesteringama.radio ökat sin andel av
tala förval annonsmedium kunnaskulle rörlighet vidannonsöremas av

omfatta fler medier dagspress. Kon-annonsmarknaden kan änatt
annonsmark-mycket talar förkurrensverket ansåg dock ävenatt att

respektiveimarknaden för annonseringnaden kan indelas i morgon-
avseendetidningskategoriemas olikheterkvällstidningar beroende på

ochandelförsäljningssätt, läsarprofiler, köptrohet, annonsutrymme
imageskapandeochprivatannonserPlatsannonser,annonstyper. annon-

Morgontid-kvällstidningar.införs till del i änstörre morgon-ser
regional elleroch har huvudsakligenningama snabbare fler läsarenår

utbytbara.olika medierlokal spridning. vissaFör ärtyper annonserav
morgon- Vidoch kvällstidningar.finns i bådenöjenAnnonser om

med rikstäckande spridningoch för spelannonsering för märkesvaror
Konkurrensverket hän-alternativ.kan kvällstidningar och TV vara
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visade till verket godkänt seatt avsnitt 5.3 annonssamarbetet Impact
dag. Konkurrensverket fann utredningensamma visade detatt att

föreligger utbytbarhet mellan kvällstidningar och andra annonsmedier i
viss omfattning. Men ansåg dock prövningen förvärvetatt skulleav
utgå från den tänkbara relevantasnävast produktmarknaden, nämligen

kvällstidningar.annonsering i
Vid beräkningen marknadsandelar utgick Konkurrensverketav som

relevant geografisk marknad för läsarmarknaden från i första hand
hela landet och i andra hand GT:s totala spridningsområde som om-

Älvsborgsfattade Hallands län, län, Göteborgs och Bohus län, Skara-
Örebroborgs län, södra delen län och Värmlands län. beräkningEnav

gjordes föräven geografisktsnävareett område omfattande bl.a.
tätortema Varberg, Göteborg, Alingsås, Uddevalla, Trollhättan,
Vänersborg, Borås och Lidköping. Inom detta områdesnävare säljs
drygt 90 GT:s vardagsupplaga.procent av

Av beslutet kan utläsas Expressens marknadsandelatt kvällstid-av
ningsmarknaden i hela landet uppgår till drygt 40 Kvälls-procent, om

marknadsandelpostens medräknas uppgår Mariebergskoncemens sam-
lade marknadsandel till 50 Genom förvärvetprocent. GT ökarca av
andelen till 60närmare Mariebergskoncemensprocent. marknadsandel
på drygt 20 hela den svenska dagstidningsmarknadenprocent påver-av
kas endast obetydligt förvärvet. Inom GT:s spridningsområde kom-av

Mariebergskoncemens marknadsandel kvällstidningsmarknadenmer av
öka med 32att till 65 och helaprocent dagstidningsmark-procentca av

naden med fem till 12 Inom detprocent geografiskaprocent. snävareca
området ökar motsvarande marknadsandelar med 45 till 70procent pro-

respektive medcent 10 till 15procent procent.
På annonsmarknaden Mariebergskoncemensutgör marknadsandel
annonsering i kvällspress 53 före förvärvetav ochprocent 64ca ca pro-

efter förvärvet.cent När det gäller marknadsandelen för annonser
avseende hela den svenska dagspressen medför förvärvet ökningen av
marknadsandelen med endast till 36procent Det finnsen procent.ca
inte lika detaljerad regional statistik för annonsförsäljningenen försom
läsarmarknaden. Konkurrensverket ansåg med produktmarknadenatt
avgränsad till kvällspressens annonsförsäljning kan det tid-antas att
ningarnas marknadsandelar på annonsmarknaden i någorlundaär

storleksordning på läsarmarknaden.samma Verket konstateradesom att
förvärvet får Mariebergskoncemengenom ungefärlig marknads-en

andel 65 i GT:s totala spridningsområdeprocent ochom 70 procentom
i det snävare avgränsade området.

Vid dominansprövningen på läsarmarknaden bedömde Kon-
kurrensverket Expressen sittatt förvärv inte uppnår sådangenom en
ställning tidningen kanatt oberoende konkurrenter och konsu-agera av
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påläsarmarknadenrelevanta avgränsasdendetta oavsettmenter, om
förTill grundavgränsning.vidareellertänkbara sättsnävast ges en

Mariebergskoncer-andra faktorersåledes änladesbedömningen även
Konkurrensverketmarknaderna.de relevantamarknadsandelar pånens

ställningdominerandeinnebär denförvärvetbl.a. påpekade attatt som
huvudsakligadagstidningsmarknaden inom GT:soch harGPGT

kvällstidningskon-endeförvärvet. Denbrytsspridningsområde genom
ställningstarkarenågotnärvarandeförAftonbladet, harkurrenten, en

AftonbladetochBådehelhet. Expresseni landetExpressenän som
Även förvärvetstyrka.finansiellmedmediekoncemeriingår större om

sker konkur-spridningsområdehand berör GT:sförstageografiskt i
riksplanet.framför allt påAftonbladetochmellan Expressenrensen

påkonkurrensenpåverkamöjligheterfann ExpressensVerket attatt
fårGöteborgsområdetisin ställningstärkanivånationell attgenom

relevantadenansågVerketbegränsade. ävenatt omvaraanses
kvällstidningsmarknadenmöjligt tillmarknaden snävastavgränsas

medier såsomandrakonkurrens frånvisskvällstidningarnamöter en
medoftaharoch Dessaradio, Internet. ägareTVmorgontidningar,

styrka.finansiell
Konkurrensverketfannannonsmarknaden oavsettBeträffande att

kvällstidningarannonsering iproduktmarknadenrelevantahur den
kon-oberoendeinte Expressengeografiskt kanavgränsas avagera

ställningdominerandesådankunder. Enochkurrenter somensam
påförvärvetdärför inteverketenligtskapasi KL genomavses

konsta-Konkurrensverketkvällstidningar.iannonseringförmarknaden
skulleproduktmarknadenrelevantadenenbartdetterade äratt om
skullepraxisdet enligtkvällstidningarannonsering itillavgränsas som

förvärvetMariebergskoncemenpresumtionföreligga att genomen
i landetställningdominerandeeller uppnåstärkaskulle kunna somen

marknadsandelspridningsområde. Koncernensinom GT:shelhet eller
geografiskadenberoende på hurtill 60-75uppgåberäknas procent
AftonbladetImpactsamarbetet blirsidanVidmarknaden avgränsas. av

annonsmarknadenpåkonkurrentendeMariebergskoncemens även
såvälemellertidtio åren harUnder dekvällstidningar.avseende senaste

minskatbetydelsemorgontidningamaskvälls- annonsorgansomsom
ökat. Vissaharbetydelsemediersandra typermedan annonserav

Kvällstidningamakvällstidningar.i såvälförekommer morgon- som
medier.andra Förutomfrånkonkurrensoväsentligickemöter en

sigvänderregionalahar GTrikstäckande somannonserannonser
avseendedettaoch ispridningsområdetidningenskunder ienbart till

kvällstidningarnarikstäckandedemed utanintekonkurrerar GT
andradelvissoch tilllokaltidningarandra ävenmed GP,snarare

medier.
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Konkurrensverket i beslutet frågan riskentog även förupp om
oligopolistisk dominans, dvs. fåtal företag tillsammans haratt ett en
sådan ställning de kan förväntas utnyttja denna ställningatt på samma

i det fallsätt då företag har dominerandeett ställning.som ensam en
Verket konstaterade följande. förvärvetFöre fanns aktörer, Afton-tre
bladet, Expressen och GT; åtminstone två ingår i finansielltvarav
starka koncerner. Efter förvärvet kommer Aftonbladets och Expressens
marknadsandelar 35 respektive 65 inom GT:s sprid-procentvara ca
ningsområde. Tidningarna hade år 1996 i lika upplagor istort sett stora
landet helhet. Med endast två företag på dessutomstorasom en
stagnerande marknad ökar risken för medvetet parallellt beteende.ett I

riktning talade avseende lösnummerpris,transparensensamma annons-
Åpris och upplageutveckling. andra sidan konstaterade verket följande;

Tidningarnas upplageutveckling har varit olika sedan år 1985 vilket
tyder på tidningarna konkurrerar på läsannarknaden.att På de officiella
annonsprisema lämnas individuella rabatter och tidningarna har därför
inte full insyn i prissättningen. Annonskundema många och harär
högst varierande förhandlingsstyrka och möjlighet välja andraatt
reklammedier kvällstidningar. Tidningsläsamasän förhandlingsstyrka
ligger i de kan frånavstå köpaatt priset för högt elleratt ärom
tidningens innehåll och redaktionella kvalitet inte förvänt-motsvarar
ningarna. Upplagestorleken påverkar värdetäven annonsmedium.som
På såväl läsannarknaden annonsmarknaden finns såväl potentiellsom

viss faktisk konkurrens från morgontidningar och andra medier. Påsom
kvällstidningarnas annonsmarknad varierar konkurrensen för olika

Äventyper etableringshindren förav annonser. att startaom en ny
kvällstidning får mycket höga dessa den faktiskauppvägsanses vara av
och potentiella konkurrensen kvällstidningama frånmötersom mor-
gontidningar och andra medier.

Konkurrensverket fann vid bedömningsammantagen atten
förhållandena på de aktuella marknaderna efter förvärvet inte sådanaär

de skulle det möjligtatt medgöra oligopolistisk dominans fören
Expressen och Aftonbladet.

Ett förbuds verkningar

Av 35 § framgårKL förbud företagsförvärv innebäratt ett mot ett att
förvärvet därefter blir ogiltigt, dvs. förbudet får civilrättsliga verk-
ningar. Vad händer förbjudet förvärv redannär har genomförtsettsom
behandlades i förarbetena till den tidigare konkurrenslagen prop.
198l/82:165 234 267 558 Lagrådet framhöll då ingreppenss.
långtgående konsekvenser och de problem kan uppkomma vidsom
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skett påförvärvetsärskilt sätt änförvärv,återgång annatnärettav
gäller vidrättsprinciperdepekade påLagrådetaktieköp. att somgenom

ochoklaradelvistredjeoch meduppgörelse mellan är attparterna man
lagförslaget.tillmotivenihade analyseratsfrågorna inte närmare

hämtabör kunnaåtergångsfallliksom i andraLagrådet menade att man
ochjordabalkeni kap.klander 5bestämmelsernaledningviss omav

situationensbetonadesDockkonkurslagen.återvinning i att spe-om
kundeiblandogiltighetgrundades pådrag, återgångenciella att somen

kunde svårochfullbordandeförst efter förvärvetskonstateras varasom
detLagrådet ansågsärbedömning.kunde motiveraförutse,att ange-en

försiktighet isärskildmedutnyttjadesförbudsmöjlighetenläget att
genomföras.hade börjatförvärv redansådana fall där ett

åläggandeingripandemöjligaMinsta genom

tillräck-det§skall enligt 36 KL,med företagsförvärv ärRisker ett om
försäljningåläggandeundanröjasförsta hand ettligt, i avomgenom

konkur-någotdel rörelse ellerrörelse ellerföretag, annatgenomaven
förbud.ingripande slagmindrerensfrämjande åläggande änav

detundanröjas påskallförvärveteffekter mednegativaAvsikten är att
såvälförsäljningåläggande kaningripande Ettminst sättet. enavavse

redan vidinom koncernenexisteradeföretagrörelse eller ett som
detellerförvärvade rörelsendel denför förvärvettidpunkten som en av

förvärvade företaget.

åtagandenFrivilliga

medsambandåtaganden ifrivilligaföretagförekommerDet göratt
olikaåtaganden iin dessaVanligtvis delarföretagsförvärv. treman

för-innebärakanformåtagandenStrukturella attär t.ex.typer. somen
denföretagmedsamarbeteupphör med annatettvärvsparten

formrörelse.del sin Ensäljermarknaden elleraktuella avannanaven
ochsitt ägandeskall begränsaförvärvande företagetåtagande detär att

deåtagandentredje formförvärvade företaget. En ärinflytande i det av
diskrimineras.utomstående företagmotverkasyftar till attattsom

sanktionsmöjlighet, detmedförsettsåtagandet harfrivilligaDet en
Stockholms tings-stycket kanandramed vite. Enligt 57 §kan förenas

överträdelserförförelägga viteKonkurrensverketyrkandepårätt avav
företagåtagandefrivilligt gör.ettett som
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Vissa processuella bestämmelser

Konkurrensverket får 30 dagar från det förvärvsenast anmäldesatt ett
besluta särskild undersökning. Så skedde vid Expressensom t.ex.
anmälan förvärv GT. Fristen densammaär i Ministerrådetsom av som
förordning kontroll företagskoncentrationer se avsnitt 5.8.om av
Under denna tid får inte företagen vidta åtgärder för fullfölja för-att

Beslutar verketvärvet. särskild undersökning måste talanom om
förvärvet väckas hos Stockholms tingsrätt inom 3 månader. finnsDet
möjlighet meddela förbud iatt på slutligväntan prövning det ärom
motiverat allmänt intresseett denväger olägenhetav äntyngresom

förbudet medför. Tingsrätten skall enligt huvudregelnsom meddela
beslut i förvärvsärende Överklagasinomett månader. tingsrättenssex
dom skall Marknadsdomstolen målet inomavgöra månader. Omtre
Konkurrensverket inte på frivillig får tillgång till detväg material som
behövs vid verkets utredningar kan verket självt ålägga företag ellerett

vid vite fram materialet.att Beslutta åläggandeannan kanom
överklagas. Talan utdömande vite förs vid tingsrätt.om av

Mål angående frågor företagsförvärv handläggs enligt den förom
indispositiva tvistemål stadgade ordningen i rättegångsbalken såväl i
tingsrätten i Marknadsdomstolen. Numera gäller särskilda reglersom
för rättens sammansättning i konkurrensrättsliga mål.

Antal förvärvsärenden

För uppfattningatt omfattningen tillämpningenge 34 ochen om av av
37 kanKL Konkurrensverketnämnas lämnatatt uppgifter se SOU
1997:20 128 f. under tiden juli1att 1993-30 junis. 1996om
anmäldes 659 och avslutades 628 företagsförvärv enligt 37 § KL.
Därav avsåg 58 anmälda förvärv branschområdet post-tele-medier.

I endast fall efter KL:s tillkomsttre har Konkurrensverket väckt
talan förbud enligt 34 § KL, i åtskilliga fall har berörda företagom men
frivilligt åtagit sig konkurrensfrämjande åtgärder efter förhandling med
Konkurrensverket. Prövning till följd anmälan företagsförvärvav om

medieföretag har gjorts i antal ärenden.av ett

5.2.2 Konkurrenslagsutredningens förslag

Konkurrenslagsutredningen fick tilläggsdirektiv 1997:38 igenom
uppdrag göraatt översyn KL:s regler prövning företags-en av om av
förvärv.
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företagskoncentrationreglerKonkurrenslagensbetänkandetI om
förvärvs-nuvarandeskäl för och deredovisasSOU 1998:98 emot

kontroll företags-reglerUtredningens slutsatsreglerna. är att avom
skall ingå ifortsättningen KL.koncentrationer också i

visserligenföretagsförvärvbegreppetUtredningen ärattanser
praxisKonkurrensverketsväl belyst iochförhållandevis klart avgränsat

slagkoncentrationsåtgärderomfattardet inte änannatatt avmen
frånointressantaförvärvfångarförvärv det ärattsamt som

förvärvsreglernadärförUtredningen föreslårkontrollsynpunkt. att an-
ochmotsvarande bestämmelsergemenskapsrättenstill attpassas

grund för prövningen. Föristället läggs tillkoncentrationbegreppet
skapasskadliga effekter kanmarknadsmakt ochdetta talar bl.a. att

Utrednin-äganderättsövergâng.koncentrationsåtgärderandra ängenom
tillämpningen kon-har intesåvitt käntpekar på äratt avgen

tillämpningsproblemallvarligarenågracentrationsbegreppet skapat
i övrigtkonkurrenslagstiftningenochgemenskapsrätten ärinom att

Utredningen föreslårförebild.gemenskapsrättenmedkonstruerad som
förslaget skalli Enligtkoncentration införs 34 § KL.definitionatt aven

lydelse.paragrafen ha följande
föreliggerenligt denna lagkoncentrationEn om

ellerföretag slåssjälvständigaeller fleratvå samman,. företag, ellerminstredan kontrollerareller flera ettsompersoner,en. eller tillgångar,värdepapperförvärvflera företagellerett avgenom
indirekt får kontrolldirekt elleravtal eller på översättannatgenom

delar därav.företag ellereller fleraett

varaktig basis fyllerföretagBildandet gemensamtett ensomav
koncentra-samtliga funktionerekonomisk enhetssjälvständig utgör en

enligt första stycket 2.tion
avgränsningenändring avseendeföreslår ingenUtredningen av

med tröskel-konstruktionnuvarandekontrollområdet attutan anser
behållas. Utred-skallgenerell omsättningsgränsi formvärde av en

deltill vissanmälningsskyldighetenemellertidningen föreslår att
enligtkoncentration skallförenklas.förfarandet Eninskränks och att

harberörda företagen tillsammansdeförslaget anmälas omsätt-enom
ochkronorfyra miljarderöverstigerföregående räkenskapsårning som

landet och iverksamhet inomföretagen driverde berördaminst två av
räkenskapsårföregåendeomsättningverksamhet hardenna somen

och företagen.kronor förmiljoneröverstiger 200 ettvart av
informellbehovdet föreliggerUtredningen att merav enanser

ärendenförberedande handläggningKonkurrensverketsordning vid av
överläm-föreslår det börUtredningenföretagskoncentrationer. attom

ochutformningendenKonkurrensverkettill närmareövervägaattnas
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tillämpningen sådan ordning. förenkladEn handläggningsordningav en
kräver enligt utredningens mening utökat sekretesskydd.ett
Utredningen föreslår sekretesskyddet för de uppgifter företagenatt som
lämnar till Konkurrensverket innan formell anmälan enligt 37 § KLen
sker, absolut fram tillgörs den tidpunkt anmälan lämnas tillnär
verket. Därefter bör sekretess gälla i omfattning enligtsamma som
nuvarande ordning.

5.3 Förbjudna konkurrensbegränsningar
Konkurrensbegränsande samarbete

Enligt 6 § KL avtal mellan företag förbjudnaär de har till syfte attom
hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett
märkbart eller de sådantsätt resultat. Med avtal jämställs iettom ger
3 § tredje stycket samordnande förfaranden och beslut av en samman-
slutning företag. Paragrafen innehåller i andra stycket uppräkningav en

konkurrensbegränsningar inte tillåtna. Uppräkningenär inteav ärsom
uttömmande skall exempel.utan ses som

Vad konkurrensbegränsandeär samarbete enligt 6§ isom avgörs
det enskilda fallet. Bestämmelsen innehåller olika kriterier förtre att
förbudet skall tillämpligt. förstaDet avtalskriteriet. Ibland kanärvara
redan avtals syfte avgörande. Konkurrensbegränsningskriterietett vara
kräver avtal, beslut eller samordnat förfarandeatt ett har konkurrens-
begränsande syfte eller verkningar. sista handI förutsätter konkurrens-
begränsningskriteriet s.k. konkurrenstest dvs.ett prövningnärmareen

avtalets påverkan på konkurrensen på den relevanta marknaden. Enav
utgångspunkt kan därvid i effektiv konkurrenssituationatt anta-vara en
let säljare inte för litet, de utbjudna produkternaär inte för differentie-
rade, företagen inte handlar i samförstånd med varandra och inga
väsentliga hinder finns för nyetablering. relevantaDen marknaden

precis vidavgränsas förvärvskontroll bestämmerattsom genom man
produktmarknaden och den geografiska marknaden.

Det tredje kriteriet konkurrensbegränsningenär måste haatt märk-
bara eflekter, vilket innebär de måste ha ekonomiska verkningaratt av
någon betydelse. I praktiken betyder det i första hand storleken påatt
de samarbetande företagen och marknadsandelen har betydelse för
bedömningen.

Dessutom gäller effektprincipen, vilken innebär konkurrensbe-att
gränsningen måste ha viss påverkan på den svenska marknaden.en

Även förbudet heltäckande för alla formerär konkurrens-om av
begränsande samarbete det enligt förarbetenaär prop. 1992/93:56
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givet det finns särskilt hög19 vissa samarbete iatt typers. av som
grad negativa för konkurrensen, exempelvis avtal priser, produk-är om
tions- och utbudsbegränsningar mark-olika slag uppdelningsamtav av
nader.

Undantag från förbudet konkurrensbegränsande samarbeteom

Från förbudet konkurrensbegränsande samarbete skall enligt 8§mot
kunna medges undantag i enskilda fall Konkurrensverket. 17 §av ger
också möjlighet till undantag för avtal uppfyller förut-grupper av som
sättningarna for enskilda undantag. Föreskrifter sådanaom grupp-
undantag skall beslutas regeringen eller den myndighetav som rege-
ringen bestämmer.

Konkurrensverkets betraflande relevant marknad ifrågapraxis om
annonssamarbete

Ett exempel i Konkurrensverkets praxis från massmedieomrâdet på vad
relevant produktmarknad i ärendeansetts ettsom vara annonssam-om

arbete ärendet Nyheter m.fl, Konkurrensverket dnrDagensär
1470/93. ärendet beviljades forI icke-ingripandebesked ett annons-
samarbete mellan Nyheter, och SydsvenskaDagens Göteborgs-Posten
Dagbladet med hänsyn till tidningarna inte kon-att attvar anse som
kurrenter i fråga Konkurrensverket fannannonstjänsterna. attom
eftersom de berörda tidningarna har sin huvudsakliga spridning inom
olika geografiska områden och ingen har marknadsandel över enen

inom de övrigas spridningsområde frånrespektive de,ärprocent sett
synpunkt, inte substituerbara produkterannonsöremas att anse som

eftersom målgruppen for annonsbudskapet placeringenstyr annon-av
serna.

örbudet missbruk dominerande ställningF mot av

Förbudet missbruk dominerande riktar sigställning i 19 § KLmot av
åtgärder företag med dominerande marknadsställning vidtarmot som
andra företag eller konsumenter den marknaden. Tillpåmot mot

skillnad från handlar denna företags eller6§ bestämmelse ettom en
företagsgrupps ensidiga agerande. dominerande marknads-Att ha en
ställning inte i sig förbjudet. missbrukVad förbjuds dennaär ärsom av
ställning i den meningen skadarställningen utnyttjas på sättatt ett som
konkurrensen. Förbudet omfattar varje slag missbruk denav av
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dominerande ställningen. Uppräkningen i lagtexten exempel påutgör
missbruk och således inte uttömmande. missbrukär Som enligtanses
punkt direkt ellerl indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- elleratt
försäljningspriser eller andra oskäliga avtalsvillkor. Därmed t.ex.avses

och underprissättning. missbruköver- Som enligt punkt 2 attanses
begränsa produktionen, marknader eller teknisk utveckling till nackdel
för konsumenterna, s.k. exklusivbestämmelser. punktI 3 olikatas
former diskriminering såsom tillämpa olika villkor förattav upp,
likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en
konkurrensnackdel. sista punktenDen kopplingsförbehåll, dvs.rör att
ställa villkor för ingå avtal den andre åtar sigatt ett att partensom
ytterligare förpliktelser varken till sin eller enligtnatursom
handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

Beträffande avgränsningen vad relevant marknad ochärav som
bedömningen företag har dominerande ställning hänvisasettav om en
till vad redovisats i det föregående se avsnitt 5.2.1 och tillsom
exemplen nedan.

Konkurrensverkets avseende och §§praxis 6 19 betraflandeKL
tidskrifts- och tidningsdistribution, annonssamarbete och
programpaketering

Tidsam

Ett exempel i Konkurrensverkets praxis ärende slutligenär ett som
avsåg ansökan icke-ingripandebesked Tidsam TidsamABom av
beträffande Tidsams kriterier för antagande distributions-av nya
uppdrag dnr 766/94. Konkurrensverket förklarade i sitt beslut att
kriterierna inte omfattades förbudet i 19 § och detKL inte fannsattav
anledning ingripa.att

Tidsam dotterbolag i koncernär med Tidsam Intressenter ABen
moderbolag. Moderbolaget till 42,5 bolag in-ägs procentsom nu av

gående i Bonnier tillAB, 28,5 Allersfaren, till 14,5procent procentav
Egmont och till 14,5 Förlags AlbinssonAB Sjöberg.procentav av

Tidsam startade sin verksamhet 1992 med avsikt åstadkommaatt en
högeffektiv distribution i första hand ägarförlagens tidskrifter.av

Konkurrensverket bedömde den relevanta produktmarknadenatt
omfattar distribution tidskrifter för lösnummerförsäljning och denattav
relevanta geografiska marknaden Sverige. På marknaden finnsär
främst två aktörer. Tidsam har marknadsandel 85 ochprocenten om ca
konkurrenten DistributionSM har i princip den återstående delen.
Tidsam har dominerande ställning på den relevanta marknaden.en
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faktiska kapacitetsutnyttjande till 93,3Tidsam beräknade sitt
till Distri-i november och under 1995 98 SM1994 procent.procent

bution kapacitetsutnyttjandet låg kringbolagets 50 procent.attuppgav
distributionsuppdrag i situation dåTidsams för sigkriterier åtaatt en

tillräcklig för titelledig kapacitet uppkommer bara är är attensom
Vid lediga kapa-lämna ägarförlagen företräde till distributionen. nästa
företräde.citetsutrymme skall förlag inte ägareär gessom

grundförut-konstaterade kriterierna utgår frånKonkurrensverket att
distributionskapaciteten begränsad och Tidsam intesättningen är attatt

förKonkurrensverket bedömde detta i ochkan åta sig alla uppdrag. att
för företag med så starksig naturlig utgångspunkt även ett envar en

torde saknas förutsättningarmarknadsställning Tidsam och detattsom
för tvinga bygga sin kapacitet.Tidsamatt utatt

fördelarEnligt skall företags kunna haKonkurrensverket ägareett
företagets det naturligt har intresseverksamhet och ägarnaär att avav
få företräde tjänster. bör enligt verketstill företagets Menatt man

företag iTidsams ställningmening kunna ställa vissa krav på närett
uppkommer. Distributionsuppdragen börledig distributionskapacitet

fördelas efter kriterier har rimlig gradpå marknaden avsom en
objektivitet, och tydlighet.förutsägbarhet

sinaTidsam ledig kapacitet i första hand tillgodoserAtt vid ägares
förlag intedistributionsbehov kan enligt verket innebära äratt ett som

till förmån för ägarförlagen.tillfällig negativt särbehandlas Dettaägare
med titlar utgivna ägarförlagen.kan gälla titlar konkurrerarsom av

alternativet. finns dockDistribution Distribution dåSM Detärgenom
innehåll. Tidsams återför-vissa skillnader i distributionstjänstens

säljamät Distributions. Tidsam distribuerardubbelt så SMär stort som
fjortonde dagtvå gånger i veckan. Distribution distribuerarSM var

till särskild betalning.med möjlighet till snabbdistribution
konstaterade kraven på spridning och utgivnings-Konkurrensverket att

utgivarensfrekvens varierar mellan olika slag tidningar, beroendeav
utformning med hänsyn till avseddaambitioner och produktens

köparkategorier. Konkurrensverket det inte kunde uteslutasansåg att att
distribution Distribution för vissa tidningar underSM engenom

vilketbegränsad tidsperiod inte ett-likvärdigt alternativ tillTidsam,var
effekter för berörda tidningareventuellt kunde få begränsade negativa

fann emellertid Tidsamsoch för konkurrensen. Konkurrensverket att
det bör bedömasförfarande inte den karaktärenär att somav

missbruk dominerande ställningdiskriminering och utgöra avanses
heller inträdesavgiften föreftersom utjämning torde ske med tiden. Inte

missbruk. Konkurrensverketkunder fann verket attnya vara anse som
för ochuttalade verket uppfattat kriterierna utgivningsdagatt att

titelbyte skulle tillämpas sådant attTidsam endastpå sättett togm.m.
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hänsyn till de distributionstekniska krav i frågainnebärsystemetsom
såväl begränsningar möjligheter.om som

Konkurrensverket fann de redovisade skälen de anmäldapå att
kriterierna för fördelning distributionsuppdrag har sådan rimligav en
grad objektivitet, förutsägbarhet och tydlighet de inte i sig utgörattav
missbruk enligt 19 § KL och biföll ansökan icke-ingripandebesked.om

tvåI ärenden dock har samband med Tidsams ansökanseparata som
har Epix Förlags 797/94 respektive och MediaAB Moto Press AB
Press SN AB dnr 837/94 gjort gällande Tidsam överträder KLABatt

åta sig distributionen vissa tidskrifter och yrkatvägraatt attgenom av
Konkurrensverket skall ålägga medTidsam upphöra överträdel-att att

bakgrund deMot kriterierna och Konkurrensverkets beslutsen. av nya
de inte omfattas något förhuden i fann KonkurrensverketKLatt av av

inte skäl vidta någon åtgärd i dessa ärenden. kan i dettaDetatt
sammanhang Epix Förlags därefter själv förde talan vidABnämnas att
Stockholms tingsrätt Tidsam bolaget skulle upphöraABmot attom
med överträdelse förbudet i Tingsrätten biföll inte bolagets19 § KL.av
talan Dom 97-10-10, mål och Epix FörlagsT8-620-95 harABnr
överklagat till Svea hovrätt.

Storstockholms Lokaltrafik SL

Ärendet dnr 1020/96 gällde fråganprövning SL:s vägran attav om
medverka till distribuera Nyheters planerade gratistidningDagensatt
utgjorde konkurrensbegränsning i strid med § och missbruk domi-6 av
nerande ställning enligt fann19 § KL. Konkurrensverket SL:satt

varken stred 6 eller 19 § KL.vägran mot
Dagens Nyheter hade sig förtill SL få tillgång till distribu-vänt att

tion inom kollektivtrañkomrâdena och nå kundkrets tid-samma som
ningen Metro. inställning förSL:s närvarande inte villeattvar man
medverka till distribution ytterligare tidning.av en

Konkurrensverket hänvisade till allmän princip gälleratt att ettsom
dominerande företag påvisa objektiv rättfärdigmåste grund för atten

leverans till etablerad kund. har inte tidigareDN varit kundvägra en
hos vadSL distribution och kan därmed inte hävda SL gjortattavser
sig skyldig till någon leveransavstängning. Konkurrensverket konsta-
terade vidare företag med dominerande ställning inte fåratt ett
diskriminera till förmån för sina aktiviteter på viss marknadegna en

inteSL:s innebär sådant förfarande. Konkurrens-vägranatt ettmen
verket fann SL:s inte missbruk enligt 19 § KL ochvägran utgöratt att
det därför inte fanns anledning fastställa den relevanta marknadenatt
och huruvida SL har dominerande ställning på denna.en
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Konkurrensverket uttalade också det i ärendet inte framkommitatt
något tillsammans med skulle avtalattyder på SL Metro haattsom om

eller andra inte skulle få distribuera gratistidningar inom kollek-DNatt
tivtrafiknätet. Någon konkurrensbegränsning i strid med eller6 19
förelåg enligt Konkurrensverket därför inte i detta avseende.

Impact

Konkurrensverket fattade i november beslut1997 ansökanom en om
icke-ingripandebesked Aftonbladet, GT och Kvälls-Expressen,av

avseende annonssamarbete dnr 1842/93. Konkurrensverketposten
fann tidningarnas annonssamarbete för märkesvaruannon-Impactatt
sering riksnivå omfattades förbuden i ellerpå inte något 6 19av av
KL.

träffatBakgrunden kvällstidningama har avtalär att ett annons-om
samarbete i syfte profilera, sälja och marknadsföra sigatt gemensamt

de viktigaste huvudmediema 500 märkesvaru-ett motsom caav
riksnivå. Dessa annonsörer ärannonsörer storasom annonserar

företag med kunna välja mellan olika reklammedier obe-attresurser
roende prisskillnader. Samarbetet innebär det räckeratt attav en

avtal för fåmärkesvaruannonsör sluter enda sinaett att annonser
införda under och tidsperiod.i alla kvällstidningar Etten samma

odelbart och priset efter särskild prislistaannonspaket är sätts en som
bestäms huvudsakligen med hänsyn till prisnivån hos konkurrerande
medier såsom direktreklam, veckopress regional och riks-TV, samt

omtäckande lägre avtal slutits ochdagspress. Priset blir medän var en
tidningarna. Annonsintäktema och kostnaderna för samarbetet för-av

andeldelas efter fördelningsnyckel bygger på varje tidningssomen
läsare antalet läsare tidningarna har.det sammanlagdaav som

ImpactFörsäljningen annonspakten uppgick år till mil-1996 300av
förjoner kr, vilket skall jämföras med de totala annonsintäktemaatt

kvällstidningama miljoner kr.uppgick till 600över
bedömde den relevanta produktmarknadenKonkurrensverket äratt

märkesvaruannonsering och grundade denna bedömning på deatt
samarbetet riktar sig använder sig flera olikaannonsörer mot avsom

medmedier. föreligger vissa skillnader mellan dessa olika medierDet
vissa andraavseende på främst kostnader, också målgrupp ochmen

medier-egenskaper. Verket ansåg det råda utbytbarhet mellanatt synes
reklambudgeti vissa fall under förutsättning annonsöremasattna

medger detta. andra fall de komplement till varandra. mångaI Förutgör
dock inte reklam-TV realistiskt alternativ. Denannonsörer utgör ett

relevanta geografiska marknaden hela Sverige på grundär attav
eller lokal annonsering. Verket fannsamarbetet inte regional attavser



SOU 1999:30konkurrensregleringNuvarande190

denkan erbjudaföretagenmedverkandeinget de ensamtav
tidningarna hareftersom ingensamarbetetannonstjänst avavsersom

Även riksspriddadevill ha.den täckning annonsörerna omsom
vardera når drygtAftonbladet och Expressenkvällstidningama en

jämförelsetillräckligt hög täckning ide inteläsare dag harmiljon per
varje dag.miljoner tittaregenomsnitt når 3,5imed TV4 casom

produkt vidskapat speciellsamarbetetKvällstidningama har engenom
annonsförsäljning ochrespektive tidningssidan annonssam-egenav

delta i konkurrensenförutsättning för kunnanödvändigarbetet är atten
tidningar inte kanriksnivå. Andramärkesvaruannonsering på somom

konkurrenter påinterikstäckande annonsering börerbjuda anses som
priset förKonkurrensverket pekademarknaden.den relevanta att

fakto-påverkas helt andraannonssamarbetetannonstjänster utanför av
fördel-Konkurrensverket ansågprissättningen.de attän styrrer som

konkurrenstryck påhårdareleda tillinkomster tordeningen änettav
avtalskriterietkonstateradeKonkurrensverket,läsannarknaden. attsom

inteannonssamarbetetavtalet Impactuppfyllt, bedömdei 6 § är att om
mening i 6 § KLkonkurrensbegränsande i denkunde som avsesanses

omfattadesför samarbetetframkommit taladeingentingoch attatt som
förbudet i 19 § KL.av

MorgontjänstPressens

gällandeklagomål den oktober 1996gjorde i 10Tidnings AB Metro
tidningsföretagensamverkan mellan ABotillåtendels det förelågatt

deninom förDagbladet Cooch Svenska ABNyheterDagens ramen
delsdistributionsverksamheten,bedrivnaMorgontjänst KBPressensav

missbrukadeMorgontjänstNyheter/Pressens KBAB Dagensatt en
sig distributioninte åtaställning marknadendominerande på attgenom

tidningen Metro.av
Morgontjänst, till 80Bakgrunden Pressens ägs procentatt somvar

Dagbladet ochSvenskaNyheter och till 20Dagens procent somavav
ochIndustriFinanstidningen,dessa tidningar Dagensdistribuerar samt

distri-hade avböjtStorstockholmsområdet,till abonnenter iDagen att
distri-enligt avtal med SLhuvudsakligenbuera tidningen Metro, som

tunnel-tidningsställ i buss- ochi Stockholm viabueras gratis till läsare
banestationer.

dnrbeslut den januari 1999Konkurrensverket konstaterade i 8
majo-Nyheterdet ostridigt AB Dagens1044/96 bl.a. attsyntesatt som

Morgontjänstshade majoriteten Pressensritetsägare sty-rätt att utse av
härigenom hadeföretagsledning ochrelse och dess även ensamtett

Nyhe-verksamhet.inflytande företagets AB Dagensbestämmande över
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och Pressens Morgontjänst fick därför ingå i ekono-ter anses samma
miska enhet.

förhållandetDet Nyheter i denDagens MorgontjänstPressensatt av
bedrivna verksamheten och i enlighet med de ipresstödsförordningen
anvisade fonnerna hade avtalat och utförde distribution Svenskaom av
Dagbladet medförde enligt Konkurrensverket inte samarbetetatt som
sådant mellan dem i sig utgjorde samarbete stod i strid 6 §ett motsom
KL. Vad Metro anfört i detta avseende föranledde därför inte någon
åtgärd med stöd KL.av

detNär gällde frågan missbruk dominerande ställning fannom av
Konkurrensverket den relevanta marknaden borde bestämmas tillatt
marknaden för distribution morgontidningar utbäming inomav genom
Stockholmsregionen. Pressens Morgontjänst hade faktisk monopol-en
ställning dennapå marknad följaktligenoch dominerande ställning.en

Konkurrensverket anmärkte i sitt beslut det i EG:s rättspraxis inteatt
missbruk dominerande ställning tidnings-utgöraansetts när ettav en

företag, kontrollerar betydande del dagstidningsmarknaden isom en av
medlemsstat och driver det enda rikstäckande systemeten som som

finns i den för utbäming dagstidningar, rimligstaten vägrar att motav
ersättning låta utgivare konkurrerande dagstidning få tillgången av en
till detta Mål C-7/97 Oscar GmbHBronner Co. domKG,system.
den 26 november 1998.

För missbruk dominerande ställning skall kunnaatt av en anses
föreligga borde enligt Konkurrensverket därför visas det föreliggeratt
ekonomiska, rättsliga eller tekniska hinder sådan beskaffenhet deattav
omöjliggör, eller i fall uppställer orimliga hinder, för utgivarevart en

morgontidning så önskar inrätta, självt eller iattav en som sam-~ -
arbete med andra utgivare, för distribution sådanaett eget system av
tidningar.

Konkurrensverket anmärkte tidningen etableradMetroatt var en
morgontidning med läsare600 000 och ägarbolaget,över att ärsom
dotterbolag inom koncern, har omsättning uppgår tillstörreen en som

miljoner200 kr under 1998. Vidare anmärktes ägarbolaget redanattca
hade tillgång till fungerande och effektiv distributionskanal i Stock-en
holmsområdet och tidningen etablerats på andra platser, såvälävenatt
inom landet.utomsom

Slutsatsen för Konkurrensverket blev därför hadeMetro starkatt en
ekonomisk och finansiell ställning och inte kunde sakna ekono-anses
miska etablera för utbäming tidningen. Någraatt ett systemresurser av
lagliga eller tekniska hinder kunde inte heller föreligga. Enbartanses
det förhållandet företaget grund tidningens nuvarande elleratt av
beräknade abonnerade upplaga inte ansåg sig i stånd attvara ensam
eller tillsammans med andra inrätta och driva förett eget system
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med-kunde inteekonomiska villkortidningsutbäming rimligapå anses
siggjortMorgontjänstNyheter ellerföra AB PressensDagensatt

gjortsharställningtill missbruk dominerandeskyldigt sätt somav
gällande.

dist-finns andraKonkurrensverket detSlutligen anmärkte sätt attatt
postbe-lösnummerförsäljning,ribuera morgontidningar, t.ex. genom
sådanadistributionsverksamhet, ochfordran och övriga former attav

distributionanvänds vidredan i viss utsträckningformer morgon-av
falli vissadistributionssättandra platser, dessatidningar på även om

tidningsdistribution.mindre fordelaktig formkan utgöra avenanses
inte helleranfördafann bakgrund detKonkurrensverket attmot av

förelåg.skäl till ingripande med stöd 19 § KLav
uttalanden intressedessutomKonkurrensverkets beslut innehåller av

ochförhållandet mellan KL. Kom-verkets på TFfor belysning av syn
till detta i det följande.mittén återkommer

Kabel-TV-företagen

prövadesmassmediesektomdelärendeEtt rör avsom en annan av
kabel-TV-bolagensgälldedecember SakenKonkurrensverket i 1997.

Ärendet anmälaninitieradesmarknadsställning dnr 17/97. genom en
Östen Johansson harJohansson.tidningen Bostads chefredaktörVårav

bostads-respektivehar monopol igjort gällande kabelföretagenatt
hindra TV-tit-missbrukar sina monopolområde och de attatt genom
tvinga demochfrån de de vill attattatttarna se genomse program som

gällandegjortvill ha. harbetala för TV-kanaler de inte Han ävensom
detbetydligt lägreprogramkanalema skulle blistyckpriset foratt om

paketvis.stället forgick teckna abonnemang styckvis iatt
pake-kabel-TV-bolagensgjorde bedömningenKonkurrensverket att

konkurrenslagen.inte stridertering TV-kanaler till hushållen motav
kabel-TV-bola-Konkurrensverkets prövningHuvudfrågan i var om

oskäligt affärsvillkorprogrampaketering till hushåll kan utgöra ettgens
rele-fann denKonkurrensverketi den mening i 19 § KL. attsom avses

satellitsändadistributionproduktmarknaden ärvanta program-av
hushåll inom ochsamtligakanaler kabelnät ochi att sammaen

utbud varför debolagsnormalt har tillgång till endastfastighet ett
kabel-TV-bolags distributions-respektiveområden motsvarassom av

bedömningenmarknader. Vidrelevanta geografiskaområde utgör av
konstateradesställningföretagen har dominerande näratt ettom en

i fastighetenhushållentecknas med kabel-TV-bolagavtal ärett
utbud detmed och dettill det bolag avtal slutitshänvisade somsom

dendistributör påerbjuder. Oftast blir bolagetaktuella bolaget ensam
kabel-TV-samtligaKonkurrensverket kanrelevanta marknaden. Enligt
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hatill hushållen därfördistribuerar programkanalerbolag sägas ensom
fråganmarknaden. Beträffandeden relevantadominerande ställning på

inte fannsverket detmissbrukat denna ställning ansågbolagen attom
vid upphand-uppgifter detifrågasätta bolagensanledning attatt om

konstateradesråder full konkurrens.kabel-TV-tjänster Detlingen attav
paketvisdistribuerar programkanalemaförhållandet bolagendet att
handels-kan uppfattas normaltdel affärsidé ochderasutgör varaaven

upphandlings-konkurrensen vidVerket bedömdebruk i branschen. att
till fastighetsägarensför bolagen hänsyntillfället incitamentär att taett

skulle kunna tala förefterfrågan och dettaindirekt hushållensoch attatt
i kraftvillkor bolagenprogrampaketering inte skulle ett enavvara som

dehushållen. kräva bolagenställning tvingar på Attdominerande attav
hushållen abonneratekniken skall erbjudamed den analoga att

eftersomskulle enligt verket inte brakanaler styckvis vägvara en
skulleståndpunkt detinte bolagensutredningen i ärendet motsäger att

abonnemangsavgifter för hus-och högretill kostnadsökningarleda
kabel-påpekade digitaliseringenKonkurrensverkethållen. näratt av

kapacitetsbegränsningamaoch de nuvarandefullt genomfördnäten är
ställa kravverkets uppfattning skälfinns det enligtborta, störreär att

sittmöjlighet påverkavarje abonnent skall hakabel-TV-bolagen attatt
programutbud.eget

paketeringkabel-TV-bolagensslutsats blevKonkurrensverkets att
tekniskanärvarande beror påtill hushållen förprogramkanaler merav

möjligheterbolagen utnyttjar dekostnadsmässiga faktoreroch än att
handelsvinsterdominerande ställningen till uppnåföljer den attsom av

normal ochhade funnitsuppnått detde inte skulle ha enomsom
vidbedömde detKonkurrensverketeffektiv konkurrens.tillräckligt att

paketeringslå fast bolagensförhållande inte gårsådant utgöratt att
enligtdominerande ställning 19 § KL.missbruk enav

inteutredningen i ärendetKonkurrensverket konstaterade att gav
kabel-TV-bolagensådan samordning mellanför det finnsstöd att en

skulleprogramkanalerhushållen paketeringbara erbjudaatt somavom
påpekade dockKonkurrensverketförbudet i §kunna omfattas 6 KL.av
hade önskemålflera programbolagutredningen framgickdet attatt av

och det finnsdistributionen till hushålli paket vidingå attattom
förfarande mellanavtal eller samordnatmycket talar för ettettattsom
distribuerakabel-TV-bolag baraprogrambolag och attett program-om

imening 6 §konkurrensbegränsande i denkanaler i paket är avsessom
prövning iför verketsfråga inte har varit föremåldennaKL attmen

ärendet.

7 19-0466Yttrandefriheten
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Sanktioner vid överträdelse förbudenav

En överträdelse förhuden konkurrensbegränsande samarbetemotav
mellan företag eller missbruk dominerande ställning skall kunnaav
medföra skadeståndsskyldighet och konkurrensrättsliga ingripanden i
form dels ålägganden vid vite upphöra med pågåendeatt över-av en
trädelse, dels åläggande betala konkurrensskadeavgift för redanatt en
begången överträdelse. Avgiften skall kunna uppgå till högst miljoner5
kr eller till högre belopp, dock inte överstigande tio före-ett procent av

omsättning föregående kalenderår.tagets

Icke-ingripandebesked

framgåttSom exemplen i Konkurrensverkets finnspraxis det i KLav
möjlighet hos Konkurrensverket ansöka icke-ingripande-att etten om

besked. innebärDet Konkurrensverket förklararoch huru-prövaratt
vida avtal eller förfarande omfattas något förbuden i 6 ellerett ett av av
19 § enligt de uppgifter tillgängliga för verket. icke-Ettärsom
ingripandebesked enligt innebär20§ Konkurrensverket inte kanatt
vidta åtgärder företaget.mot

Avtal och förfaranden Konkurrensverketprövatssom av

Konkurrenslagsutredningen redovisade i betänkandet Konkurrenslagen
1993-1996 SOU 1997:20 87-95 och 110-114 sammanställnings. en

uppgifter olika avtal och förfaranden har i sak enligtprövatsav om som
och6 19 och avslutats Konkurrensverket under perioden juli1av

1993-den juni30 fördelning1996. Den har gjorts efter bransch-som
områden följer Konkurrensverkets Medier sammanförs medsystem.

och tele i denna fördelning. Sammanställningen nedan visar detpost att
fråga relativt begränsad praxis inomär branschområdet post-om en

tele-medier. Prövning har skett enligt:

6 § andra stycket 1 i ärenden.KL 25
6 § andra stycket 2 i ärenden.KL 5

andra6 § stycket i3 KL ärende.1
6 andra§ stycket i4 KL O ärende.
6 i§ KL övrigt ärenden.4
19 § andra stycket 1 KL 2 ärenden.
19 § andra stycket 2 0 ärende.KL
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andra stycket ärenden.19 § 3 KL 20
andra stycket ärende.19 § 4 KL 00

i övrigt ärenden.19 § KL 2

företagskoncentrationerUppbrytning5.4 av

konkurrenslagstiftningbör påpekas lika lite EG:sDet KLatt som --
företagskoncentrationer.inte möjlighet bryta beståendeattger upp
företagskoncentrationerFrågan införa möjlighet brytaatt attom en upp

tillfällen.har emellertid varit föremål för bedömning vid några Kon-
kon-kurrensutredningen konstaterade i betänkandet 1978:9 NySOU

medfördedominerande ställningkurrensbegränsningslag näratt en
otillräckligtskadlig verkan det under speciella omständigheter attvar

omständigheter förelåg igripa in endast sådan verkan. Sådana t.ex.mot
också i fortsättningende fall det kunde marknadsdominansenantas att

form ochkom innebära skadlig inverkan i eller att ettatt annanen
för-tillrätta med dettastrukturellt ingrepp behövdes för kommaatt

utsträckning söka återställahållande. Utgångspunkten i lämpligattvar
Därvid borde detförutsättningarna för fungerande konkurrens.en

dominerandefråga upplösningkomma i enligt utredningen med ettav
varandra.företag kunde konkurrera medi flera enheter som

lagstiftning.Utredningsförslaget föranledde emellertid inte någon I
1981/822165 82propositionen till års konkurrenslag prop.1982 s.

och detuttalades väganderemisskritiken förslaget tungt attatt mot var
bestämmelsen infördes.därför inte kunde förordnas den föreslagnaatt

Även betänkandet 1991:59Konkurrenskommitténs förslag i SOU
grund för denDel för ökad välfärd, låg till2 202 Konkurrenss. som

bryta starkakonkurrenslagstiftningen, innehöll möjlighet att uppnya en
den enda framkomligaföretagskoncentrationer för det fall detta var

skulleeffektiv konkurrens. Uppbrytningenåstadkommavägen att en
viss delske åläggande för företaget i frågaett att avyttra en avgenom

1992/93:56rörelsen. Regeringen framhöll i propositionen prop. 45s.
kommer finnas marknaderdet visserligen i fortsättningenäven attatt

avskärmade från konkurrens, och det i ochi utsträckning är attstorsom
för för det skulle finnas möjlighet brytasig kunde anföras skäl att atten

marknader.företagskoncentrationer sådana såmycket starka Enupp
undantagsfall.ingripande i fall få föråtgärd skulle så renareserveras

uppbrytning harhänsyn emellertid till konsekvenserMed de stora en
för företag till de svårigheter rättslig ochberörda och artannan somav

åtgärd regeringen möjlighetförenade med sådan ansågär att attenen
inte borde införas.bryta bestående företagskoncentrationerupp
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Konkurrenslagsutredningen har på behandlat frågan i sitt betän-nytt
kande SOU 1997:20 143-148. Utredningen konstaterar det inteatts.
finns några erfarenheter från tillämpningen KL talar för frå-attav som

uppbrytning företag bör bedömas annorlunda skett iängan om av som
tidigare lagstiftningsärenden och det inte motiverat föreslåattanser en
bestämmelse möjlighet bryta företagskoncentrationer.attsom ger upp

tydlighetensFör skull bör det skulle kunna tänkasnämnas att
inträffa Konkurrensverket får kännedom företagsförvärvatt ettom
avseende företag med omsättning understigande miljonerett 100 kren
först efter det förvärvet har fullbordats och verket då finneratt att
sådana omständigheter föreligga förvärvet bör anmälas. Omatt
förvärvet därefter förbjuds domstol, kan beslutet innebärasägas attav
den redan genomförda företagskoncentrationen bryts Lagen måsteupp.
emellertid för sådant fall förstå på det beslutetett att sättet attvara om
anmälningsskyldighet får tillbakaverkande kraft så till vida förvärvetatt
inte blir fullt genomförbart förrän prövningen har verkställts. Någon
uppbrytning i egentlig mening blir det således inte fråga om.

Beträffande Massmediekoncentrationsutredningens MKU förslag
bryta företags- eller ägarstrukturenatt avsnitt 9.1.upp se

5.5 Joint ventures

En samarbetsfonn har och kanske kommer få än störreattsom
betydelse i framtiden för medieområdet joint Vadär ventures. som

med joint inte helt entydigt. användsett är Begreppet förventureavses
många olika företeelser. förekommerDet inte i ellerKL förarbetena till
lagen. En svensk skulle kunna samriskföretag. Normaltsynonym vara

med joint två eller flera företag driver vissventure attavses en gemen-
verksamhet se SOU 1998:98 197 ff.. Ibland har jointsam ventures.

beskrivits hybrid mellan samarbetsavtal och samgåendeett ettsom en
jfr. Gahnström-Norelid, Företagsförvärv i Sverige, handbokEn för
praktiker, 1996, 143 I saken ligger kontrollen verksamhetenatts. av
förutsätts ske Verksamheten kan bedrivas i juridiskgemensamt. en egen

det ingen förutsättning, detär räcker det frågaärattperson men om en
affärsenhet för begreppet skall tillämpligt.separat Carlssonatt vara

m.fl. Konkurrenslagen 59 belyser olika exempel på joint venturess.
och då KL:s förvärv kännetecknassynsättta att ett ägan-synes av en-
derättsövergång mellan rättssubjekt se SOU 1978:8 341s. som-
utgångspunkt för Om joint bildasett venture attresonemangen. genom
två eller flera företag tillsammans förvärvar befintligt företagett utgör
förvärven andelar i det förvärvade företaget företagsförvärv i kon-av
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byggsverksamhetendenmening. Omkurrenslagens uppgemensamma
sigbildandet iinte görbildas ägarnabolag attutgöratt ett nyttgenom

rörelsersinadelarhela ellerTillskjuterföretagsförvärv.något ägarna av
mening.iKL:sföretagsförvärvbolagetbolagtill nybildat ettgörett

skett.företagsförvärvhar ingetkapital såde endastTillskjuter
finansiellaspridakanmed jointSyftet attt.ex.ventureett vara

eftertraktat tekno-skaffa sigellerstordriftsfördelarrisker, få ettattatt
konkurrenseneffekternasyftet, kanBeroende påkunnande.logiskt

utfalla olika.
MinisterrådetsbestämtellerEG-rätten,Tidigare skiljde närmare

påavsnitt 5.8,företagskoncentrationer sekontrollförordning avom
förordningenjoint Ikooperativakoncentrativa respektive ventures.

företagbildandetförstnämndainnebar det gemensamtett var-somav
ochfunktionersamtligaekonomisk enhetsaktigt fyller autonom somen
bildarnakonkurrensbeteendet mellansamordningmedförinte aven

företaget. Ettoch detdessamellaninbördes eller gemensamma
företagbildandetinnebarkooperativt joint gemensamtettventure av

konkurrensbeteendet hossamordnaresultatsyfte ellerhar till attsom
bedömasskulleKoncentrativa jointsjälvständiga företag. ventures

Romfördraget.ienligt artiklarnakooperativaochenligt förordningen
sambanditillkännagivande,särskiltharKommissionen även ut ettgett

skallhurförtydligakraft, föriträddeförordningenmed attatt man
jointkoncentrativaochkooperativamellanåtskillnadkunna göra

C 385,år 1994 OJrevideratsTillkännagivandet harventures.
förord-iemellertid ändringargjordes199831.12.1994. lDen mars

jointbehandlingenavseendeningen bl.a. ventures.av
bestämmelserfinns någrai intedet KLm.fl. pekar påCarlsson att

gårförarbetenahellerdet inteochförordningenmotsvarande de i att av
koncentrativaåtskillnad mellanskalldra slutsatser göraattatt manom

§såsom 4bedömningFörfattamasjoint äroch kooperativa attventures.
tolkningför någonfinns äninteformulerad detKL utrymmeär annan

inflytandebestämmandeförvärvaren överförvärvvarje ettatt som ger
koncentrativaSåvälmening.iKL:sföretagsförvärvföretag utgör ettett

iföretagsförvärvinnefattasåledeskanjointkooperativa venturessom
mening.KL:s

praxis. Kon-ståndpunkt i sinintagitharKonkurrensverket samma
jointbehandlingen ärfrågaståndpunkt ikurrensverkets venturesavom

omdiskuterad.emellertid
ifrågeställningenuppmärksammatharKonkurrenslagsutredningen

ändringenföreslagnamed denUtredningenbetänkanden.sina säger att
reglernasvenskaoch demellan EG-rätten attskillnadernakommer

244.1998:98försvinna SOU s.
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Förhållandet mellan bestämmelserna5.6 om

förbjudnaförvärvskontroll i och de34 §

i ochkonkurrensbegränsningama 6

19

huri sin fråganFrågan på joint aktualiserar turventures omom synen
och bestämmel-förhållandet mellan förvärvskontrollbestämmelsernaär

framgår intekonkurrensbegränsning i och Det6 19 KL.motserna
tillämpligeller förarbetena till lagen exklusivtKL 34 § ärav om

ochföretagsförvärv eller förvärv kan enligt 6 19 §§.prövasävenettom
m.fl. ochCarlsson Konkurrenslagen 60 63 att om enansers.

innebär företagsförvärv ibedriven verksamhet inte ettgemensamt
bestäm-lagens mening kan tillåtligheten verksamheten prövas motav

konkurrensbegränsande samarbete.melserna i förbud6 § KL motom
konkurrensbegränsandevidare det oacceptabeltDe attanser vore om

ochsamarbete skulle kunna undandras prövning enligt 6 19 KL
innefattarenbart det bedrivs i form joint ventureatt ett somgenom av

företagsförvärv i mening.KL:s
bl.a. i ärendetKonkurrensverket har tagit frågeställningen,upp

Ärendet1864-65/93. gälldeKinnevik/TV4, Konkurrensverket dnr. ett
Televisionkonsortialavtal mellan Kinnevik och Nordisk AB. Konsor-

annonsförsäljningsföretagettialavtalet reglerade företagens ägande i
AirtimeAirtime Kinneviks ståndpunkt sammanfattningsvisAB. attvar

företagsför-skulle joint och klassasAB ettett venture somanses som
enligtkonsortialavtalet därför inteEnligt Kinnevik kunde prövasvärv.

företagsför-Konkurrensverket det förhållandet6 § KL. ansåg att att ett
Konkurrensverket frånsådant inte kan inte hindrarvärv prövas ansom

ingåtts i sambandingripa konkurrensbegränsningar i avtal harmot som
oberoende det frågamed förvärvet och detta gälldeatt vara omav om

joint eller inte.ett venture

RomfördragetKonkurrensreglerna i5.7

grundläggande konkurrensreglernaDe

Romfördraget tillämpligagrundläggande konkurrensregler iDe ärsom
förbjuds alla avtalföretag finns i artiklarna och 86. artikel 85.185 I

och samordnademellan företag, beslut företagssammanslutningarav
ochförfaranden kan påverka handeln mellan medlemsstater somsom

kon-syfte eller resultat hindra, begränsa eller snedvridahar till att
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kurrensen inom den marknaden. Avtal eller beslut ärsomgemensamma
förbjudna enligt artikel 85.1 ogiltiga enligt artikel 85.2.är

Undantag från förbudet kan artikel för avtal, beslutenligt 85.3 ges
eller samordnade förfaranden de bidrar till förbättraattom
produktionen tekniskteller distributionen eller till främjaattav varor

till-eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt konsumenternasom
försäkras skälig andel den vinst uppnås. Förutsättningarna ären av som

de inte ålägger de berörda företagen begränsningar inte äratt som
nödvändiga för dessa företagen möjlighetnå mål och inteatt attger

konkurrensen förspel väsentlig delsätta varorna.ur en av
Undantag kommissionenantingen särskilt beslutett avges genom

eller generella undantag för vissa avtaltypergenom grupp-av genom
undantagsförordningar. finns för åtskilliga avtalstyper,Gruppundantag

endast i mindre betydelse från konkurrens-utsträckning haansettssom
begränsningssynpunkt konkurrenslagen, andraBemitz, Den upp-nya
lagan, 14.s.

Artikel förbjuder den86 missbruk dominerande ställning påav en
i denmarknaden eller inom väsentlig del dennagemensamma aven

det Till skillnadmån kan påverka handeln mellan medlemsstaterna.
från artikel eller flera företag,85, förhållanden mellan tvåsom avser

artikel vanligen förfaranden. Artikel innehåller ingen86 ensidiga 86rör
definition det viktiga begreppet dominerande ställning.av

Förhållandet mellan de förbjudna konkurrensbegränsningarna KLi
och artiklarna 85 och 86

och utformade artiklarna och förebilder6 19 §§ KL med 85 86är som
vilket uppfatt-bl.a. innebär de bygger förbudsprincipen, dvs.påatt
ningen konkurrensbegränsningar skadliga i sig och kräveräratt gene-
rella förbud.

Artiklarna och i Romfördraget tillämpas på avtal och förfaran-85 86
den s.k.kan påverka handeln mellan medlemstatema. Dettasom sam-
handelsrekvisit finns i stället bedömerinte i 6 och 19 §§ KL, som
effekterna på den svenska EG-reglema skallmarknaden. För att vara
tillämpliga krävs det enligt praxis de dessutom har märkbar effektatt en
på handeln eller konkurrensen.

princip kan både regler och artiklarna och bli tillämp-I KL:s 85 85
liga på avtal eller förfarande vilket kan leda till konflikter. Avett ett
EG-domstolens praxis kan utläsas parallella förfaranden kanatt vara
möjliga i händelse konflikt mellan gemenskapsrätten och natio-men av
nell får den vika. hindrar dock för-Ingeträtt att t.ex. ettsenare ge
farande blir föremål dubbla förbud.för
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Artiklarna 85 och 86 ingår del i medlemsstaternas ochrättsom en
kan därför i vissa situationer åberopas och tillämpas de nationellaav
domstolarna.

5.8 Ministerrådets förordning kontrollom

företagskoncentrationerav

Bakgrund

Kommissionen redogjorde redan 1966 i promemoria för sin påen syn
hur artiklarna och skulle tillämpas85 86 företagskoncentrationer.
Enligt kommissionen artikel 85 inte tillämplig på företagskon-var
centrationer innebar varaktig förändring egendoms-som en av
förhållandena och strukturen i de berörda företagen. Gränsen mellan en
koncentration och kartell ansågs dock flytande. Vidare ansågen
kommissionen artikel 86 tillämplig på företagskoncentrationer.att var

EG-domstolen har i antal avgöranden bekräftat kommissionensett
inställning beträffande artikel i86 fall Philip Morris 1987ettmen

dörrarna för tolkningen artikel 85.1 kan tillämpas före-öppnat påatt
tagskoncentrationer.

.osäkerhet råddeDen tillämpningen artikel 85som om av
företagskoncentrationer ledde fram till ministerrådets förordning om
kontroll företagsförvärv 4064/89 trädde i kraft den 21av som sep-
tember 1990.

Förordningen har i vissa delar ändrats rådets förordninggenom nr
Ãndringsförordningen1310/97. trädde krafti den 1 1998.mars

Definition begreppet koncentrationav

koncentration skall,En med vissa undantag, föreliggaanses om

två eller flera tidigare självständiga företag slås ellersamman,
fleraeller redan kontrollerar minst företag, elleretten personer, som

eller flera företag antingen förvärv värdepapper ellerett genom av
tillgångar, avtal eller på direkt eller indirekt fårsättannatgenom
kontroll helt eller delvis eller flera företag.över ett

Bildandet företag varaktig basis fyllerett gemensamtav som en
ekonomisk enhets samtliga funktioner koncentrationautonom utgör en

enligt 2.
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Kontrollbegreppet

inflytande,bestämmande avgö-ha ärkontroll, dvs.Begreppet att ett av
fallkoncentration i dedefinitionförordningensbetydelse förrande av

kontrollkanmeningförordningensfusion. Ifrågadet inte är om en
ellerägande-följdbara tillinteeller företagförvärvas avpersonerav

grundocksåtillgångarföretagstillnyttjanderätt utanett av
inflytande påbestämmandeavtalrättigheter eller ett samman-som ger

Kontrollenbeslut.röstning ellerdessochsättningen företagets organav
flerakanoch denindirektdirekt eller utövasförvärvaskan av

gemensamt.

tillämpningsområdetGemenskapsdimensionen avgränsar

alla koncentra-tillämpligFöretagskoncentrationtörordningen är
gemenskaps-koncentration hargemenskapsdimension. Enmedtioner

förvärldeni helaomsättningensammanlagdadendimension om
ECU camiljoneröverstiger 0005företagensamtliga de berörda

inomomsättningensammanlagdaoch denmiljarder kr45 gemen-
överstigerberörda företagendetvåhelhet för minstskapen i dess av

förutsättningytterligarekr.miljarder En är attmiljoner ECU 2,25250
sintredjedelartvåuppnårföretagenberördainget de än avmerav

ochhelhet inomgemenskapenomsättning inomsammanlagda ensom
medlemsstat.samma

intekoncentrationerskallförordningenändringenGenom somav
ändå hartröskelvärdenaredovisadetill denår enmen somovanupp
haocksåmedlemsstateri flerapåtaglig inverkan gemen-anses

kontroll,med endaSyftetskapsdimension. systemär garantera ettatt en
gemenskapsdimensionförtilläggskriterier ärshop.s.k. Dessaone-stop

berördasamtligavärlden föri helaomsättningensammanlagdadenatt
sammanlagdaden omsätt-miljoner ECU,500företag överstiger 2 att

minstochiföretagberördaför samtliga treningen en avvar
totaladenochECUmiljoneröverstiger 100medlemsstater att

iberörda företagendetvåminstochomsättningen för ettvart avav
denmiljoner ECUöverstiger 25 attmedlemsstater samtdessa tre

ochgemenskapen förinomomsättningen ettsammanlagda vart av
miljoner ECU. Enöverstiger 100berörda företagendeminst två av

företagenberördadeingethärförutsättningytterligare är även att av
inomomsättningsammanlagdasintredjedelaruppnår tvåän avmer

medlemsstat.ochgemenskapen i sammaen
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örhandsanmälanF

måste den anmälas tillHar koncentration gemenskapsdimensionen
offent-kommissionen efter avtalets ingående ellerveckasenast en

kontrolle-liggörandet budet Övertagande eller förvärvet ettavav om
rande inflytande.

Bedömning koncentrationerav

koncentrationenKommissionens prövning går bedömapå ärut att om
bedöm-förenlig eller inte med den marknaden. Vid dengemensamma

utvecklaningen skall hänsyn till behovet bevara ochatttas enav
bakgrundeffektiv konkurrens marknadeninom den motgemensamma

faktorer för i samband med konkur-sådana redan redogjortsav som
enligt § avsnitt34 KL, 5.2.1.renstest se

förstärker sådan domine-koncentration inte skapar ellerEn ensom
konkurrensen inom denrande ställning medför den effektivaattsom

den påtagligt skullemarknaden eller väsentlig delgemensamma aven
marknaden.hämmas skall förklaras förenlig med den Detgemensamma

alltså konkurrensen och inte självakoncentrationens påverkan påär
koncentrationsökningen avgörande vid bedömningen.i sig ärsom

beslut sådan förenlighet kan förenas med villkor ochEtt om
ålägganden.

oförenlig med denOm koncentration bedömsen vara gemensamma
marknaden och den redan har genomförts kan kommissionen kräva att

dende sammanförda företagen delas eller att gemensammaupp
kontrollen åtgärder nödvändiga förupphör eller andra är attatt som

vidtas.återupprätta förutsättningarna för effektiv konkurrensen

konvergensfallbedömning koncentrationerKommissionens ivissaav

Atlas

mellanexempel på horisontell allians Atlas, jointEtt är ett ventureen
syftar till erbjudaTélécom och Deutsche TelekomFrance att storasom

kunder bl.a. Både Télécomnätverkstjänster och satellittjänster. France
och starka marknadspositioner medDeutsche Telekom har mycket
marknadsandelar respektive länder. Vid tidpunktenpå i sina70 procent
för de kontroll infra-kommissionens beslut, 1996, hade dessutom över

Frankrike.strukturen, dvs. telenäten i Tyskland respektive Kommis-
isionen klartecken med det villkoret dvs. praktikenatt parterna,gav

i gjorde åtagande meddela licenseregenskap ägare,staterna ett attav
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till uppfyller antal tekniska villkor. Kommissionenoperatörer ettsom
tillät etablerade Global One, allians mellanäven att partersamma en
Atlas och Sprint amerikansken Syftetoperatör. med Global One var

erbjuda Atlas-tjänstema och ytterligare tjänster utanför denatt
europeiska marknaden.

Bertelsmann/Taurus/Deutsche Telekom

exempel vertikalEtt på allians inte fick Kommissionensen som
godkännande den heltyska MediaMSG Service, jointett venturevar
mellan företag; Bertelsmann AG, ochTaurus Deutsche Bundesposttre
Telekom. aktörer,Dessa och med mycket stark ställningtre var en en
på sin respektive produktmarknad, planerade detatt gemensamtgenom
ägda MediaMSG Service bedriva teknisk och administrativ förservice
digital-TV-operatörer. Enligt kommissionens åsikt skulle genom-
förandet MSG Media Service upphov till marknadsdominansav ge
eller i fall stärka sådan dominans på de marknader därvart ägarnatre

aktiva, nämligen betal-TV-marknaden, kabel-TV-marknaden ochvar
slutligen marknaden för administrativ och teknisk service för betal-TV-

där MSG Media Service självt skulle verksamt.operatörer vara

Nordic Satellite Distribution

En vertikal allians med nordiska intressen det kommissionen för-var av
bjudna inomsamarbetet för NSD, Nordic Satellite Distribution.ramen
Skälen för kommissionens ställningstagande bär likheter med demstora

avgjorde utgången i fallet MSG Media Service. skulle haNSDsom
överfört TV-program sända satellit till kabel-TV-operatörer ochöver

direkt till hushåll med parabolantenner. Kommissionenäven väg-egna
rade godkänna tillNSD, del på grundav de föreslagnaatt stor ägarnas

Ägargruppenstarka positioner på sina respektive marknader. utgjordes
Telenor, Tele Danmark och Kinnevik. intresse förAvav

kommissionens bedömning aktörernas verksamhet inom kabel-var
betal-TV-TV-, och, för Kinneviks del, satellit-TV-området. Enligt

kommissionens uppfattning hade NSD medfört otillåten vertikalen
koncentration aktiviteter där Kinneviks verksamhet inomägarnasav
mediabranschen skulle ha integrerats med Telenors och Tele Danmarks
tillhandahållande den nödvändiga infrastrukturen för planeradedeav
sändningarna.
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Bertelsmann/ Kirsch/Premiere och Deutsche Telek0m/Beta-
research

Andra exempel uppmärksammade koncentrationer inom medie-
området kommissionen dels detprövats planeradeärsom av sam-
gåendet mellan de tyska betal-TV-kanalema Premiere och DF1
IP98/477. Koncentrationen bygger på CLT-UFA och Kirchatt

kontrollen Premiere och BetaDigital, förserövergemensamt tar som
Premiere med teknik för s.k. d-box dekodrar. Avsikten med det plane-
rade samgåendet utveckla Premiere tillär digitalatt en gemensam
betal-TV-kanal och marknadsföringsplattform för CLT-UFA och
Kirch. Dels den planerade koncentration går på CLT-UFA,ut attsom
Kirch och Deutsche Telekom förvärvar kontrollengemensamt över
BetaResearch. Deutsche Telekom skulle därigenom kunna bygga en
teknisk plattform för digtial distribution betal-TV-program i sinaav
kabelnät och använda den Kirch framtagna s.k. Betaaccessteknikenav
och d-box dekodrama. Avsikten med det planerande samgåendet attvar
tillförsäkra Deutsche Telekom tillgång till Betatekniken.

Kommissionen bedömde i maj år båda1998 koncentrationema vara
oförenliga med den marknaden.gemensamma

Enligt kommissionens mening skulle samgående mellanett
Premiere och DF1 påverka marknaderna för betal-TV och tekniska
tjänster för betal-TV i Tyskland eftersom Premiere och förDF1
närvarande de enda aktörerna. Genom samgåendet skulleär Premiere
få monopolsituation på marknaden för betal-TV i det tyskspråkigaen
området. Genom kunna kombinera tillgången till viktigaatt
programrättigheter tillhör CLT-UFA Bertelsmann och Kirch medsom
Premieres kundbas skulle företaget kunna bestämma villkoren för andra
aktörer vill på betal-TV-marknaden. detNär gäller marknadensom
för tekniska tjänster för betal-TV skulle Betadigital uppnå varaktigen
dominerande ställning avseende satellitsektom.

detNär gäller CLT-UFA:s, Kirchs och Deutsche Telekoms gemen-
kontroll BetaResearch ansåg kommissionen det skulle haattsamma av

effekt särskilt på marknaderna för tekniska tjänster för betal-TV ochen
kabelnät i Tyskland. Efter samgåendet skulle Deutsche Telekom i prin-
cip den enda leverantören tekniska tjänster för betal-permanent vara av

iTV kabelnäten företagetoch skulle förstärka sin redan dominerande
ställning på kabelmarknaden, till nackdel för de privata operatörerna.

dessaOm kunde erbjuda tekniska tjänster för betal-TV i sina egna
kabelnät skulle de ändå beroende få licens för Betateknikattvara av
från BetaResearch. Deutsche Telekom skulle således licens-genom
politiken få inflytande skall få tillträde till marknaden.över vem som
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artiklarna och 86och 85mellan förordningenFörhållandet

tillföretagskoncentrationsförordningensyfte medEtt attattvar se
iutsträckningi möjligkoncentrationerbedömningen görsstörstaav

och 86.enligt artiklarna 85förordningen och inteenlighet med
kon-tillämplig påendast förordningenframgårartikelAv 22.1 äratt

dedvs.i förordningen,de definierascentrationer såsom oavsett om
framgårartikel 22.1tröskelvärdena. Avligger ellerunder över numera

och 86 igäller artiklarna 85förordningaruttryckligen andraatt som-
4056/86 och EEG1017/68, EEGfördraget nr EEG17, nrnrnr-

harföretag intetillämpliga, på3975/87 inte är utom somgemensamma
syfte eller resultathar tillgemenskapsdimension att sam-sommenen

konkurrensbeteende.ordna självständiga företags
utsträckningi denförordningen har tillagtsändringen iGenom att

koncentration har tillföretagbildandet utgörgemensamtett som enav
företagkonkurrensbeteendet hossamordnasyfte eller resultat att som
kriterierna ienligtsamordningen bedömassjälvständiga skallförblir

skallbedömningfördraget. Vid dennaoch iartiklarna 85.385.1
punktartikel 4i förordningen 2faktoreremellertid vissa angessom

särskilt beaktas.andra stycket

konkurrenslagstiftningarnationellaförbud tillämpaPrincipiellt att

kommissionen igemenskapsdimensionkoncentration harOm ären
Medlems-enligt förordningen.fatta beslutbehörigprincip attensam

konkurrenslagstiftningarnationellatillämpa sinaskall intestaterna
artikelfall kan enligt 9speciellaundantagsvis. Iänannat A

till medlemsstaternakoncentrationanmäldkommissionen hänskjuta en
konkurrensen inomtill skada påledakoncentrationen stornär enanses

anmäld kon-fått reda påmedlemsstat harmedlemsstat. När enen
underrätta kommissionenveckorcentration kan den inom atttre om en

dominerandesådaneller förstärkaskapakoncentration hotar att en
skullepåtagligteffektiva konkurrensenmedför denställning attsom

teckenuppvisar allamedlemsstatenmarknad inomhämmas på somen
kon-koncentration påverkarmarknad, elleravgränsadepå att enen

uppvisar allamarknad inom medlemsstatenpåkurrensen somen
någonmarknad och inteavgränsadkännetecken på utgörsomen

kommissionenmarknaden. Omväsentlig del den gemensammaav
föreligger skallmarknad och sådant hotavgränsadsådan ettattanser en

hela ellerbehandla fallet eller hänskjutasjälvkommissionen antingen
dennamyndigheter förmedlemsstatens berördaärendet tilldelar attav

skall tillämpas.konkurrenslagstiftningen Fattarnationellastats
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kommissionen huvud inget beslut inom viss fristtid skallöver taget en
kommissionen ha hänskjutit fallet.anses

Enligt artikel 21.3 kan medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder
för skydda andra legitima intressen, allmänsåsom säkerhet, medier-att

mångfald och tillsynsregler, dem förordningen gäller ochännas som
förenliga med gemenskapsrättens allmänna principer och övrigaärsom

bestämmelser. medlemsstatEn kan för skydda mediernast.ex. att
mångfald ingripa koncentration parallellt med kommissionensmot en
handläggning koncentrationen.av

Tillämpning förordningen koncentrationerpå saknarav som
gemenskapsdimension

koncentrationTrots inte har gemenskapsdimension kan kommis-att en
sionen på begäran medlemsstat eller på begäranav en gemensam av
flera medlemsstater, den konstaterar koncentration skaparattom en
eller förstärker dominerande ställning medför den effektivaatten som
konkurrensen inom den berörda medlemsstatens eller de berörda med-
lemsstatemas territorier påtagligt hämmas kan den, i den mån kon-
centrationen påverkar handeln mellan medlemsstaterna, fatta beslut
angående koncentrationen.

5.9 Konkurrenslagstiftningens tillämplighet
på mediesektom

Allmänt frågeställningenom

KL:s tillämplighet och räckvidd på medieområdet föremål för deladeär
uppfattningar. olikaI sammanhang har vitt skilda infallsvinklar och
ståndpunkter kommit till uttryck allt från bestämmelserKL:s överatt-
huvud inte kan tillämpas detta områdepå till tillämpligKL itaget äratt
sin helhet.

Den principiella frågeställningen huruvida tillämpningen kon-är av
kurrensrättsliga regler kommer i konflikt med den grundlagsskyddade
friheten framställa, och sprida tryckta skrifter eller sändaatt ut attge
radioprogram eller framställa och sprida filmer och ljudupptagningar,
dvs. etableringsfriheten eller någon de yttrandefrihetsrättsligaannan av
grundsatser ochTF YGL bygger på.som
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Tidigare ställningstaganden tillämpligheten förvärvsreglerna iom av
KL på massmediesektorn

Uttalandena i förarbetena till TF tidningsbranschen och konkurrens-om
förhållandena inte omfattande. specialmotiveringenär Av till kap.1 1 §
TF prop. 1948:230 108 kan utläsas dåvarande Svenska jouma-atts.
listföreningen i sitt remissyttrande hade pekat på i andra länderatt man
förde debatt huruvida tryckfrihetsgarantiema under moderna förhål-om
landen verkligen tillräckliga för säkerställa motsvarande TF:sattvar
syfte. Det uttalades monopolism, förtrustning och kommersialiseringatt

tidningsvärlden i andra länder ansågs såväl den enskildes möj-göraav
ligheter framföra sina meningar illusorisk föreställningenatt som om
allmän och objektiv upplysning mindre väl-genom pressen som
grundad. Slutsatsen i specialmotiveringen monopoliseringattvar en av
det fria ordet knappast genomförbar och monopolistiskaatt ten-var
denser skulle motarbetas. framgårDet vidare frågeställningen inteatt
ansågs ha aktualitet för svenska förhållanden vid tidpunkten för TF:s
tillkomst. När skall bedöma betydelsen dessa uttalanden måsteman av
beaktas det vid denna tid huvud inte fannsatt några lagregleröver taget

förvärvskontroll.om
förarbetenaI till YGL fördes i utsträckning i TF diskussio-änannan

vad grundlagens skydd kan åstadkomma, dvs. de reella möj-attner om
lighetema för och medierna i bruk måste beaktas. Iatt tavar en
propositionen till YGL prop.1990/91:64 30 och 86 uttalades därvids.

detta visar sig i fråga medier där det finnsatt praktiska hinder motom
etableringsfrihet eller särskild risk för monopol. Vidare påpekades att
de praktiska och ekonomiska möjligheterna sprida yttrandenatt genom
massmedier inte grundlagsskyddet. En viss dis-garanteras genom
kussion i vad mån etableringsfriheten i praktiken skulle kunna ledaom
till monopol vad avsåg nätinnehav fördes också. Någrat.ex. ut-- --
tryckliga bedömningar konkurrenslagens tillämplighet i dessa hän-om
seenden gjordes emellertid inte.

Frågan massmediesektoms förhållande till konkurrenslagstift-om
ningen i viss mån i förarbetena till den tidigare gällandetogs kon-upp

Ävenkurrenslagen 1982:729. i den lagen fanns särskilda bestäm-
melser företagsförvärv. dockDessa försiktigare utformade änom var
bestämmelserna i KL. första handI skulle den konkurrensbegränsning

uppstått näringsidkare på grund företags-attsom ettgenom en av
förvärv fått dominerande ställning på marknaden, söka förhindras av
marknadsdomstolen förhandlingar. andra hand kundeI domsto-genom
len förhindra förvärvet förhandling misslyckats eller andraom en om
åtgärder, förbud tillämpa eller åläggande ändra visstatt att ettsom

Ärendenkonkurrensbegränsande förfarande, inte tillräckliga.var om
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företagsförvärv anmäldes NO så han fann anledningsnartav som att
undersöka företagsförvärv skulleett besluta särskilt det ochom om-han fann det behövdesatt anmälangöra till marknadsdomstolen.en-
Ansökan kunde i stället göras sammanslutning konsumenter,av en av
löntagare eller näringsidkare berörd. företagsförvärvEtt blevsom var
ogiltigt regeringen fastställde beslut dettaom ett marknads-om av
domstolen. Ett förbud eller åläggande fick förenas med vite.

detI betänkande konkurrensutredningen Ny konkurrensbe-av -
gränsningslag SOU 1978:9 låg till grund för 1982 årssom
konkurrenslag hänvisades s. 352 till frågan särskildaatt regler förom
kontroll företagskoncentration inom massmedieområdetav prövades av
Massmediekoncentrationsutredningen MKU. Konkurrensutredningen
ansåg specialregleringatt för kontroll förvärv inomom en av mass-
mediebranschen skapades kunde det bli nödvändigt undanta dessaatt
förvärv från den företagsförvärvsprövning utredningen självsom
föreslog. Enligt utredningen borde denna reglering då beakta de
intressen utredningens förslag siktenärmast på,som intetog när
opinionsbildningsskäl överhanden. Omtar sådan reglering inte bleven

kunde det enligt Konkurrensutredningen lämpligtav förändraattvara
det utredningen föreslagna prövningsförfarandet såav det inteatt
ankom på regeringen bedöma opinionsbildningsaspektenatt vid dessa
förvärv.

MKU ansåg SOU 1980:28 65f. den TF skyddadeatt etable-s. av
ringsfriheten inte helt begränsning. Förutomutan viss självTFvar av
stadgad begränsning följer del faktiska inskränkningar i denna friheten
därav rörelse förävenatt tryckning, utgivning eller spridning av
skrifter underkastadeär lagstiftning förgäller närings-samma som-
verksamhet i allmänhet. MKU hänvisade till vad i för-uttalatssom
arbetena till TF, inskränkningatt det slaget skallen av senare
frånkännas giltighet i den mån den strider bestämmelserna imot TF.
Faktiska inskränkningar i möjligheterna dessa rättigheteratt utöva vilka
endast följer indirekt i och för sig vällovlig lagstiftning medav annan

syfte godtas däremot,annat så länge inskränkningen inte bety-är mer
dande. Blir trycknings-, utgivnings- och spridningsrätten i praktiken
illusorisk kan inskränkningama under inga förhållande förenas med
TF:s bestämmelser och anda. MKU framhöll det dock föreföllatt
osäkert skulle dras.gränsenvar

Frågan därefter itogs den proposition följde på Konkur-upp som
rensutredningens förslag prop. 198l/82:l65 98 f.. framhöllsDär atts.
det föreslagna prövningssystemet borde omfatta alla förvärv med
avseende på företag driver verksamhet inom landet och densom att
prövning sker förvärv enligt lagstiftning ficksom ske vidav annan
sidan den aktuella kontrollen. Att detta teoretiskt kundeav innebäranu
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enligtskekommakundeföretagsförvärv attvisstprövningen ettatt av
uppfattningdepartementschefensenligtutgjorderegelsystemskildatvå

inomföretagförvärvnämndesVidarenackdel.ingen att mass-av
utgångspunktmedkonkurrenslagen,enligtskullemedieområdet prövas

mellan TFförhållandetgälldedetNärskyddsintressen.syfte ochi dess
betänkan-till MKU:spropositionenihänvisadesandra regelsystemoch

lämna-bedömningtill MKU:skommentarerNågra1980:28.de SOU
emellertid inte.des

uttalandeningagjordesgällande KLdenVid tillkomsten somnuav
egentlignågonavslogsimotionledning. En ämnet utantjäna tillkan

motivering.

rättslägetuttalandenVissa om

Ägarkoncentration iutgivna-94Pressutredningen rapportendenI av
diskussionsinläggochpromemoriorfemradio/TVochdagspress —

tillförarbetenadettillhänvisades det203 att1994:145SOU avs.
framgårbetänkandeMKU:s attochkonkurrenslagstiftningen av

skulleavseendenvissaikonkurrenslagstiftningenavsikten attvar
frågadeteftersommassmedieföretag ärpåtillämpaskunna om en

skyddsintressen.ochsyftengenerellamednäringslivslagstiftning egna
iuttalandetnyssnämndadetemellertidifrågasattesI rapporten om

1981/82:l65prop.konkurrenslagentidigaretill denpropositionen
tidnings-förvärvansåg ettsåtolkaskunde att ett99 att avmans.

konkurrens-tillämpningförhindrasskulle kunnaföretag avgenom
vadtillhänvisadesförvärvsförbud. Vidarereglerlagstiftningens om

medborgaressvenskendastdettill TFförarbetena äri attsägs omsom
inskränksintetryckalsterframställajuridisksvenskeller rätt attpersons
frågagiltighet iharbestämmelsernäringsrättsligagällande omsom

sigtänkakundedockuttalades atttryckerirörelse. I attrapporten man
för-syfteividtas enligt KLskulle kunna attförbudåtgärderandra än

tidningsområdet.konkurrensbegränsningar påhindra
för-KL:sfrågankort berörtheltharKonkurrenslagsutredningen om

1997:20betänkande SOUi sittyttrandefrihetenochtill tryck-hållande
åtgärdervilkaoklartdelvisdetuttaladeUtredningen ärf..200 atts.

avseendeproblemochoch YGLmedförenliga TF attenligt KL ärsom
inteutredningenrättstillämpningsfrågordelvisräckviddKL:s är som

problemenansågUtredningenmening attnågonkan uttala omom.
underolöstadelvishelt ellerde blikanrättstillämpningentillhänvisas

gradhögirättsosäkerheten ärrådandedenochframåtårmånga att
betydelsespeciellamediefrågomastillhänsynmedotillfredsställande

området.utvecklingensnabbaoch den
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Ställningstaganden Konkurrensverket avseende tidningsmarknadenav

Konkurrensverket har i flera fall förhandsanmälda förvärvprövat av
tidningsföretag i sak, dock finna det nödvändigt vidta någrautan att att
åtgärder. Några uppmärksammade fall Mariebergs förvärv Syd-är av
svenska Dagbladet, Schibsteds förvärv Aftonbladet och Expressensav
förvärv GT.av

beslutetI avseende Expressens förvärv GT Konkurrens-av angav
verket mycket kortfattat verket funnit inteTF hindraratt att en
prövning enligt KL i förevarande fall. pressmeddelandeI nr 27, 14ett
november 1997 lämnades i samband med beslutet Konkur-som angav
rensverket förvärvsprövningen inte något inskränkeratt denär som
tryckfrihetsrättsskyddade etableringsrätten och det därtill kanatt
konstateras det inte har diskuterats eller gjorts några inskränkningaratt
i KL:s räckvidd sig i lagrådsgranskningen eller vid riksdags-vare
behandlingen.

artikelI i tidskriften Konkurrens författad5.96en nummer av
Kenny Carlsson, rättschef i Konkurrensverket, och jur studnumera
Johan Holgersson, redogörs för vad möjligen kannärmare som anses

Konkurrensverkets principiella inställning i frågan. Synpunkternavara
går på det finns starka för bestämmelserut att TFargument att :s om
etableringsfrihet inte något hinder för tillämpa förvärvs-utgör KL:satt
prövningsregler på tidningsmarknaden det däremot kanattmen
ifrågasättas KL tillräckligt effektivt verktyg förär skyddaett attom

ägarkoncentrationer hotar den fria opinionsbildningenmot och detsom
fria ordet.

framhållsDet i artikeln det bara TF och dess förarbetenäratt som
auktoritativ rättskälla skallutgör vad tillåtetnär avgöra ären man som

inom för TF:s tillämpningsområde. Författarna hänvisar tillramen att
vid tillkomstTF berördes frågan i förarbetena prop. 1948:230 108:s s.

bakgrund hotbild med monopolism, ägarkoncentrationmot ochav en
kommersialisering. Lagstiftama drog slutsatsen monopoliseringatt en

det fria ordet knappast genomförbart i demokratiskt samhälleettav var
och tendenser i sådan riktning skulle märkasatt måste deom en
motarbetas.

Enligt artikelförfattama ordalydelsen i inteTF någon avgörandeger
vägledning för hur det aktuella problemet skall lösas och det talarmesta
för inte kan dra några långtgående slutsatseratt det kortaman mer av
principuttalande gjordes i förarbetena. De tolkning därattsom anser en

till lagens ändamål möjlig tillämpa. tillämpningEnär KLattman ser av
förbud företagsförvärv säkerställer fleraett mot ett attgenom ges

tillfälle sina hörda förvärvetgöra genomförs,att röster vilketän om
enligt artikelförfattama torde ligga helt i linje med TF:s ändamål. De
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grundlagsskyddadedeinskränkninghandlarintedetatt avenommenar
komplettering.rättigheterna utan om ensnarare

instru-lämpligtellertillämpligvarken ettStåndpunkten KL äratt
hänsynspecielladärförtidningsförvärvbedömningen attvidment av
artikel-bemöterverksamhetenopinionsbildandetill denmåste tas

tordehänsynsådanför sig böri ochdetmed tasförfattarna ävenatt om
opinionsbildandeför denskyddnågotbeaktaanledningsaknasdet att

Artikel-ägarkoncentrationer.bedömningenvidverksamheten storaav
medie-yttrandefrihet inomkravet påförframhållerförfattarna attatt

friståendeantaltillräckligtfordrasuppfyllasskall kunnaområdet ett
detta. Demotverkatordekoncentrationökadochmedieföretag att en

medie-förbjudaföranvändaskanKL attattatt genomanser
opinionsbildandetill denhänsynhävdakoncentrationer kan tasattman

verksamheten.
närings-utifrånÄven skerhuvudsakligenenligtprövningen KLom

vidsåartikelförfattamadet enligt atttordekriterierrättsliga vara
förvärvsprövningsregler äromfattas KL:sförvärvsådana stora avsom

företagensopinionsbildandeintesyften, och styrekonomiskadet som
utifrånskehuvudsakprövningen idå ocksåRimligtvis börageranden.

barainteförvärvsprövningsreglerkriterier. KL:s tarnäringsrättsliga
helhets-Förvärvsprövningenaspekter.ekonomiskatillhänsyn avser en

allmännaviktigaandraställskonkurrensfaktorerdärbedömning mot
ordetfriadetskyddetArtikelförfattama ävenintressen. att avomanser
skallfaktortill KLförarbetenaiuttryckligeninte nämns somsom en
dettahävdaorimligtdet inteskälighetsprövningen attattvidbeaktas är

prövningen.vidkunnadet bördignitetsådan vägasintresse attär av
betydanödvändigtvisintebehöverförvärvochEtablering samma

medspråkbruknormaltenligtArtikelförfattamasak. att avsesmenar
rörelse. Detbörjaellergrundaanlägga,inrätta,etablera,ordet att egen

vilketnyskapande,formetableringde, ärhävdas,kan att avenanser
förrättighetTryckfrihetenfrån förvärv. utgörsigskiljerväsentligen en

ställerTFinskränkningarde startamedmedborgarevarje att, upp,som
köpalandet. Attinomvillhanhan önskarskrifterdeoch ut varsomge

Artikelförfattama rätten attsak. attheltföretag är anserannanenupp
tidnings-etableratförhindrasinteskrifter rätten ettfritt attut avge

fall köpetdebegränsad itidningsföretag ärköpaföretag annatettatt
konkurrensen.effekter påtill skadligaleder

ochsamarbetekonkurrensbegränsandeförbudetgällerdetNär mot
Konkur-haroch §§ KL19ställning 6dominerandemissbruk av --

Sommassmediesektom.avseendeärendenflerahandlagtrensverket
detoch TV4i TV3reklamförsäljningenexempel kan nämnas genom

ochTidsam-ärendetAirtime,reklamförsäljningsföretagetgemensamma
regel harprogrampaketering. Ikabel-TV-bolagensangåendeärendet
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berörda företag inte gjort några invändningar Konkurrensverketsmot
handläggning med hänvisning till bestämmelserna i ochTF YGL.

Sådana invändningar gjordes dock i ärendet angående Pressens
Morgontjänsts distribuera tidningenvägran Metro se avsnitt 5.3.att
Detta föranledde Konkurrensverket utförligt redovisa sin påatt syn
frågan. I anslutning till de uttalanden enligt förutnära det anfördasom
gjordes MKU framhöll Konkurrensverket uttalanden i förarbetenattav
och rättspraxis förstöd uppfattningen det i allmänhet barasyntes attge

eller mindre direkt åsyftade inskränkningarär i själva trycknings-,mer
utgivnings- eller spridningsrätten sådan strida motsom som anses
stadgandena i Faktiska inskränkningarTF. i möjligheterna utövaatt
dessa rättigheter vilka endast indirekt följer lagstiftning medav annan

syfte godtas däremot. varje fallI torde så falletannat så längevara
inskränkningen inte kan betydande slag. Skulleanses vara av mer en
sådan inskränkning leda till trycknings-, utgivnings- eller sprid-att
ningsrätten i praktiken blir illusorisk, torde dock inskränkningen inte
under några förhållanden kunna förenas med syftet med och
innebörden den grundlagsskyddade tryckfriheten.av

Konkurrensverkets prövning avsåg i detta ärende frågan detom
påtalade förfarandet distributionsvägran kunde strida 6motanses- -
eller 19§ Verket konstateradeKL. prövningen därvid innefattadeatt
bl.a. det fanns skäl för det fall missbruk dominerande ställ-ettom av-
ning skulle föreligga meddela åläggande distribu-att ettanses om-
tionsskyldighet tidningen EnligtMetro. verket kunde sådantettav
åläggande inte i sig medföra sådan inskränkning i själva sprid-anses en
ningsrätten sådan åläggandet kunde stridaatt motsom anses
stadgandena eller grunderna för Verket framhöllTF. dock för detatt,
fall sådant åläggande skulle medföra sådan påverkanett på rätten atten
sprida tryckt skrift denna skulle bli eller mindrerättatten mer
illusorisk, något åläggande givetvis inte skulle kunna meddelas.

Av det anförda fann Konkurrensverket följa inteTF utgjorde hin-att
der för tillämpning bestämmelserna i iKL på klagomålet påtaladeav
förfaranden.

Rättsutlåtande dr Hans-Gunnarjur Axbergerav

I Expressens förvärvsanmälan gjorde för första gången företagett
invändningen förvärvsprövning enligt inte förenligKL medatt ären

regler.TF:s Som grund för sin inställning Expressen förvär-attuppgav
berör ägandet och utgivningen tryckta skrifter ochvet utgivnings-attav

grundlagsfästrätten 1 kap.är 1 § TF. Som stöd för sin inställ-genom
ning åberopades rättsutlåtande jur dr Hans-Gunnar Axberger.ett av
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bearbetat skick åter-ochutvidgati delvissedermerautlåtande harDetta
ff..1998-99 1 3TidskriftJuridiskartikel igetts nr ssom en

reglerbedömning.följande TF:sAxbergerSammanfattningsvis gör
tid-förvärvaförbjuda någoninte kanmyndighetinnebär att ettatt en

stöd isaknas TFför förvärvet. Detställa villkorningsföretag eller att
tid-förvärvfrågorskall kunnamyndighetför taatt avomuppen

hinderdet ingetfinnsFormelltningsföretag till prövning. att tasett upp
anmälaskyldigIngenfinns inget ärfrågan reellt attpröva.attsettmen

tidskrift iperiodiskförvärvatill myndighet han attatt annanenavser
tordemyndighetEndirekt framgår TF.vadmån än varaavsom

prövningfrivilligt föranmältsharförvärvoförhindrad pröva ettatt som
intemyndighetenkansynpunkter. Däremotkunna lämnaoch torde

uppstårför det. Detställa villkorförvärvet ellerförbjuda norm-en
domstolellermyndighet övervägerochkonflikt mellan KLTF om en

grundlagegenskapförvärv.förbjuda Iellerställa villkor ettattatt av
tillämpas.utesluter TF KLatt

iartikelnargumentationen iAxbergerutlåtandet kommenterarI
ochlagtextenriktigtintedetKonkurrens. hävdar sägaHan är attattatt

tillämplighetfrågan KL:svägledning iförarbetena inte någon omger
föruttryckgenerellt plantill påFörarbetena TFområde.på TF:s ettger

denmotarbetasfria ordet bästdetmonopoliseringtanken att avaven
frånutgickLagstiftaren närmastfrihet attTF garanterar. pro-som

föruppkommaskulle kunnainteägarkoncentrationmedblemen m.m.
föruttryckenligt Axbergerförarbetenasvensk del. ochLagen upp-ger

obehövlig.ägarkoncentrationregleringfattningen ärmotatt en
villlagstiftarentryckfrihetdenframhållerAxberger att som

dettamångfald.publicistisk Mentillsyftar bl.a.självfalletgarantera
befrämja mång-kantolkningvarje TFinnebär inte sägasatt somav

innefattarbarainteberor TFförenlig med TF. Det ettfalden attär
mångfaldenskyddatill målet. Attmål också anvisar väg genomutan en

anvisar.den TFetableringskontroll väg motär motsatt som
reklamföräljningsmarknadeninte allsberörsutlåtandeAxbergersI

konkur-förbudhelleroch inte KL:sTV-områdetradio- ocheller mot
ställning.dominerandemissbrukochsamarbeterensbegränsande mot

medkommitténmeddiskussioneremellertid vidharTidningsutgivama
avseendeinte i någothävdat KLutlåtandeAxbergershänvisning till att

täcksområde TF.detkan tillämpas på avsom
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Kommitténs synpunkter

Några grundläggande frågor

Till början bör det i den allmännanämnas debatten på dettaatten
område ibland har hävdats förvärvskontroll inte omfattasatt av
tryckfrihetsförordningens regler etableringsfrihet det endastutan attom
skulle nyetablering företag faller inom tryckfrihets-vara av som
förordningens skydd. Resonemanget måste då utgå från den TFatt av
garanterade trycka ochrätten sprida skrifter tillgodoseddatt ut, ärge

den redan etablerade verksamheten.genom
Mot sådant står dock de uttryckligaett synsätt formuleringama i

tryckfrihetsförordningens aktuella bestämmelser. Varje svensk medbor-
har enligt kap.l 1 § skrifter i förvägrätt lagda hinder.att utge utangare

Bestämmelsen inte undantag för redangör etablerade företag. På mot-
svarande föreskrivs i kap.4sätt 1 § TF tryckpressrättatt att genom
framställa tryckalster skall tillkomma varje svensk medborgare eller
svensk juridisk och i 6 kap. 1 § stadgas deträtt närperson, samma
gäller tillsaluhålla, försända eller annorledes spridaatt tryckta skrifter.
Det kan hävdas till nyetablering torderätten liggaatt närmare
tryckfrihetens verkliga kärna, det knappast möjligt attmen synes ge
förordningen den tolkningen företagsförvärv i och för sig falleratt
utanför det skyddade området.

Rätten skrifter gäller för enskilda medborgareatt och fråganutge
kan med hänsyn härtill ställas principerna vidare tillämpligaärutanom
på aktiebolag och andra juridiska Det dock svårt påär attpersoner.
allvar hävda något Om enskild svensk medborgare åtnjuterannat. en
etableringsfrihet måste detta rimligen också gälla flera medborgare i
förening, och det kan då inte ha någon betydelse frångärna gmnd-
lagssynpunkt dessa har slutit sig i konsortium,ettom samman en
ekonomisk förening eller aktiebolag.ett

Som exempel på överväganden gjorts på helt områdeett annatsom
det aktuelltän kanär reglerna angående näringsförbudnämnassom nu

under konkurs. förarbetenaI till dessa regler prop. 1979/80:83
ff.184 konstaterade Lagrådet sådana förbud kan träffa verksam-atts.

het skyddad enligt ellerär RF TF. Lagrådet uttalade de restrik-som att
tioner det fråga inte sådana består i den enskildeattvar om var som
verksamhetsutövaren måste iaktta vissa föreskrifter han bruknär gör av
sina fri- och rättigheter fråga direkta i förväg meddeladeutan att var om
förbud måste innebära hinder åtnjuta själva fri- ochattsom anses
rättigheten. leddeDetta till särskilda regler- i kap.6 kon-1 §numera
kurslagen förbudet inte gäller den grundlagsskyddade närings-attom-
verksamheten.
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grundlagsregleringenochmellan marknadsrättenFörhållandet av
ipåsärskilt svårbedömt. Tankenemellertidyttrandefriheten attär

fleraframförts ii detta avseende harrättslägetgrundlag precisera
varitfrämsta skälet torde havarvid dethar avvisats,sammanhang men

utveckling skulle hindras semarknadsrättensfarhågor för t.ex.att
tillhar anknytning KL:sproblemDel986/87:15l 49 soms.prop.

gränsdrag-exempel på demedieområdettillämplighet på utgör ett
för med sig.grundläggande oklarhetendenningssvårigheter som

Konkurrenslagsutred-i likhet medAxbergerTill skillnad från men
frågaframhålla det här inteför sin delvill kommitténningen attatt om

problemnormkonflikt, dvs.kallasvad brukarbedöma ett somensom
innehåll.oförenligt Detlagverk hareller flera ärvållas två ettattav

i vilkeni ställetgäller framför Frågangrundlagama KL.självklart äratt
marknads-förhållande tillha iskallinnebörd grundlagama enanses

0rd,med andraeller,det slagrättslig reglering KL representerarsomav
det grundlags-intrång påtillämpaslångt kanhur KL göraattutan

skyddade området.

olika synsättKonsekvenser av

ståndpunkten koncentra-exempelvis Axberger denIntar attman som
verksamhetbeträffandealls tillämpligai intetionsreglema KL är som

följdfrågor. Enskrifter uppkommer fleratrycktai utgivningbestår av
hardiskussionberörts i denendastdel dessa har sparsamt somav

förekommit området.på
ståndpunkten måsteden angivnakonstaterasTill början kan atten

kabel-TV-sändningar,skall gälla i frågaprincipinnebära att omsamma
principiella grundlags-tråd harsändningareftersom sammagenom

reglerspeciellaskrifter 3 kap. 1 § YGL. Deskydd tryckta omsom
syftarkabel-TV-företagengäller formust-carry-skyldighets.k. som

inforrnationsfrihetemaochyttrande-visserligen till motgaranteraatt
etableringsfriheten kanmonopoleffektermöjliga negativa ge upp-som

tillämpaöppning föremellertid inte någonreglerhov till. Dessa attger
medtillkommadet skulle gåkonkurrenslagstiftningen och rättaattatt

harden lagstiftningenmed hjälpmonopol övernätinnehavares av
öppningellerundantagi förarbetena. Någotinte berörtshuvud taget en

inte i YGL. Harenligt finnstillämpa förbud KLför att manannars
tillämpas på TF:sinte kankoncentrationsreglemauppfattningen att

såtillämpasregler inte heller kaninnebära dessatorde dettaområde, att
skyddas YGL.rättigheterinskränker dede inteatt avsom

påsända radio- och V-programgäller T sättdetNär annaträtten att
barainskränkningar,visserligenmedger YGLtrådän mengenom
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lag innehåller föreskrifter tillstånd och villkor förgenom attsom om
sända kap.3 2 §. Det uppenbart inteKL någon lag detär äratt av
slaget. Slutsatsen torde bli radio- och TV-sändningar skulleatt vara
generellt undantagna från koncentrationsregleringen.

Den argumentation har förts till förmån för koncentrations-attsom
reglerna inte får tillämpas har främst tagit sina utgångspunkter i
intresset skydda den publicistiska verksamheten. hur skallMenatt man
utifrån denna ståndpunkt ställa sig till medieföretagens verksamhet
annonsmarknaden grundlagstödUtan låt med stöd vissavara av-
motivuttalanden har i rättspraxis vid tillämpningen marknads-av-
föringslagstiftningen utvecklats den principen framställningaratt som
har kommersiellt syfte och samtidigt har kommersiella för-ett rent
hållanden till föremål normalt skall undantagna från tillämp-TF:sanses
ningsområde se rättsfallen NJA 1975 589 och 1977 751.t.ex. s. s.

Antar verksamhet består i försäljning reklam-attman som av
omfattas koncentrationsreglema medanutrymme falletärmotsatsenav

med avseende på den publicistiska verksamheten, blir tanken att
medierna skulle undantagna från ifrågavarandeKLzs regler någotvara

chimär. de beslutEtt Konkurrensverket blivit föremålav en av av som
för den livligaste kritiken beslutet inleda fördjupad under-att en—
sökning med anledning förvärvExpressens GT skulle alltjämtav av -
ha varit invändningsfritt med tanke på förvärvets konsekvenser för
reklammarknaden. Medierna skulle immuna för ingripanden bara ivara
den mån de inte sig reklamförsäljning.åtägnar De ansvariga myndig-
heterna skulle i fallså kunna motverka konkurrensskadliga monopol-
bildningar på Anser ochTF YGL hindra ingripandenomväg.en man
enligt koncentrationsreglema såvitt gäller själva medieverksamheten, är
det därför tänkbart konsekvensen bör dessa regler inte helleratt attvara
skulle få tillämpas beträffande reklamförsäljning, i den mån den sker

eller i samband med medieverksamhet och har betydelse förgenom
denna. Denna uppfattning har också hävdats i praktiken från
branschens sida.

Man skulle alltså få räkna med uppdelning reklamför-en av
säljningsmarknaden i två delar med något flytande dengränser, ena
underkastad de vanliga koncentrationsreglema och den andra immun

sådana regler. En tänkbar slutsats försäljningmot är attannan av
helt och hållet faller utanför KL:s område försåvitt detannonsutrymme

fråga i tryckt formär eller i radio eller ochTV attom annonser
detsamma gäller framställningäven för sådana ändamål.av annonser

Andra frågor i ganska ringa utsträckning har belysts i debattensom
gäller hur utifrån den grundläggande uppfattningen koncentra-attman,
tionsreglema inte får tillämpas beträffande verksamhet består isom
utgivning tryckta skrifter, skall på sådana aktiviteterav se som
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Etableringsfriheten förtryckta skrifter.tryckning och distribution av
tydligare uttrycktochsådana verksamheter enligt lika starkTFär t.o.m.

därförför själva utgivningen. Deti grundlagen etableringsfriheten ärän
behand-distribution skullehävda tryckning ochknappast möjligt att att

Och detsammautgivningsverksamheten.las på självasätt änannat
spridningframställning ochbeträffandeskulle YGL:s område gälla

tekniskagrammofonskivor och andraexempelvis filmer, upptag-av
ningar, där skyddet lika starkt.är

övriga reglervad månfråga därnäst inställer sig i KL:sDen ärsom
konkurrens-förbjudertillämpliga i fråga mediesektom. KLär om

dominerande ställning. Påoch missbrukbegränsande samarbete av
ärende rörandeexempelvis Konkurrensverkets Pres-tid har isenare -

regler dettainte hellerMorgontjänsts distribution hävdats att avsens -
får tillämpas.slag

utslagnakoncentrationsreglemauppfattningenHar äratt avman
visser-slutsats. detgrundlagsreglema, detta också naturlig Här ärär en

det gäller kon-fråga i utpräglad gradligen förbud än närom som mer
frånförfarandensig redan vidtagnacentrationsreglema riktar mot

konkurrensbegränsande samarbeteFörbudennäringsidkamas sida. mot
karaktäremellertid till sindominerande ställningoch missbruk ärav

osäkert de principerhuvudsakligen framåtsyftande, och det är somom
kan åbe-marknadsföringslagstiftningens tillämpninghar utvecklats vid

mediesektom.skall få tillämpas inomtill stöd för dessa förbudattropas
rationellt hållbartsynpunkt finna någotockså från saklig svårtDet är att

skillnadutgångspunktmotiv för med grundlagsregleringen göraatt som
koncentrationsreglemamellan de olika bestämmelserna i KL. Utgör ett

imedieområdet detfria etableringsrätten påotillåtet intrång i den synes
gällerbetraktelsesätt detgodtyckligt hävdaviss mån näratt ett annat

och missbrukkonkurrensbegränsande samarbeteförbuden mot av
dominerande ställning.

inställ-den följdriktigaalltså mycket talar förDet är mestattsom
grundlagsreglemahållet slåsningen antingen helt ochKLär utatt av

område.på dettai sin helhet kan tillämpaspå medieområdet eller också
denuttryck förbl.a. Tidningsutgivamaförut har framgått harSom gett

Konkurrensverket tillhör demuppfattningen medanförstnämnda som
betydande princi-harden meningen. Fråganansluter sig till ettsenare

ochhär gäller mycketpraktiskt intresse, eftersom detpiellt och stortett
skulle helteventuelltområde under snabb utvecklingviktigt varasom
konkurrensen.för den lojala Ifrån de vanliga principernaundantaget

dominerande ställ-missbrukdet anmärkningsvärt,synnerhet är om av
distribu-det gäller tryckning ellermotverkas signing inte kan närvare

kabel-TV. Radio- och TV-bran-reklamförsäljning ellertion skrifter,av
torde också i sin helhetmusikindustribranschenschen liksom film- och
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med den angivna utgångspunkten undantagna från de spelreglervara
gäller för näringslivet i övrigt. förstärkan-Varken skapandet ellersom

det konkurrensskadlig dominans eller missbruk sådanav en av en
dominans skulle kunna motverkas på angivna områden.nu

så långtgående tolkning otvivelaktigtEn grundlagsregleringen fårav
konsekvenser framstår äventyrliga inte bara från konkurrens-som som
synpunkter också för intresset den praktiska möjlighetenutan attav
utnyttja yttrandefriheten. oförenlig bl.a. med uttalanden iDen är som
olika sammanhang har gjorts Konstitutionsutskottet, låt attav vara
dessa inte har gjorts i form grundlagsmotiv och således inte kanav
läggas till grund för grundlagstolkningen se t.ex.l996/97:KUl 36s.
och 1997/98:KUl 30. Kommittén kan emellertid för sin del inte göras.
gällande den uppfattning bl.a. Tidningsutgivama har ställt sigatt som
bakom oriktig ingen kan med säkerhet vad gäller.är veta som-

det allsMen inte självklart grundlagama läsas dettamåsteär att
Kommittén vill hänvisa till den rådande gränsdragningen mel-sätt. att

lan och marknadsföringslagstiftningen har utvecklats egentligtTF utan
stöd i grundlag. kan på det område diskuteras finnasDet även som nu

för sin utgångspunkt iTF:s och YGL:ssynsättutrymme ett tarsom
syfte säkerställa fritt meningsutbyte och allsidig upplysningatt ett en
och innebär de spelregler enligt gäller för näringslivet iKLattsom som
allmänhet faller utanför det område skyddas grundlagama. Isom av
många andra avseenden har det nämligen mediebranschen äransetts att
underkastad de regler generellt gäller för näringsverksamhet ävensom

dessa indirekt leder till vissa inskränkningar, för såvitt sådanaom
inskränkningar inte betydande. detockså tänkbartDetär är attmera
finns för innebär nyanseringar på sådant sättutrymme resonemang som

vissa ingripanden enligt inteKL alla skulle tillåtna ochatt attmen vara
det avgörande skulle vilken betydelse ingripandet särskildai detvara
fallet kan få för yttrandefriheten eller skulle civil-ha endastKLatt
rättslig betydelse för exempelvis giltigheten träffade avtal inteav men

fåkunna några offentligrättsliga konsekvenser. också tänkbartDet är
domstol skulle saken så konkurrenslagens förbudatt att moten se

skadliga koncentrationer slås och inte nämnda lagsTF YGLut av men
regler i övrigt.

Annonsvägran

särskilt omdiskuterad fråga fårI det klarhet haratten numera anses
vunnits i fråga gränsdragningen, nämligen det gällernär vägran attom
införa i tryckt skrift. MarknadsdomstolensGenom avgö-en annons
rande den november25 1998 i det s.k. Dagen-målet 30/98 harDnr A
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det slagits fast ansvarig utgivare inte med stöd förbudKL:satt en av
missbruk dominerande ställning kan tvingas införamot attav en

skrift.i tryckt avgörande gälldeDetta emellertid specifikannons en
fråga hur förhåller till densig uttryckliga regleringenKL i TFom av
utgivarens befogenheter, och utgången i målet får i själva verket anses

ganska uppenbar. Avgörandet kan inte underlag för säkervara ge en
slutsats i fråga i övrigt.rättsläget de domstolsavgörandenI iom som
övrigt föreligger föregåendehar de i det diskuterade frågorna inte
ställts på sin sådant det kan bidra till diskussionen.sättspets att

Slutsats

Kommitténs slutsats måste alltså bli det inte kan uteslutas heltKLatt att
och hållet utslagen ochTF YGL på det grundlagsskyddadeär av
medieområdet frågan svårbedömd och det finnsäratt att utrymmemen
för olika uppfattningar. Liksom Konkurrenslagsutredningen måste
kommittén konstatera osäkerheten gäller hela medieområdet.att
Osäkerheten kan skingras serie domstolsavgöranden ellergenom en

förtydligande grundlagen. kan kommitténDäremotettgenom av som
saken inte ändringar i eller i vanligKL lag klarlägga rätts-ser annars

läget, inte dessa utformas på sådant det grundlagsskyddadesätt attom
medieområdet i sin undantas frånhelhet tillämpningsområde.KL:s

Från de angivna synpunktema kommittén också det saknasattanser
fog för kritik Konkurrensverket för iverket osäkert rättslägemot att ett
har försökt åstadkomma prejudikat. allmänt intresseDet bety-är ett av
dande vikt rättsläget detta områdepå klarläggs. de förslagOmatt som
kommittén lägger fram i det följande genomförs, kommer det osäkra
rättsläget kvarstå under övergångsperiod flera år. Kommitténatt en

det för sin del angeläget ansträngningama åstadkommaatt attanser en
serie vägledande avgöranden fortsätter.

öretagskoncentrationsförordningensl O F

tillämplighet på mediesektom

företagskoncentrationsförordningen,Att liksom konkurrensreglema i
Romfördraget, avsedd tillämpas koncentrationerpåär även röratt som
medier råder det ingen tvekan framgår tydligt, bl.a. undan-Detom. av
tagsbestämmelsen i artikel i förordningen21.3 medlems-som ger

behörighet vidta nödvändiga åtgärder för skydda andrastaterna att att
legitima intressen, såsom mediernas mångfald, de omfattasän som av
förordningen.
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kan det dis-tillämplighetenför KLmotsvarandePå sätt avsom
kom-företagskoncentrationsförordningenkuteras tillämpningen avom

ochTFgrundlagama. Omkonflikt med de svenskai attman ansermer
hävdatill handsdetliggerhindrar tillämpningen KLYGL nära attav

kollision mellan EU:skan uppkommadet på motsvarande sättatt en
heltkollision intesådanUtgångenregelverk och grundlagama. ärav en

svensk del väsentligendock förjfr. avsnitt Frågansäker 4.8. är
för förordningentillämpningsområdetmed hänsyn tillteoretisk att

omsättningströsklama.de högabegränsas av

mediekoncentrationslagstiñnings5.11 En ny
till och YGLförhållande TF

betydelsemediesektom hartillämplighetpå KLzs ävenHur serman
skydda mångfal-ändamålhar tilllagstiftningför frågan hur attsomen

maktkoncentrationochmotverka sådanmedier ochden i svenska ägar-
ochoch brett meningsutbyteskada frittmassmedierna kaninom ettsom

till och YGL.förhåller sig TFallsidig upplysningfri ochen

ställningstagandenTidigare

detföreslogMassmediekoncentrationsutredningen MKU, attsom
fusioner ochingripaför samhälletskulle införas möjligheter att mot

avsnitti övriga delarmassmedieområdet seandra företagsförvärv på
massmediekon-motverkandebestämmelserframhöll10.1 att avom

ingripandenamed i den månTFcentration inte stämmer överens avser
utredningenskrifters område. Enligttrycktamassmedieverksamhet på

etableringsfrihet påobegränsadnämligen i principförutsatte TF en
lag-emellertid behovetbedömdeområde. Utredningendetta av en

massmedieområdetkoncentration påmotverkastiftning med syfte att
jämkainte borde tveka TF:sbetydelsesådan attatt manvara av

bestämmelser.
stred bestäm-föreslagna lagstiftningenframhöll denMKU motatt

meddock inte utformatsi hadeetableringfrihet Dessamelserna TF.om
kangående koncentrationför långtolägenhetertanke på de som en

syftelagstiftningenslåg den föreslagnaEnligt utredningenmedföra. -
de prin-väl i linje medyttrande- och tryckfrihet-främja reellatt en

stred enligt utredningenLagstiftningenvilka grundar sig.ciper på TF
krävde den undantags-emellertidanda,därför inte TF:smot en ny

föreskrift i TF.
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Utredningen föreslog med för-paragraf i 1 kap. 10 §TFen ny en
hållandevis utförligt utformad bestämmelse införan-för möjliggöraatt
det i lagvanlig de förbud och de villkor tänkte sig.utredningenav som
Paragrafen hade följande lydelse:

Utan hinder denna förordning får vidare i lag med ändamål attav
motverka sådan företags- och ägarkoncentration massmedieområdetpå

frånönskvärd yttrandefrihets- eller åsiktsbildningssynpunktärsom
befogenhet domstol ingripa med eller förbud i frågaföreskrifterattges

förvärv företag eller inflytande företag på detta områdeöverom av av
eller med föreskrifter för fysisk eller juridisk med dominerandeperson
ställning massmedieområdet. Föreskrift får avhändelseävenavse av
företag eller inflytande företag.överav

Lagstadgande i första får strida be-stycket dock inte motsom anges
stämmelserna i andra stycket.2 §

sista meningen förhållandetDen avsåg det tryckning, utgivning ochatt
spridning inte fick hindras på grund skriftens innehåll stöd i TF.utanav

uttaladeMKU det tydligt de utredningen föreslagna be-att attvar av
stämmelserna förbud eller föreskrifter i fråga förvärv företagom avom
stred den i lagfástaTF etableringsfriheten. utredningenDetmot av
föreslagna förvärvsförbudet möjligheter-sades komma rikta sigatt mot

fritt utvidga verksamhet ifrågavarande och vissa före-slagattna av
skrifter exempelvis åläggande massmedierörelse ellersäljaatt en-
aktier möjligheterna huvud driva verksamheten.övermot att taget-

framhölls meningen lagstiftning bl.a.Det med förslag tillMKU:satt
motverka förvärv tidningsföretag skullenågonatt attvar genom av

komma förfoga alltför omfattande tidningsutgivning.överatt en

inställning förslagets förenlighet medRemissinstansernas avseende TF

Remissinstansema gjorde i utsträckning bedömningstor samma som
utredningen, behövde ändras. Endast remissinstans ansågTFatt en
ändringen i onödig. Naringsfiihetsombudsmannen framhöllTF näm-
ligen det föreföll egendomligt undantag från skulle behövaTFatt att

för kunna föreskrifter till främjameddela syftargöras att attsom
mångfald. enligt föreligga harmoni mellanDet måste honom snarare en
lagstiftning vill hindra koncentration grundlag villochsom en som
bevaka till fri åsiktsbildning.rätten

höll med föreslagna undantagsbestämmelsen iLO den TFattom
krävdes hade ingen erinran däremot.men

Justitiekanslern JK fann genomförandet lagstiftningatt av en om
motverkande ägarkoncentration kräver ingrepp i den i nuvarande TFav
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tidningar, böckeretableringsrätten såvitt gällerlagfasta fria m.m.
tryckfrihetsrätten.enligt grundstenama ifrihet utgjorde JKDenna en av

etableringsfriheteniinte modifikationerkunde ifrågasättasDet om
tryckfrihetsrättför svenskde hävdvunna utgångspunktemainnebär att

tryckfrihetenvidsträckta skyddet förframhöll också detJKöverges. att
motståendeolägenheter för andrafå till följd betydandeibland kan

tryckta skrifterobehindradbeaktansvärda intressen, rätt att utgemen en
Liknandedet fåttså starkt intressehar överväga.ett attansetts vara

Tidnings-Advokatsamfund, SvenskaSverigesuttalanden gjordes av
Författar-SverigesFöreningen Svensk Fackpress,utgivareföreningen,

Tidningsutgivareforening, Svenskaförbund, Svenska Veckopressens
Svenska Teaterförbundet.Bokförläggareföreningen och
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6 Etablering och ägande enligt radio-

och TV-lagstiftningen

1 Inledning

För sändningar radio- och TV-program tråd råder princi-av genom en
piell etableringsfrihet, vilket framgår kap.3 1 § första stycketav
yttrandefrihetsgrundlagen YGL. Krav på tillstånd får alltså inte
ställas. Enligt paragrafs andra stycke får friheten emellertidsamma
begränsas föreskrifter i lag bl.a. för för vissaattgenom utrymmege

i den utsträckning det behövs med hänsyn till allmänhetensprogram
intresse tillgång till allsidig upplysning. Bestämmelser sådanav om
skyldighet vidarebefordra TV-sändningar i kabelnät,att s.k. must carry-
skyldighet finns i radio- och TV-lagen.

Sändningar radio- och TV-program på trådsätt änannatav genom
får enligt 3 kap. 2 § YGL regleras lag innehåller föreskrif-genom som

tillstånd och villkor forter sända. Bestämmelser tillstånds-attom om
plikt, alltså innebär etableringsbegränsning, finns i vissa lagarsom en
inom radio- och TV-området. Därutöver finns del andra bestämmel-en

innebär begränsningar i medieägandet.ser som

6.2 Radio- och TV-lagen

Bakgrund

När radio- och TV-lagen trädde i kraft den i december 1996 denersatte
sju författningar radio och TV, nämligen radiolagen 1966:755,om
närradiolagen 1982:459, lagen 1991:2027 kabelsändningar tillom
allmänheten, lagen 1992:1356 satellitsändningar televisions-om av

till allmänheten, lagen 1981:508 radiotidningar, lagenprogram om
1986:3 rundradiosändning finländska televisionsprogramom samtav
lagen 1966:78 förbud i vissa fall rundradiosändning påmot öppnaom
havet.
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ägarkoncentration endasti lokal-Tidigare fanns bestämmelser om
Radio- ochradiolagen och avtal med1993:120 i TV4 AB.statens

ägarkoncentration.TV-lagen innehåller vissa bestämmelser omnu

tillämpningsområdeLagens

kap. radio- ochBestämmelserna tillämpningsområdet finns i TV-1om
lagen. grundläggande i kap. första stycketEn bestämmelse 1 1 § är att

riktadelagen gäller sändningar ljudradio- och TV-program ärsomav
tekniska hjälpmedel.till allmänheten och avsedda medatt tas emot

i bl.a. medNyligen har vissa ändringar gjorts lagen1998:1713
anledning det 97/36/EG. sänder TV-TV-direktivet Den somav nya

definitionen i artikel 2.3 ioch etablerad i Sverige enligt TV-ärprogram
upplåten idirektivet eller använder sig frekvens Sve-ärsomsom av en

i Sverige faller underrige eller satellitupplänk belägenären som
skallsvensk jurisdiktion. gäller inte någon EES-statDetta annanom

jurisdiktions-för sändningen enligt motsvarande kriterier. Kanansvara
frågan medfrågan inte med tidigare nämnda kriterier bedömsavgöras

EG-fördraget.hjälp bestämmelsen etablering i artikel 52 i Enav om
lagstiftningen har också in-bestämmelse för hindra kringgåendeatt av

förts. gäller den sänderinnebär radio- och TV-lagenDen ävenatt som
efter i Sverige, etablerar sig iTV-program och, ha varit etableradatt en

verk-i syfte kringgå den svenska lagstiftningenEES-stat närattannan
Bestämmelserna finns isamheten huvudsakligen riktar sig till Sverige.

1 kap. 2
Enligt kap. for sändningar tråd endast1 3 § gäller lagen omgenom

vad före-sändaren når fler bostäder med det undantaget100än att som
skrivs kabeloperatörs carry-skyldighet gäller för sändningarmustom

når fler tio bostäder.änsom
gäller för sådana sändningar radiopro-Lagen enligt kap. 4§1 av

bedriversatellit kan i Sverige, denöver tas emot om somgram som
eller sändningen tillsändningsverksamheten har sitt hemvist i Sverige

satellit sker från sändare här i landet.en

tillståndBestämmelser tillstånd och villkor förom

fre-sända radio- eller med hjälp radiovågorFör TV-programatt av
kvens under gigahertz krävs i princip tillstånd enligt kap. § första3 2 1
stycket radio- och TV-lagen.
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tillståndkap. framgår det regeringen meddelar2 2 §Av äratt som
dels dels ljudradioprogram rikstäckande eller tillsända TV-program,att

utlandet.
avseendekap. regeringen får ställa vissa villkorI 3 l-4 attanges

hur sändningsrätten skall och programinnehållet.utövas om
förenasSändningstillstånd får enligt kap. radio- och TV-lagen3 l §

ochmed villkor innebär sändningsrätten skall sakligtutövasattsom
opartiskt med beaktande vidsträckt yttrandefrihet ochsamt attav en
informationsfrihet skall råda i ljudradion televisionen. föroch Det

olika åsikts-mångfalden viktiga kravet opartiskhet torde innebära att
riktningar skall få komma till tals och balanseras rättvist Attsätt.ett

saklig-påståenden i skall korrekta följer kravet påprogrammen vara av
het.

får förenas villkor iSändningstillståndet därutöver med som anges
skall de reglerkap. Enligt propositionen 1995/96:160 823 2-4 §§. s.

TV-lagen. Villkorskall gälla för innehållet framgå radio- ochsom av
huvudsakligentillståndets innehåll, innebörd och bestånd skallrörsom

paragrafemaframgå direkt bestämmelser i lagen. aktuellaDeav
villkorinnehåller uttömmande uppräkningar olika slags som rege-av

ringen får ställa.
för också förbudEnligt kap. § får villkor sändningstillstånd3 3 avse

sponsradeeller andra och andrasända reklam ävenmot att annonser,
ochsådana i kap. andra stycket, § 10 §8 § 97änprogram som anges

villkorandra stycket. sändningstillstånd får förenas medEtt även om
förbud diskriminera annonsörer.mot att

kap. tidigare lydelse fanns i första stycket3 4 § i dessI en
regeringen,bestämmelse ingen kunde få tillståndänatt ett avom mer

grund aktie-sig direkt eller företag där han eller hon pågenom avvare
inflytande.eller avtal hade bestämmandeeller andelsinnehav ettensam

Bestämmelsen utformad med förebild i lokalradiolagen se5 § av-var
snitt nedan. Bestämmelsen bort lagen 1998:17135.3 togs omgenom

den februari i år, iändringar i radio- och TV-lagen 1996:844 l sam-
band med införandet digitala marksändningar. propositionenAvav

denl997/98:184 framgår skälen för detta delsprop. äratt att genom
därmed ocksådigitala tekniken kan överföringskapaciteten ökas och

digi-antalet tillstånd ökas väsentligt. Dels i propositionenatt omman
de företagtala TV-sändningar 1996/97:67 förutsatteprop. att som

medverka i de digitalasänder analogt via marknätet skall få tillfälle att
framhåller regeringensändningarna. den förstnämnda propositionenI
programföretag flerför övrigt borttagandet förbudet änatt mot att geav

motverka sådantillstånd inte påverkar regeringens ambitionett att
fritt och brettägarkoncentration i massmedierna kan skada ettsom

meningsutbyte och fri och allsidig upplysning.en

19-0466Yttrandefriheten8
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kap. kvarstår såledesI 3 4 § endast begränsningen villkorattnumera
för sändningstillstånd får innebära ägarförhållandena och inflytandetatt
i företag erhåller tillståndet inte får förändras i begrän-ett änsom mer
sad omfattning. Som exempel kan villkoren i TV4:snämnas att ett av
sändningstillstånd ägarförhållandena och inflytandet i bolaget inteär att
i sin helhet får påtagligt förändras så ägarkoncentrationen inomatt
medierna ökar. Villkoret uppmärksammades i samband med förstatt
Bonniers och sedan Alma Media förvärvade aktier i TV4. Ett annat
villkor i sändningstillståndet iTV4 sin bolagsordning skall före-är att
skriva ingen kan för och andras aktier för sammanlagtröstaatt egna

femtedel de företräddapå aktierna.än stämmanmer en av
kap. innehåller11 2 § bestämmelser regeringen får återkallaattom

tillstånd tillståndshavaren brutit de villkor förenats medmotom som
tillståndet.

Tillstånd sända närradio meddelas enligt kap. radio-4 3 § ochatt
TV-lagen Radio- och TV-verket. Vem kan få tillstånd före-ärav som
mål för behÖrighetsbegränsningar. Endast lokala ideella föreningar som
har bildats för sända i närradion eller bedriveratt program som annan
verksamhet inom sändningsområdet, församlingar och kyrkliga
samfalligheter inom Svenska kyrkan, obligatoriska sammanslutningar

studerande vid universitet och högskolor och sammanslutningarav av
flera tillståndshavare i sändningsområde för närradio-ett gemensamma
ändamål s.k. närradioföreningar kan enligt kap. få4 4§ tillstånd att
sända närradio. Tillståndet får återkallas enligt kap.11 3 § 1 lagsamma

behörighetskraven inte längre uppfylls.om
finns i radio- och TV-lagenDet begränsning i möjligheten atten

kombinera ägande inom radiosektom. tillståndEtt sända närradio fåratt
enligt kap. inte till4 6§ någon har tillstånd sända lokal-attges som
radio eller digital ljudradio. Närradiotillståndet upphör gälla dagdenatt
sändningar får ske med stöd tillstånd.annatav

carry-skyldighetenMust

Genom ändring i 8 kap. radio- och1 § TV-lagen har1998:1713en
skyldigheten för innehavare kabelnät till marksända TV-att attav se

kan i anslutna fastigheter utökats till högsttas emot treprogram sam-
tidigt sända från de tillståndshavare verksamhet finansie-program vars

TV-avgiftsmedel och högst sändsettras genom program som av en
tillståndshavare. Vidare har införts bl.a. bestämmelseannan en ny om

sändningsskyldigheten endast gäller sändningar för vilka sänd-att
ningstillståndet har förenats med krav på opartiskhet och saklighet samt

Ävenmångsidigt programutbud där det skall ingå nyheter. dennaett
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ändring beror på införandet digitala TV-sändningar i marknätetav
prop. 1997/98:184 ff..57s.

6.3 Lokalradiolagen

Lokalradiolagen innehåller bestämmelser syftar till motverkaattsom
ägarkoncentration och begränsar etableringsfriheten. Tillstånd attsom
sända lokalradio meddelas Radio- och TV-verket. Den redanav som
har lokalradiotillstånd kan inte få ytterligare tillstånd enligt 5 §ett ett
lokalradiolagen 1993:120. Enligt lag6§ kan inte staten,samma
landsting, kommuner eller den fått tillstånd regeringen enligtsom av

kap.2 2 § radio- och TV-lagen 1996:844 erhålla tillstånd till lokal-
radiosändningar. Skälet för de förstnämnda kategorierna uteslötsatt tre

enligt förarbetena prop. lokalradion16 inteattvar s.
skulle fungera språkrör för myndigheterna och för den sistnämndasom
kategorin mångfalden bör främjas.att

Bestämmelsen i lokalradiolagen hindrar ägande i flera medier,som
dvs. det ibland kallas korsvist ägande eller multimediabegränsningsom

mycket omdiskuterad. Lokalradiotillstånd får enligtär 7 §inte medde-
las till någon dagstidning eller till den harut ettsom ger en som
bestämmande inflytande företag dagstidning eller tilli ett utsom ger en

företag vilken någon de nämnda har bestämmandei inflytande.ettav
Bestämmelsen motiverades med de möjligheterna sända pri-att attnya

lokalradio borde utnyttjas på sådant möjligheterna tillvat sättett att
mångfald till Om dagstidningsföretag skulle kunna erhållatas vara.
tillstånd sända lokalradio skulle dessa företag kunna öka sitt infly-att
tande nyhetsförmedling och opinionsbildning i stället föröver att anta-
let självständiga skulle bli flera 1992/93:70prop.röster 17.s.

Flera remissinstanser ifrågasatte begränsningen för dagstid-om
ningsföretagen förenlig med tryckfrihetsförordningen och YGL.var
Frågan diskuterades i motiven prop. 1992/93:70 ff.. Med17s.
hänvisning till 3 kap. och2 3 YGL påpekades regeringen i lag-att
rådsremissen hade gjort bedömningen intresset motverkaatt attav
dominans nyhetsfönnedling och opinionsbildningöver sådantär ett
särskilt viktigt skäl i kap.2 13-§ regeringsformen RF ochsom avses

förslaget inte överskred de för lagstiftaren ställs iatt gränser som upp
kap.2 12§ andra stycket Regeringen hade anförtRF. i remissen att

eftersom de föreslagna reglerna inte hindrade någon, inte heller en
radiostation, från tidning torde förslaget förenligt medatt starta en vara

VidareTF. hänvisades till lagrådets yttrande prop. 1992/93:70
ff..164s.
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Lagrådet konstaterade i sitt yttrande den föreslagna begräns-att
ningen hade gjorts just med tanke på yttrandefriheten informations-och
friheten och med syfte sända Iokalradio skall utnyttjasatt utrymmet att
så dominans nyhetsfbrmedlingöver och opinionsbildningatt motverkas
och i stället möjligheterna till mångfald till bakgrundMottas vara. av
det begränsade för lokalradiosändningar ansåg lagrådetutrymmet
begränsningen ligga väl i linje med grundlagsbestämmelsema i 3 kap.
2 § andra stycket YGL och kap.2 andra13 § stycket RF vidasteom
möjliga yttrandefrihet och inforrnationsfrihet. Begränsningen kunde i
enlighet med 2 kap. 12 § inte hellerRF hot den friautgöra ett motanses
åsiktsbildningen. Lagrådet godtog regeringens uppfattning begräns-att
ningen föranledd sådant viktigt skäl i 2 kap.ett 13 §var av som avses
RF. Lagrådet gjorde bedömningen begränsningen i övrigtatt även var
förenlig med YGL och påpekade bedömningen i princip ocksåatt
gällde de föreslagna begränsningarna i och5 6 §§.

När det sedan gällde frågan begränsningen förenlig med TFärom
konstaterade lagrådet beträffande etableringsrätten för tidningaratt är
endast sådana begränsningar framgår förordningen tillämpliga.som av
Lagrådet fann liksom regeringen begränsningen inte hindrar någon,att
inte heller radiostation, från tidning. Lagrådet emel-att starta togen en
lertid sida saken, nämligen det förhållandetupp en annan att ettav om
dagstidningsföretag inte kan få tillstånd sända Iokalradio skall be-att
traktas begränsning etableringsfriheten. Lagrådet ansågsom en attav
det förhållandet begränsar tidningsföretagens möjligheteratt attman
bedriva viss verksamhet tidningsutgivning inte kundeänannan ses som

begränsning etableringsfriheten under förutsättning åtgärdenen attav
inte framstår riktad just denna frihet. Lagrådet konstaterademotsom att
eftersom gjort bedömningen begränsningen får för-attman anses vara
anledd särskilt viktigt skäl med avseende justett på yttrandefrihetenav
och informationsfriheten kan begränsningen inte strida TF.motanses

Återkallelse tillstånd kan enligt 28 andra§ stycket ske någonav om
tillståndshavare under tillståndstiden direkt eller indirekt förvärvar

Återkallelseytterligare tillstånd. kan också skeett någon sak-om som
behörighet enligt 6 § direkt eller indirekt förfogar tillstånd.övernar ett

Om Radio- och TV-verket har meddelat tillstånd eller medgettett att ett
tillstånd överlåts behörighetsbrist får tillståndet återkallastrots bara om
beslutet har påverkats felaktiga eller ofullständiga uppgifter frånav
tillståndshavaren. Vidare får återkallelse endast det med betrak-om
tande skälen för åtgärden inte framstår alltför ingripande. Detav som
skall påpekas meddelat tillstånd inte kan, vidatt ett behörig-som annan
hetsbrist, återkallas på den grunden tidningsföretag direkt elleratt ett
indirekt har förvärvat tillståndet. Konstitutionsutskottet bet.
1992/93:KU15 anförde21 i samband med lagens tillkomst bl.a.s. att
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sända för fall behörighets-möjlighet återkalla tillstånd deatt atten av
brist i lokalradiolagen kan åtgärd riktar7 §som avses ses som en som

möjlig-sig tidningsföretagens etableringsfrihet. Utskottet ansågmot att
konflikt med till grundheten därmed kommer i de principer liggersom

tryckfrihetsförordningens bestämmelser etableringsrätten förför om
tidningar.

Utredningar lokal- och närradio6.4 om

närradiokommitténLokal- och6.4.1

närradiokommittén hade fram förslagLokal- och i uppdrag läggaatt
möj-ändrade regler för lokala radiosåndningar skulle förbättraom som

lokal-ligheten förverkliga de ursprungliga intentionerna i frågaatt om
radions mångfald och lokala förankring. fråga närradion skulleI om

livskraftigändringarna innebära närradion på bättre blirsättatt ett en
radio med lokal anknytning och demokratisk förankring.

Kommittén föreslog i sitt betänkande lokala radion SOUDen
regler för bryta ägarkoncentrationen inom lokal-1996:176 attnya

medradion. Förslaget innebar auktionerna tillstånd skulle ersättasatt av
urvalsförfarande konkurrenssituation huvudkrite-i vilade påett som en

ägarförhållanden, finansiering och programverksamhetens in-riema
riktning. Fördelningen avsåg syfta till mångfald i det totala medieut-
budet inom sändningsområdet och spritt ägande. nämnd knutenEnett

föreslogs tillståndsgivningen.till Radio- och TV-verket ha hand om
Kommittén de nuvarande generella reglerna ägandeansåg att om

tillståndsgivningen myndighetenskulle behållas, vilket vid innebär att
först skall sökanden överhuvudtaget behörig få till-pröva är attom
stånd. Därefter skall ägarförhållandena beaktas omständighet avsom en

förslaget ochbetydelse för urvalet. Enligt fick tillstånden inte överlåtas
ägarförändringar under tillståndsperioden fick bara ske i begränsad
omfattning. Kommittén konstaterade den nuvarande över-rättenatt att
låta tillstånd inte förenlig med tillståndsgivning där ägarbildenärett en

urvalskriterium. På motsvarande såg på överlåtelsersättär ett man av
träffande förändrar ägarbildenaktier eller andelar eller avtalav som

ägarinflytandet. grund behov kunnaeller På praktiskt attett stortav av
genomföra ägarförändringar i begränsadskulle sådana kunna göras
omfattning myndigheten kan godkännas.och ändringarnapröva om

denna skulle otillåtet ägandeVid prövning myndigheten motverka att
Bedömningenenligt de generella reglerna uppstod på indirekt väg. av

sökande-tillåtligheten skulle restriktiv motverkaatt attvara nog en



230 Etablering och ägande enligt radio- och TV-lagstiftningen SOU 1999:30

bulvan eller för vinning skaffade sig tillstånd syftei föraattsom egen -
ägandet till någonöver annan.

Lokal- och närradiokommitténs förslag, i den del lokal-rörsom
radion, fick omfattande remisskritik. Förslaget genomfördes inteen

utredning tillsattes.utan en ny

6.4.2 Utredningen den framtida kommersiellaom
lokalradion

särskildEn utredare har haft i uppdrag lägga fram förslag deatt om
framtida villkoren för den kommersiella lokalradion. direktivenI anges
dir. 1997:13 förslagen skall utformas i enlighet med målen föratt

insatser på massmedieområdet; stödja mångfald och reellastatens att
yttrandemöjligheter, massmediemas oberoende säker-garantera samt
ställa tillgängligheten till massmedierna. Utgångspunkten sänd-är att
ningstillstånd inte skall fördelas auktionsförfarande.ettgenom

Utredningen den februari15 1999 lämnade betänkandet Densom
framtida kommersiella radion SOU 1999:14 föreslår bestämmel-att

lokalradio inordnas i radio- och TV-lagen och i huvudsakattserna om
reglering skall tillämplig för sändningar analogoavsettsamma vara om

eller digital utsändningsteknik används. Radio- och TV-verket skall
enligt förslaget meddela tillstånd för kommersiella lokalradioutsänd-
ningar.

korthetI innebär utredningens förlag den nuvarande regleringenatt
där tillstånd auktioneras till högstbjudande med urvalsför-ut ersättas ett
farande. grundläggandeEtt krav vid tillståndsgivningen föreslås vara

sökanden har finansiella och tekniska förutsättningar bedrivaatt att
verksamheten varaktigt, med god kapacitet och kvalitet i utsändningen.

de fallI samtliga sökande inte kan i sändningsområdetutrymmeges
skall urval ske. Utredningen det bör det finnas förett att utrymmeanser
åtminstone i undantagsfall två tillstånd i varje sändningsområde.tre,
Urvalet skall inledningsvis baseras på kriterierna ägarförhållande och
den mängd material sökanden förklarar sig beredd sända.eget att
Utredningen framhåller ägande medför antalet aktöreratt ett attsom
marknaden ökar och hög andel unika för programföretageten program
eftersträvas det fallFör antalet sökande fortfarande överstiger det till-
gängliga skall sändningamas format beaktas.utrymmet

detNär gäller ägarförhållanden utredningen tillståndsmyn-säger att
digheten skall efter det blir många aktörer densträva på lokalaatt
marknaden. Endast de medier har det aktuella sändningsområdetsom

täcknings- eller upptagningsområde skall omfattas bedöm-som av
Ägarförhållandenaningen. i radio och dagstidningar,TV såväl isamt
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för-Utredningensskall beaktas.pappersutgåva i elektronisk formsom
hatillståndshavareslag innebär dels det blir möjligt för änattatt meren

få lokalradiotill-för tidningartillstånd, dels begränsningen attett att
föreslås inte heller i fort-försvinner. landsting kommunstånd Stat, och

denförslagetsättningen få tillstånd. Vidare innebärkunna är att
aktuellai detsökande tillstånd sända radio eller TVredan har attsom

saknar sådantför sökandesändningsområdet får stå tillbaka somannan
sändningsområdettäckertillstånd. sökande dagstidningGer ut en som

ägarintresse isaknarfår denne tillbaka för sökandestå annan som
media i sändningsområdet.

mängdutredningen denmångfalden föreslåröka den inreFör attatt
skallsända dagstidförklarar sig bereddmaterial sökande atteget en

unikasändningartillmätas betydelse. Med material äreget somavses
bearbetning krävsredaktionellför lokalradiostationen. visst måttEtt av

arbete ochsjälvständigtoch därmed utredningen visst måttett avavser
Materialkvalitet.det skapas håller viss journalistiskatt somsom en

sortering kan inteenbart bygger manuell eller datoriseradpå anses upp-
allabestämmelsefylla kravet. Urvalskriteriet kompletterar attomen

material dagligentillståndshavare skall sända minst timmar egettre
mellan kl. 06.00-21.00.

Även utredningen tillfonnat syftar enligtkriteriet sändningamasom
i första hand tillMångfalden skall beaktasöka den inre mångfalden.att

hand i förhållandeutbudet sändningsområdets lokalradio och i andrai
framhållerUtredningentill utbudet i övrig massmedia i området. att

mångfald i dvs.det finnsmyndighetens uppgift tillär etern,attatt gese
deinte värderaför format programverksamhet,olika attutrymme av

angivna formaten i sig.
lokalradiosänd-föreslås gälla för innehållet i allareglerDe som

Radio-föreslårskall lagbestämmelser. Utredningenningar i attanges
olika slag.ställa villkor Förstoch TV-verket dessutom rätt attges av

tillståndet bördenne godtar villkoren isökanden meddelatnär att ver-
ket utfärda beslut sändningstillstånd.ett om

förlängning vidfyra med tilltillstånden skall löpa i årDe rättnya
få tillståndetTillståndshavaren föreslås hahögst två tillfällen rätt att
återkalla till-förutsättning det inte finns grund förförlängt under attatt

sändningsområdet påmångfalden minskat påtagligt iståndet. de fallI
formatsändningamasgrund tillståndshavaren inte följt villkoratt omav

gäller detriskerar denne inte få tillståndet förlängt. Detsamma äratt om
radiofrekvensernödvändigt tekniska skäl eller användningenatt avav

Även till-överenskommelser. i de falländrats internationella engenom
tillstånd i sändningsområdetståndshavare disponerar änöver ettmer

därtill föreslåsTV-verket sitt medgivandeRadio- och attgettutan att
inte förlänga tillstånd.verket skall ha möjlighet ettatt
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lämnaskall kunna överlåtas. Radio- och TV-verket skallTillstånd
förvärvaren behörig och intesitt medgivande till överlåtelse ärom

Föreliggertillstånd sända lokalradio i sändningsområdet.redan har att
har till-särskilda skäl kan överlåtelse tillåtas förvärvaren redantrots att

beträffandestånd i sändningsområdet. villkor kan gällaDe mäng-som
för förvär-material och sändningarnas format skall gälladen äveneget

varen.
avgiftAvgiften för de tillstånden föreslås bestå fast omnya av en

del intäkter ochkr och rörlig baserat på40 000 spons-av annonseren
överstigandering. Avgiften skall utgå med 10 på beloppprocent

kr.400 000
sänd-Utredningen föreslår de nuvarande tillstånden för analogaatt

förlängs med till utgången år Avgifternaningar åtta år 2008. somav
fastställdes tillstånden auktionerades föreslås gälla underdå ävenut

tillståndsperioden. Avgiften för de tillståndshavareden kommande som
sändningar i sändningsområdet föreslåsf°ar konkurrens analoganyaav

bli justerad.
kraft januarireglerna föreslås träda i den 2001.De 1nya
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jämförelseIntemationell

7 EU

Bakgrundl

deinitiativ för begränsakrävthar längeEuropaparlamentet storaatt
och expansion.dominansmedieföretagens

dessa kravmed anledningkommissionendecember 1992I utavgav
grönbokmediekoncentration. Enmångfald ochgrönboks.k. omen -
från kom-terminologi dokumentenligt EU:s ettäreng. green papers -

samband meddiskussionsunderlag imissionen fungerar attsomsom
område och intevisstpolitik påförriktlinjer utarbetas EU:s ett som
bereda mark för kom-användas förkanförslaginnehåller attmen som

grundfrågor ochvissainnehöll analysGrönbokenmande förslag. aven
medier i delagstiftning ägandeutförlig översiktrelativt över avomen

medlemsstaternaspekade påKommissionendå tolv EG-statema. att
inre markna-kunde hindra denmassmedierför ägandeolika regler av

handlingsaltema-hade olikagemenskapenochdens utveckling treatt
tiv:

åtgärd,inte vidta någonatt
skulle beröra insynfrämstaigenomföra åtgärder rummetatt som

marknadsövervakning,och
ellerförordningregleringåstadkommaatt genomgemensamen

medie-bestämmelsernade nationellasamordnadirektiv för att om
ägande.

berördamed medlemsstater,flera samrådföljdesGrönboken av
medlemsstaternablandOlika uppfattningaroch företag.organisationer
betydande delarmotstånd frånstarktkommissionen ochinomoch ett

Till dettabehandling.fördröjde frågansmedieföretagende storaav
traditio-massmedier ioch ägandemångfaldfrågankommer att avom
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aktualiserats inom EUhadeochdvs. radio TV,nell bemärkelse, press,
utsträckningtidigare i vissfrågorsamtidigt med två andra stora som

dessamediekoncentrationen. Densamtidigtdiskuterades ena avsom
TV-programproduktionsföretagensocheuropeiska film-gällde de pro-

underhållningsbranschen.amerikanskakonkurrera med denblem att
Även grönbok våren 1994. Dettakommissioneni detta utämne engav

strukturrationaliseringar,forpläderar för ökatdokument utrymme
och kanhelaforetagsuppköp EUinklusivesammanslagningar överetc.

koncentrationtill ökadpositivtha varit delvistill vidaså sägas av
data-utbyggnadenrördefråganmarknader. andraägande och Den av

ocksåinriktningendärhuvudleder"nätverk s.k. "digitala attvar—
under kom-industrimänbegränsningar.undanröja nationella En grupp

s.k.i den Ban-ordförandeskap,Martinmissionären Bangemanns gav
lagstiftningamauppfattningenuttryck förinte bara attgemannrapporten

tillharmoniserasochmediekoncentration måste ettmot anpassas
kommunikations-debl.a.multimediasamhälleframtida att storautan
strukturomvand-kommandei denborde ha friare spelrumföretagen

områden.angränsandemöjlighet gå in påberedaslingen och även att

direktivutkastVissa7.2

utarbe-vilketmångfald i mediernatill direktivförsta utkastEtt ett om
åtminstoneVid1996.blev käntEU-kommissioneninomtats sommaren
inte lett tillUtkasten harutarbetats.reviderade utkasttillfällen hartvå

redovisningdetaljeradoffentliggjorda. Någonresultat och ut-är av
sammanhang.i dettai frågainte kommainnehåll kan därförkastens

betydande uppmärk-väcktområdetarbete påEftersom kommissionens
allmäntinnehållet i utkastenhuvudsakligadetsamhet, blev emellertid

harKommitténutländska medier.ochi svenskakänt artiklargenom
bedrivna arbe-hittillsberöra deti dessa delaroforhindradsig attansett

tet.
med-tankenbyggde påutkastensålundaAllmänt känt attär att

ochägandebegränsningarregler förskulle samordnalemsländema av
företagfor allabehandlinglikamedieföretag, såinflytande över att
kunnainte skullemedlemsländernainnebarinom uppnås. DettaEU att
Syftetavsågs täcka.direktivetområdeinföra andra regler inom det som
olikabättreskulle fungeraden inre marknaden störasutan attatt avvar

ändamåletallmännaolika medlemsstater. Detför medieägande iregler
den inremediesektom ihinder ibortprojektet såledesmed att tavar

medie-reglerde nationellaolikheter iberor påmarknaden omsom
specifikt syftadeskydda mångfalden. Merägande att pro-som avser

skapamediesektominomtill främja tillväxtjektet också attatt genom
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förutsättningar för mediatjänster, investeringar i medieföretag ochnya
deras utveckling i den inre marknaden säkerställa oberoendesamt att
och självständighet mellan mediekontrollörer effek-upprättaattgenom
tiva för mediekoncentration.gränser

vidare direktivutkasten traditionellaKänt omfattade deär att mass-
medierna, radio- och TV-tjänster och dagstidningar. Utgångspunkten

införa trösklar begränsar medieföretagens marknadsandelar.attvar som
Enligt utkasten skulle trösklama begränsa ägandet i radio- ochen av
TV-sektom, dvs. den riktar sig mediekoncentration i sektor.mot resp.

andra skulle begränsa koncentration ägande iDen avsåg änsom mer en
mediesektor, dvs. flermedieägande. huvudbestämmelsema inne-tvåDe
bar något förenklat uttryckt att:

den kontrollerarl eller flera radioprogramtjänsterTV-som en resp.
inte får etablera, förnyat tillstånd för, eller förvärva kontrollges

programtjänst kanal samlade publikandeldenöver en om som
därigenom omfattas aktörens kontroll i det berörda området denav
relevanta marknaden uppgår till minst 30 procent.
den2 kontrollerar eller flera medier inte får etablera, för-ettsom ges

tillstånd för eller förvärva kontroll programtjänstövernyat en ny
inom radio eller eller förvärva kontroll existerandeTV över ett
dagstidningsföretag han redan kontrollerar mediumettom av en

och han därigenom kontrollerar den10än procenttypannan avmer
totala mediekonsumtionen. Andelen beräknasskall som en summa

tredjedel marknadsandelen inom respektive radio, ochTVav en av
press.

frånUndantag huvudbestämmelsema skulle få förgöras

lokala företag riskerar förvärv tillåtsupphöra inte ettattsom om-
eller tillstånd förnyas kontrollören inte redan kontrollerarett ettom
nätverk lokala medier i hela eller delen landetstörreav av
public serviceföretag, dvs. företag stadgar har effektivi sinasom en—

förgaranti oberoende och mångfald, inte har vinstorienteraden pro-
gramverksamhet och tillgängliga för alla.är

fortsatta7.3 arbetetDet

känt arbetet inom kommissionen enighet ettdirek-Det nåär att att om
tivutkast svårigheter. Kritik arbetets inriktningmöttes stora motav an-
fördes både inom och kommissionen.utom

allmänt hållen kritik effektenEn gick på regleringut attmer av en
huvud och i synnerhet regelverk den utkastenöver taget ett typ somav
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Å ifrågasättsdet ocksåandra sidan harför diskutabel.uttryck vargav
fall skulle förvärralinjerna i vissaefter de angivnainte regleringom en

reglerbefintliga nationellaomöjliggöramediesituationen att omgenom
fick fördirektivprojektetockså riktatsKritik harägarspridning. mot att

förväntningarnavilket inte ansågsekonomisk motaccent,stor omsvara
huvudbe-ambition. det gällermediepolitisk Närkultur- ochen mer

tröskelvärdena förföreslagnasynpunkter defanns detstämmelsema att
deför låga likavälradio ochägande i TVbegränsning attsomvarav

detflennedieägande harbegränsningenBeträffandeför höga. avvar
efter-förslagettidningsföretag missgynnastraditionellahävdats att av

verkar i olikaför företagalltför låg10 gränsärprocent somensom
utvecklingenpåståtts hämmaenligt utkasten harregleringmedier. En

redandiskriminera företagföretag ochEuropabaseradestarka somav
kan läggasTill dettatraditionella medier.framgångsrika inomvisat sig

generellt ifråga-publikandelarmätningartillförlitligheten äratt avav
satt.

denunder ledningbedrevs till börjandirektivArbetet på ett aven
tyskemedverkan denMonti, underkommissionärenitalienske avmen

framkompromissförslagladeskommissionären Bangemann ett som
slagsklausulflexibilitetsklausul.innehöll s.k. Dennabl.a. ettvaren

gälla i år.avsedd 10till börjanövergångsbestämmelse atten varsom
endastfå för företagskulleinnebar undantagDen göras ettatt som

finnsland, och där dettrösklama i endaförut nämndaöverskrider de ett
till-Härmed avsågmångfalden påsäkrarregler sätt. attannat mansom

följd libe-historiska skäl eller tillde medlemsstatermötesgå avsom av
publik-högahar aktörer med mycketägarrestriktionemaralisering av

speciellatill denmöjlighet hänsynandelar störreatt tasamt att ge
deenbartframför allt, intei vissa länder,marknadstmkturen men

anmälan tillefterfall skulle undantag beviljasdessamindre länderna. I
kommissionen.

ytterligareenighet, ochledde emellertid tillheller dettaInte ett
tidigare bl.a. påskilde sig från detkompromissförslag diskuterades som

bort.hade tagitsiflexibilitetsklausulentidsbegränsningendet sättet att
Även bindandeinte rättsligtför direktiv meddelatanken i ställetatt en

stod det dockföremål för diskussion. 1997rekommendation Höstenvar
grundval deresultatåstadkomma påklart arbetet på ut-att ettatt av

drivas vidareinte skulle kunnaarbetade utkasten
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Nuläge7.4

fortlöpande under-med sina direktiv hållit sigKommittén har i enlighet
kommissionen. defrågans behandling inom Avrättad fortsattaom

fortsatt arbeteupplysningar därvid erhållits kan slutas någotattsom
direktivutkasten inte aktuellt.efter de präglade de tidigarelinjer ärsom

allmännainte avskrivits, och de utgångs-har själva fråganDäremot
gälla.området fortfarande Någotpunkterna för arbete på nyttett anses

inte tidsplan för fortsattutkast emellertid inte känt ochär ettens en
allt döma ligger arbetetarbete området har kunnat meddelas. Avpå att

uppfattning och i så fallkommittén inte ha någonoch vågar omnere,
till det motståndMed hänsyndet kommer återupptas.när storaatt som

frånsannolikt arbetetde tidigare försöken måste görasmötte om grun-
eventuellt för-sigden, och torde ha anledning väntaatt att ett nyttman

förtillnärmelsevis lika ingripande verkningarsök inte kommer haatt
skulle ha fått.marknaden de kasserade utkastensom
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Europarådet8

Europarådets mångfald ocharbete med8.1

mediekoncentration

mediekoncentration bevakatsfrågan mångfald ochSedan 1990 har om
tillsattessärskilda inom Europarådet.kontinuerligt Först enav organ
ochexpertkommitté år 1996arbetsgrupp. Den ersattes numeraav en
kommerspecialistgrupp år 2000finns det till utgången atten som av

ochinforrnationsteknikemas-undersöka de kommunikations- ochnya
avseenden.för mångfalden i medierna i olikatjänstemas betydelse

definitioneroch föregångare har utarbetatExpertkommittén dess
avsnittutredningar, Översikter se 9.1.och har gjort analyser, m.m.

för rapportering ochEuroparådet har sedan några tillbakaår ett system
nationella korrespondentermarknadsövervakning bl.a. nätettgenom av

röranderedovisar förändringar i lagstiftningi varje medlemsland. De
ägarförhållanden och struktur för massmedierna.

prioritetmediekoncentrationsfrågan haft högEuroparådet harInom
politiska både mediekoncentra-det funnits motsättningartrots att om

problemet. Vissationsproblemet sådant och lösasätten attsom om
internationelltåstadkommaländer har varit inriktade på försökaattmer
betonat bety-Andra harbindande regler massmedieägande.om mer

marknadsövervakning.delsen erfarenhetsutbyte, analyser ochav
utpekats inom Europarådet:Följande delproblem har särskilt

ländersmellan mindre och TV-systemrelationerna länders större°
språk båda sidoroch särskilt i de fall har påregler, omman samma

Tyskland-Schweiz-Österrike etc.,rankrike-Belgien,Fgränsen

utlands-kringgående nationella ägarbegränsningsregler genomav0
etablering,

programproducenter,programbolag,vertikal koncentration mellan-
marknadsföringsföretag etc,

underhållning och nyheterrättigheter inomhandel med exklusiva-
samt sportevenemang,
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"kva-privata radiostationers roll inom opinionsbildning och debatt-
och inte bara för underhållning och musikdistribution,litetsradio"

marknadsföring medieprodukter mellan olika före-reklamfrågor: av°
inom ägargrupp.tag samma

förTill läggas särskild aspekt viktigdessa kan ansettsen som vara
mindre speciellt de eller blivande marknadsekono-länder och nya

Östeuropa,och nämligen frågan hur skallmiema i Mellan- om man
nationellkunna behålla sina massmedier i ägo äventyrautan att en

förutsätter fria kapitalrörelser.europeisk integrationsprocess som

Europarådets riktlinjer8.2

har inte resulterat i bindandeArbetet inom Europarådet någraatt
träffats i riktlinjer har antagits.överenskommelser har Europa-attutan

förpliktande för medlemsstaternarådets riktlinjer alltså inteär utan sna-
bör vidta.förslag till åtgärder medlemsstaternasomrare

för fiiimjaMinisterkommitténs rekommendation åtgärder iinsynattom
medierna

den novemberEuroparådets ministerkommitté 22 1994antog en
rekommendation till medlemsstaterna åtgärder för främja insynattom
och öppenhet i medieägandet Recommendationtransparens Rno

i kategorier; bestäm-9413. Riktlinjerna uppdelade allmännaär tre
imelser för i media, speciella åtgärder kan insyninsyn garanterasom

Till första kategorin hörradio- och TV-sektom i pressektom. denresp.
ägarförhållandenriktlinjer allmänhetens insyn i inom medier-m.m.om

information mellan ansvariga i medlems-och utbytena om av organ
internationella transaktioner betydelse för mediestruk-staterna om av

andra kategorin innehåller riktlinjer dels för vilkaDenturen. typer av
uppföljninginformation de har för beslut ochansvar om avorgan som

programföretagen sändningstill-sändningstillstånd bör kräva in närav
eller förändringar inträffar. Dels för vilka besluts-stånd meddelas när

befogenheter sådana bör med. särskilda rikt-Denutrustasm.m. organ
linjen öppenhet i pressektom föranledd det, i tillär att motsatsom av
radio- och TV-sektom, inte finns tillståndssystem knytanågot att upp

reglering insyn till. behandlar vilka olika informa-Den sortersen om
tion medieföretagen kan föremål för insyn och öppenhet.om som vara
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för främjaåtgärderrekommendationMinisterkommitténs attom
mångfald mediernai

1999,januariden 19nyligen,ministerkommittéEuroparådets antog en
främja mång-föråtgärdertill medlemsstaterna attrekommendation om

själva rekom-Till991.RRecommendation Nomediemafald i
promemoriaförklarandeochbilagafogademendationen är enen

rekommendationen.kalladnedan
enskilde hardenbetydelsenbl.a.betonasrekommendationen attI av

detsärskiltmångfald,präglas närmedieinnehålltilltillgång ett avsom
självständigaantalförekomstenochinformation, ett stortgäller att av

all-lokal nivåochregionalnationell,mediekanaleroberoendeoch
erin-demokrati. Detochmångfaldgradhögreleder tillmänt sett aven

det gällersåvälvariationkulturell när typochpolitisk avattras om
betydelse föravgörandemedieinnehålletsjälvamedier är avsom

främjabörmedlemsstaternaframhållsmedierna. Detmångfalden i att
imediepolitikenutvecklamångfaldkulturellochpolitisk attgenom

förrespektoch medEuropakonventioneniartikel 10medenlighet
konstaterasrekommendationen attoberoende medier. Iprincipen om

mediernatraditionellade ärpåfokuseraenbarttendensen enatt
mediekoncentration ilagstiftningarexisterandebrist ipotentiell mot

dominerandemedföretagantaletvidarekonstaterasEuropa. Det att en
ökakan kommamediekoncentrationer attutvecklingenochställning av

och IT-telekommunikations-medie-,mellangrund konvergensenpå av
sektorerna.

ministerkommittén rekommen-iRekommendationen attutmynnar
regelbundetdelsåtgärder, utvär-dels vissamedlemsländerna attderar

ochmångfaldenfrämjaföråtgärderbefintligaeffektivahur är attdera
behovetundersökaochkoncentrationsmekanismer,motverka att av

utvecklingentekniskaochekonomiskadenbakgrundändringar mot av
mediefáltet.på

gällerägandet,Åtgärderna ävenregleringbarainte utanavavser
redaktionelltmedieinnehåll,och tjänster,kommunikationstekniker-nya

forskningochför mediastödåtgärderservice,publicoberoende, om
emellertidredovisasåtgärdermångfald.och Dessamediekoncentration

här.inte
ochradio, TVägandetreglering inomgällerdetNär pressav

införamedlemsstaterna övervägaEuroparådet attrekommenderar att
kankoncentrationermotverkaförhindra ochförlagstiftning att som

lokalochregionalnationellsåvälpåmediernamångfalden iskada som
möjlig-undersökaocksårekommenderas attMedlemsstaternanivå.

tillståndsgivningvidellerlagstiftningitrösklarbestämmaheten att -
ellerinflytande imedieaktörsbegränsaförliknandeeller att enen-
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flera mediesektorer. Det hänvisas till sådana trösklar kan byggaatt t.ex.
på maximal tittarandel eller kommersiella medieföretags omsättning
eller kapitalandel. Det bör påpekas rekommendationen inteatt säger
något vilken nivå trösklama skall bestämmas. Däremot uttalasom

trösklar införs bör mediemarknadensatt storlek och nivån på till-om
gängliga på marknaden särskilt beaktas.resurser

Nationella har till uppgift meddela sändningstillståndattorgan som
bör i sitt arbete fästa särskild uppmärksamhet vid främja mångfaldenatt
i medierna.

Medlemsstaterna bör skapa särskildaöverväga mediemyndig-att
heter med makt ingripa sammanslagningar och andra kon-att mot
centrationer hotar mångfalden i medierna eller förstärka de redansom
existerande mandat på området. Om inte sådana lösningarorganens

lämpliga bör de allmänna konkurrensmyndighetema särskildanses ta
hänsyn till mångfalden i medierna de bedömer koncentrationernär
inom mediesektom.

Vidare rekommenderas medlemsstaterna bör vidtaatt överväga att
särskilda åtgärder vertikal integration i mediesektom. fram-mot Det är
för allt åtgärder for det fall enskilt företag har kontroll radio-att ett över
och TV-sektom och näraliggande aktiviteter, och detta hotutgör ett mot
mångfalden i medierna, som avses.
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reformsträvanden iochLagstiftning9

länderandra

Inledning1

mediekoncentrationlagstiftninginkluderasVad i om

flera olikainnefattamediekoncentration kanLagstiftning typer avom
lagstift-särskildbestämmelser ifrågakanbestämmelser. Det omvara

uppkommerkoncentrationsig endastning riktar mot genomsomsom
TV-lagstift-ochbestämmelser i radio-gällaocksåförvärv. kanDet

radio- eller TV-för bedrivaoch villkortillståndstvångningen attom
också begräns-nyetablering,allt gällerframförsändningar mensom

grundpåkoncentration uppkommeringriperningar mot avsomsom
tillväxt.

inomnationella lagstiftningarolikaEuroparådetsI rapporter om
olikabestämmelser imedlemsländemasdelarmedieområdet man

begränsningarsammanhangi dettaintressekategorier. Av ärstörst av
begränsningarmediesektor,ägande ikombinerarätten att avsamma
begränsningarmediesektorer,ägande i olikakombinerarätten att av

begränsningarmediesektorema,reklam- ochmellaninflytande av
ochföretagsförvärvkontrollochmellan mediernasamarbetsavtal av

medierna.inomandra överlåtelser
medie-ochmångfaldgrönbokkommissionensiEU,Inom t.ex. om
skiljeravsnitt 7.1,marknaden sedenkoncentration på gemensamma

medieägandet.bestämmelser begränsarfyra olika typer somavman
multimedia-ochmonomedia-beteckningamaanvändsde två förstaFör

främstmultimedia harbegreppetinom EUbegränsningar senare
ljud,innefattarmedieprogramdatorbaseradebetydakommit att som

begreppenanvänds iställetbetänkandedettabild, m.m.. Itext,
flermedieägande se kap. 2.enmedie- och

utformademedium kanför ägande iBegränsningarna ett somvara
TV-sänd-radio- ellertillstånd förinneha flerasamtidigtförbud att

bransch, ellermedieföretag ii andraha ägarandelarningar, att samma
publikandel.upplagenivå elleröverskrida vissatt en
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Begränsningama för flermedieägande kan utformadet.ex. vara som
förbud ha sändningstillstånd för radio eller ellerTV ägarandelarmot att
i programföretag sökandens upplagenivâ överskridernär viss gräns.en
Även begränsningar eller förbud ha sändningstillstånd ellermot att
ägarandelar i både radio och förekommer.TV

tredjeDen för högsta eller röstandelsätter itypen gränser ägar-
medieföretag eller förhindrar på bestämmande infly-sättannat att ett
tande uppnås i syfte späda inflytandet.att ut

fjärdeDen bestämmelser begränsningar med slagstypen är ettav
diskriminerande karaktär, exempel kan bestämmelsernämnassom som
utesluter offentliga politiska partier, vinstdrivande organisatio-organ,

från medier för förhindraägare problem medatt redak-attner vara av
tionellt oberoende och likriktad information.

Begreppet korsägande används flerai betydelser, ibland synonymt
med tidigare nämnda beteckningar. Med korsägande kan dels näravses

och har intressen i flera olika mediebranscherägareen samma
flermedieägande, dels medieföretag har ägarintressen hosnär var-
andra, dels det finns ägarintressen mellannär medieföretag och företag
i andra sektorer näringslivet.av

antalEtt olika beteckningar används för i princip likartade för-
hållanden mediekoncentration.rörsom

Förhållandet mellan begreppen och mediekoncentration harägar-
behandlats i arbetsdokument från Rådet för mångfald inomett mass-
medierna 1995:1 Vad mediekoncentrationär I rapporten presenteras
och diskuteras bl.a. vissa begrepp förekommer i litteraturen ochsom
debatten mediekoncentration.om

Mediekoncentrationslagstifining del sammanhangi störreettsom en

kunnaFör dra slutsatser jämförelser mellan olika ländersatt lagstift-av
ningar och andra lösa frågor mångfaldsätt och ägarkoncentra-att om
tion behövs information mediestrukturen, koncentrations-t.ex.om
utvecklingen, konstitutionellt skydd för tryck- och yttrandefriheten och

vidtagit åtgärder på medieområdet.staten Det sistnämnda kan gällaom
statligt ägande och subsidier.t.ex.

Rådet för mångfald inom massmedierna i 1997 utgav mars en rap-
Arbetsdokument från Rådet för mångfald inomport massmedierna

1997:2 mediekoncentration i utlandet. Rapporten översikt-om ger en
lig bild mediestrukturen, koncentrationsutvecklingen och lagstift-av
ningen koncentration ägande i eller flera medier i 19 länder.ettom av
Även lagstiftning på berör ägande och inflytande isättannatsom
medierna eller skyddar yttrandefriheten och konkurrensen itassom upp
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stödsystemöverenskommelser,för frivilligaVidare redogörsrapporten.
medieområdet.inomövervakningenoch

Urvalet m. m.

medie-lagstiftninghuvudsakikapitelFramställningen i detta omavser
förvärvs-handi förstaKonkurrenslagstiftningen,koncentration.

liksom detberörsmedieområdettillämplighet pådesskontrollen, och
utför-yttrandefriheten. Förtryck- ochförskyddetkonstitutionella en

konkurrenslag-landsiförvärvskontrollenbeskrivningligare resp.av
Konkur-betänkandeKonkurrenslagsutredningenstillhänvisasstiftning

143-178.1998:98företagskoncentration SOUreglerrenslagens s.om
koncentra-mediestruktur,ländernasbakgrundsinforrnationFör om

frånnämndatidigaretill den rapportenhänvisastionsutveckling m.m.
Mångfaldsrådet.

nordiska län-dedels någraländer harurvaletdet gällerNär avav
Italien ochFrankrike,Storbritannien,Tyskland,delstagits med,derna

ellerändrathar vägländer nyligen är attberoende dessapåUSA att
Neder-finnsmedieområdet. Dessutominomlagstiftningarsinaändra

överenskom-frivilligdär finnsdetgrundmed påländerna att enav
melse inom pressen.

iaktualitetenochtilltillgängligheten mate-framhållasmåsteDet att
land,avseendeEndastländerna.olika ettdemellanskiljer sigrialet

värderingtillförsöksystematiskttillhänvisasTyskland, avett mer
där.införtsnyligenrelativtbestämmelseri deeffektiviteten som

Norden9.2

Danmark9.2. 1

yttrandefrihetenförskyddKonstitutionellt

danskai deni 77 §yttrandefrihetenförhuvudbestämmelsenEnligt
offentlig-och talskrifttryck,iberättigadochgrundlagen attär envar

ochtryckBegreppendomstolarnasunderdocksina tankar,göra ansvar.
traditionelladesåvälskyddarGrundlagenvidsträckt.skrift tolkas

till-databaseroch ärtext-TVmediermedierna t.ex. somsomsom nya
Även ochsångföredrag,föreläsningar, ytt-telenätet.gängliga över

och kas-skivorutrustning såsomtekniskförmedlasringar genomsom
grundlagsskydd.settband har
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l
Grundlagsskyddet gäller i första hand yttrandefriheten i formell l

lmening. Censur och andra former förhandsgranskning kan inte infö-av
Förbudet inte omfatta film- ochmotras. teatercensur.censur anses

Censurförbudet förutsätta och skall haatt rätt att utgeanses var en
dagstidningar, Veckotidningar och andra tidskrifter eller böcker, dvs.
etableringsfrihet, och fri konkurrens skall råda. principI skyddasatt
radio- och TV-sändningar grundlagen trycktasättav samma som
medier. Men lagen radio- och TV-verksamhet har etable-genom om
ringsfriheten för radio och inskränktsTV och därmed råder inte heller
någon fri konkurrens. Motivet för detta undantag det finns tek-är att
niska hinder för ha fler några få landstäckandeän kanaler.att Det har
påpekats rapport Knud Aage Fröbert till Medieutvalgetav om
Medieudvikling och Informationsret bil. till betaenkningl 1320 attnr
detta inte förklarar de begränsade möjligheterna bedriva lokalatt t.ex.
radio- och TV-verksamhet. I takt med informationstekniken bortatt tar
de tekniska hindren måste grundlagens krav på etableringsfrihet
respekteras. Vidare har det framförts sådana TVatt argument attsom
har genomslagskraft trycktastörre medier och därförän farligare inteär
står sig grundlagsskyddet. I ifrågasättsmot denrapporten t.ex.om
danska radio- och TV-lagens detaljerade bestämmelser möjlighetenom

bedriva lokal radio och TV verkligenatt grundlagsenliga.är
Inskränkningar i yttrandefriheten kan ske vanlig lag ellergenom

rättstillämpningen. Ansvaret för yttranden i massmedier reglerasgenom
i särskild lag, Medieansvarsloven. visstEtt skydd för yttrande-en
friheten i materiellt avseende finns i andra grundlagsbestämmelser, av
vilka det framgår det demokratiska statsskicket förutsätteratt med-att
borgarna kan informera sig politiska beslut och massmediernaattom
har informera, kommenterarätt och kritisera dessaatt beslut.

Konkurrenslagstiftningen

Danmark konkurrenslag i juni 1997 ochantog den trädde i kraften ny
den januari1 1998. Lagens syfte främja effektiv samhälleligär att en
resursanvändning effektiv konkurrens. Liksom EG:s konkur-genom
rensregler och den svenska konkurrenslagen bygger den danskanya
konkurrenslagen på förbudsprincipen och inte tidigare på miss-som
bruksprincipen. innehållerLagen bestämmelser förbud vissamotom
konkurrensbegränsande avtal och missbruk dominerandemot av en
ställning. Däremot innehåller den ingen regelrätt förvärvskontroll.
Fusioner, förvärv skall dock anmälas till Konkurrensstyrelsen,etc. dvs.
konkurrensmyndighetens sekretariat, såvida det inte gäller åtgärder
mellan och dotterbolag eller mellan dotterbolag i koncern.mor- samma
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yttrande fråninhämtathanäringsministem, efterankommer påDet att
hurbestämmelserutfärdakonkurrensmyndigheten, närmareatt om

tillämplig påKonkurrenslagenskallanmälningsskyldigheten ärutövas.
medieområdet.således pånäringsverksamheter,alla även

mediekoncentrationlagstiftningInställningen till om

mediekoncentration. FörlagstiftningsärskildDanmark saknar mot
för etableringvillkorbestämmelser allsfinns det inga rörsompressen

mediernaför de elektroniskaLagstiftningenmediekoncentration.eller
förhållande till detimångfaldenhuvudsyfte säkrahar haft attsom

lokal nivåregional ochnationell,medieutbudet påsamlade genom en
Överhuvudtaget harochför radio TV.service-regleringstark public

varit särskilt inten-mediekoncentration inteoffentliga debattenden om
lokalradion.nätverk inomfrån fråganDanmark bortsettsiv i om

utred-antalhar gjortMedieutvalgetkalladstatlig kommittéEn ett
iMedieudvalget lämnadeDanmark.medieutvecklingen iningar om

handlarBetaenkning 1320slutbetänkandejuni 1996 ett omsomnr.
de elektro-medierna ochtrycktademokratin, deroll imediernas nya

ägarkon-kapitelsärskiltinnehållerBetänkandetniska medierna. ett om
koncentration.lagstiftningtillförslagcentration inga motmen

uttryck ikommit tilldensåsominställningendanska ettDen svar-
eventuella EU-angåendeEU-kommissionentillkultunninisterietfrån

varithar hittillsf.Betaenkning 1320 112initiativ på området s.nr -
medie-bestämmelserlagstiftameningsfulltdet inte motär attatt om

domineradDanmark, vilkenmarknadlitenför ärkoncentration somen
service-kanaler.nationella publicstarkaav

mediumägandeetablering ochvillkor för iBestämmelser ettom

ochfrånTV-verksamhet 1992ochradio-den danska lagenEnligt om
lokalabedrivatillstånd fördetförordningar krävsdärtill hörande att

Tillståndshavarensatellit.via kabel ellerTV-sändningarradio- och
syfte. Majoritetensitt endaTV-verksamhetochha radio-måste avsom

tillståndetområdeinom detskall bosattastyrelseledamötema somvara
kontroll.under dansklokalradion behållstillmedverkarvilket attavser,

programföretagstyrelsemedlem ikan inte änEn ettmervaraperson
lokalradiostation. Programmenförprogramansvarigeller än enmer

andra län-gäller iskillnad från vadTilllokal förankring.skall ha som
inte någonförhållandenaekonomiskasökandes störretillmäts deder

tillstånd i Danmark.vid fördelningenvikt av
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principI råder förbud nätverk inom radion. i särskildaBara fallmot
får sändas samtidigt. Inköpssamarbete tillåtet. praktikenIärprogram
råder omfattande nätverkssamarbete. finnsDet framskridnaett planer

tillåta nätverk för nyhetsprogram.att
krävsDet tillstånd för sändningar i kabelnät. Tillståndstörre ges

bara till lokala myndigheter, regionala telefonföretag, hyres-ägare av
hus och icke-vinstdrivande organisationer eller antennföreningar.

Bestämmelser ägande flera medier och ägandei mellan medier ochom
andra branscher

Kommersiella företag, med undantag för tidningar, får inte ha ett
bestämmande inflytande i lokala radio- och TV-företag. Tidningar får
endast ha sådant inflytande, radio- eller TV-stationen fyllerett om en

Ägandefunktion för bred lokal debatt. i flera medier alltså möjligtären
under denna förutsättning.

9.2.2 Finland

Konstitutionellt skydd för yttrandefiiheten

konstitutionellaDet skyddet för yttrandefriheten regleras främst 10 §av
första stycket i den finska regeringsfonnen. Var och har yttrande-en
frihet. Till denna hör framföra, sprida och uppgifter,rätten att ta emot
åsikter och andra meddelanden hinder läggs i förväg. Bestäm-utan att
melsen förbjuder hindrar inte det finns föreskrifterattcensur men om

film får granskas i förväg. Alla kommunikations-att och uttrycks-
former all information, alla åsikter och övriga meddelandensamt oav-

innehåll omfattas. Yttrandefriheten gäller radio-sett och kabel-även
sändningsverksamhet. princip råderI det förbud yttrande-göramot att
friheten tillståndspliktig. Skyddet för yttrandefriheten hindrar emeller-
tid inte tillståndssystem ifall nödvändighet kan motiverasett systemets
på acceptabelt yttrandefrihetssynpunkt.sättett är Mer detaljeradsom ur
reglering tidigare nämnda rättigheter skall ske vanlig lag.av genom
Massmediemas rättigheter och skyldigheter regleras i flera olika lagar.
Tryckta skrifter regleras i tryckfrihetslagen. Etableringsfrihet gäller i
princip för alla medborgare, företag och organisationer beträffande
tryckta medier. Radiosändningar regleras i radioansvarighetslagen.

Yttrandefrihetskommissionen lämnade i sitt slutbetänkande 199713
förslag till lag yttrandefrihet i masskommunikationett en ny om som

skall gälla alla massmedier upptagnings-, utgivnings- eller dist-oavsett
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radioansvarighetslagentryckfrihetslagen,ributionsteknik och ersätta
kabelsändningslagen.bestämmelser ioch vissa

Konkurrenslagstifiningen

lseptemberi kraft denkonkurrensbegränsningar träddeLagen om
det sakligai frågaavseenden ändrats bl.a.har i vissa1992. Den om

konkur-bestämmelserinnehåller delstillämpningsområdet. Lagen om
ställningdominerandeoch missbrukrensbegränsande samarbete av

ingripandegeneralklausuldelsförbudsprincipen,bygger på omensom
missbruksprincipen.konkurrensbegränsningar bygger påmot som

den oktoberträdde i kraft 1gjord ändring,nyligenGenom somen
bestämmelsermedlagen kompletterats303/1998, har1998 se Nr om

förvärvförståsMed företagsförvärvföretagsförvärv.tillsyn över av
aktiebolagi kap. lagenbestämmanderätt 1 3 § omavsessom

för-bestämmanderätt,motsvarande faktiskeller förvärv734/ 1978 av
ochrörelse, fusioneller delarnäringsidkares helavärv av enav en

sköter samtligavaraktigtsådant samföretaggrundande ett upp-somav
Bestämmelsernasjälvständigt företag.ankommergifter ettsom

omsättningen försammanlagdadär denföretagsförvärvtillämpas på
harminst tvåmiljarder mark ochöverskrider 2 parternaparterna enav

skallomsättningenmark. Tillöverstiger miljoneromsättning 150som
omfattassammanslutningaromsättningen hos allaräknas avsom

framställningkan påinflytande. Konkurrensrådetbestämmandesamma
före-hävandeförbjuda eller förordnakonkurrensverket ettavomav

förvärvför fullföljandettagsförvärv eller ställa villkor ett somavupp
dominerande ställningsådanförstärkningresulterar i uppkomst eller av

denkonkurrensen påhindrarmärkbartpå marknaden på sättettsom
hindrandetden.avsevärd del Omfinländska marknaden eller på aven

genomföran-villkor ställs förundvikaskonkurrensen kan attgenomav
förhandlahandkonkurrensmyndigheten i förstaförvärvet skalldet av

förordna sådana villkor.och om
från för-veckaskall ske inomAnmälan företagsförvärv enom
anmälan.omedelbartmyndigheten skallvärvstidspunkten och pröva

fortsattsig bestämmahar månad påKonkurrensmyndigheten att omen
utredning.

mediesektom.tillämplig påkonkurrensbegränsningarLagen ärom
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mediekoncentrationtill lagstiftningInställningen om

ägarkoncentrationlagstiftningsärskildheller Finland har någonInte om
hittills varitfrån finskt håll harInställningeninom medieområdet. att

lagstifta mediekoncentration.vill undvika att omman

radio ochoch ägande TVetableringBestämmelser inomom

i kraftradioverksamhet träddetelevisions- ochlagendenI somnya om
tillstånd tillefter vilka kriterieri lagenjanuariden 19991 anges numera

tillståndsgivningenbeviljas.TV-verksamhet Förutradio- och envar
lämplighetsbedömning.politiskfråga om

hjälp radio-TV-verksamhet medför radio- ochTillstånd krävs av
statsrådet vidEnligt den lagen skallsig fritt.utbredervågor nyasom

yttrandefriheten ochefter främjatillståndfördelningen sträva attav
mångsidigt.programutbudetgöra mera

sammanslutning ellerellerbeviljas fysiskTillstånd kan personen
sådanuppenbar förmågaoch harstiftelse solvent utövaär attensom

särskildatillståndet Någraverksamhetregelbunden avser.som
förarbetenaägande finns inte ibegränsningarbestämmelser menavom

tillstånd skallvid fördelningenrd 3234/1998RP att upp-avangess.
påkommunikationen inte koncentrerasfästas påmärksamhet sättettatt

yttrandefriheten.äventyraär ägnat attsom
bestämmanderätten iden faktiskafår inte överlåtas. OmtillståndEtt
detta räknasförändras skallförhållande till tillståndshavaren som en

gälla tillståndshavareupphör tillståndet Enöverlåtelse och då att som
aktieägares andelvilken någonförändring,får kännedom genomom en

elleraktiekapital uppnår, överskriderröstetal ellertillståndshavarensav
röstetaltillståndshavarens1/3, 1/2 och 2/3underskrider 1/10, 1/5, av

anmäla detta till ministeriet. Motsva-skall omedelbarteller aktiekapital
tillstånds-minstbestämmelse gäller den 20rande äger procent avsom

röstetal.aktiekapital ellerhavarens
längrevia satellit kräver inteKabel-TV-sändningar och sändningar

S.k.anmälningspliktiga.verksamheternatillstånd, är must carry-men
huvudsak-innehargäller företag ellerskyldighet nätäger ett somsom

TV-sändningar.radio- och Företagetför distributionligen är avsett av
avseddadistribuera sändningarskyldigt ersättning är attär att utan som

tillståndhar beviljatsdeni hela landet och görsmottas somsom av en
AbzsRundradionTV-verksamhet statsrådetradio- ochför samtav

sändningar.
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Åtgärder ägarkoncentration flera medierimot

finnsDet inga bestämmelser ägande flera medier i Finland.rörsom av
Regeringen har tidigare försökt hindra sådan ägarkoncentration genom

restriktiva med tillstånd för radio- och TV-sändningaratt tillattvara ge
tidningsföretag eller företag inom telekommunikationssektom. Endast

färre antal de regionala tidningarna har fått tillstånd.ett större Storaav
tidningsföretag dock aktier i många de lokalradiostatio-äger störreav
nema.

9.2.3 Norge

Konstitutionellt skydd för yttrandefriheten

Den norska grundlagen år 1814 saknar generella bestäm-antogssom
melser till skydd för yttrandefrihetens olika dimensioner. uttryckligtEtt
grundlagsskydd finns för tryckfriheten i 100§ första meningen. Be-
stämmelsen omfattar yttranden i tryckt skrift inte filmt.ex. teater,men
och radio och TV. Bestämmelsen innebära förhandscensurattanses av
tryckta skrifter förbjudet. Skyddet inkluderaär även rätten attanses
distribuera tryckta skrifter.

I paragrafens andra mening tryckfriheten ytterligare skydd motges
begränsningar i den straffrättsliga lagstiftningen. Ingen får straffas för
innehållet i skrift denne har låtit trycka eller såvida denneuten som ge
inte uppsåtligen och uppenbarligen, antingen själv har begått eller har

andra till begå lagbrott, ringaktat religionen, sedlighetenuppmuntrat att
eller de konstitutionella maktema, gjort motstånd myndigheternasmot
befallningar eller framfört falska eller ärekränkande beskyllningar mot
någon.

I 100 § tredje meningen slås sig fast.även Bestäm-rätten att yttra
melsen omfatta alla slag yttranden och begränsar sig inte tillanses av
tryckta medier. Grundlagen torde skydd åsiktskontroll förmot ävenge
andra medier tryckta skrifter.än

År 1996 tillsattes yttrandefrihetskommission med uppdrag atten
skyddet för yttrandefriheten.göra översyn Kommissionen skallen av

utvidgning grundlagsskyddetöverväga till gälla andra medieratten av
tryckta skrifter. Kommissionenän skall klar med sitt uppdragvara

under 1999.
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Konkurrenslagstiflningen och nciringslagstifiningannan

har olika lagar ägarkontroll: konkur-Norge med bestämmelsertre om
förvärvrenslagen från koncessionslagen från och lagen1993, 1974 om

näringsverksamhet från 1994.av
användsKonkurrenslagens syfte till samhälletsär att att resurserse

effektivt för-aktiv konkurrens. bygger på såvälLagengenom en
budsprincipen missbruksprincipen. innehåller antal be-Den ettsom
stämmelser förbud konkurrensbegränsande samarbete i olikamotom
avseenden. också konkurrensmyndigheten möjlighetLagen attger
ingripa villkor, avtal har till syfte, effekt elleroch handlingarmot som

ägnade begränsa syfte. kankonkurrensen i strid lagens Detär att mot
fråga domi-åtgärder upprätthåller eller förstärkert.ex. vara om ensom

nerande ställning på marknad med hjälp konkurrensbegränsandeen av
metoder.

Vidare finns bestämmelser för kontroll företagsförvärv. Kon-av
kurrensmyndigheten kan med stöd lagen ingripa förvärvmotav som
leder till eller förstärker väsentlig konkurrensbegränsning i strid moten
lagens syfte. Med företagsförvärv sammanslagningar, förvärv avavses
aktier eller företag.andelar i företag och förvärv delarett ettav av

tillämpningsområde ellerLagens gäller i princip alla villkor, avtal åt-
gärder företagsförvärv har elleri lagens mening ochutgör ärsom som
avsedda ha effekt i landet. Ingripande förvärv kan skeatt ettmot

förbud eller åläggande eller förvärvet godkänns påattgenom genom
vissa villkor. första hand skall myndigheten söka nå överenskom-I en
melse med åtgärder i syfte minska förvär-söka vidtaparterna att attom

negativa effekter på konkurrensen.vets
finns ingen möjlighetDet obligatorisk anmälningsskyldighet men en

förhandsanmäla förvärv. månader från tidpunkten frånSenastatt tre
anmälan skall myndigheten besluta förvärvet skall lämnas utanom
åtgärd eller undersökning skall ske. förvärvet inteOmnärmareom en
anmäls kan konkurrensmyndigheten ingripa inomenligt huvudregeln

månader från det förvärvet genomfördes.attsex
Konkurrenslagen tillämplig medieföretag.påär
Även lagen förvärv näringsverksamhet kan tillämpligom av vara

vid förvärv ägarandelar i dagspressen eller radio och beroendeTVav
på omständigheterna för-och särskilt verksamhetens omfattning. Om

kan förväntas få för företaget, ellernegativa effekter branschenvärvet
samhället i övrigt kan tillstånd nekas.
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Bestämmelser etablering och ägandeom

Verksamhet gäller radio- och TV-sändningar radio-reglerassom av
och TV-lagen från och1992 föreskrifterna till radio- och TV-lagenav

i februari 1997.antogssom
Alla andra Norsk rikskringkastning vill bedrivaNRKän som

radio- och TV-sändningar eller lokala radio- och TV-sändningar måste
ha tillstånd för verksamheten. sändningstillstånd kan förenas medEtt
villkor.

Kabel-TV-verksamhet kräver i princip tillstånd. tillståndKravet
gäller emellertid endast sändningar i kabelnät omfattar 25änsom mer
byggnader och/eller hushåll.100 Samtidig och oförändrad vidaresänd-
ning lagliga kabelsändningar kräver inte heller tillstånd. Mustav carry-
skyldighet gäller enligt huvudregeln för och sändningarNRK:s TV2:s

för marksänd lokal-TV i tillstândsområdet.samt
Även satellitsändningar kräver tillstånd. Vid bedömningen av en

tillståndsansökan skall det läggas vikt vid sökandens förut-ekonomiska
försättningar driften och för genomföra projektet i enlighet medatt

ansökan.
Bestämmelser ägande finns inte i själva radio- och TV-lagenom

dels i föreskrifterna till lagen, dels villkor i sändningstillstån-utan som
den. Beträffande ägandeförhållandena gäller enligt föreskrifterna

kap. ingen får kontrollera7 ll § lokalradio- eller lokal-TV-sänd-att
ningar täcker tredjedel den potentiella totala markna-änsom mer en av
den för lokala sändningar, i förhållande till den befolkningen.vuxna

Tidningsägare, mediaföretag, privatpersoner och affärsmän kan nu-
få tillstånd för lokala sändningar. kommunalaKommuner,mera myn-

digheter och kabeloperatörer dock fortfarande hindrade från fåär att
tillstånd och de får högst 49 aktierna elleräga procentegna enav

ägarandel högst lokalt49 irösternarepresenterar ettprocentsom av
radio- eller TV-företag.

får ha ägarandel i lokalradioIngen sändningstillstånd förän ettmer
eller lokal-TV inom och område.ett samma

Om det bara finns frekvens i sändningsområde får sändnings-etten
tillståndet inte i särskilda fall till tidning med monopol-änannat ges en
ställning och sådan tidning får heller inte i det49äga än procenten mer
lokala programföretaget. Tidningar får inte inneha samtliga sändnings-
tillstånd i område där det finns flera sändningstillstånd.ett

Bestämmelserna tillämpliga andra associationerär även än
norska aktiebolag.

finnsDet konsolideringsbestämmelser reglerar vilkanärmaresom
ägarandelar skall medräknas vid beräkningen aktörs samladesom av en
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beräkningenhurMedieforvaltningägarintresse. Statens avgör av
bestämmelserna.tillämpningenskall ske vidägarandelar av

godkännandeefterkan överlåtaslokal radio ellertillstånd för TVEtt
överlåtelsegällerMedieforvaltning. Detsamma änStatens mer enavav

överlåtelsetillstånd. Vidägarandelen itredjedel änett mer enavav
anmälningsskyldighet.tiondel finns en

i sänd-och finns villkorTV2programföretag P4nationellaFör som
aktörer kanelleringenningstillstånden ägaatt mergrupp avensamom

tredjedel företaget.än en av

radio/TVochförvärv dagspressenkontroll iLagen avom

förvärv i dagspressentillsynjuni lagi 1997I Norge överantogs omen
1996-97 30propositionen seoch i radio och ITV. attangesnrprp

de reella yttrande-yttrandefriheten,främjasyftet med förslaget är att
lagstiftningmedieutbudallsidigtmöjligheterna och ett somgenom en

iägarkoncentrationoönskad gradingripamöjlighet motatt avenger
massmedierna.

tendens tilldet finnsframhållspropositionen ägar-I ävenatt enom
Eier-så visarmassmedierna i Norgede etableradekoncentration i

haftden inte har1995:3utredning NOUskapsutvalgets ännuatt
yttrandemöjlig-och de reellayttrandefriheteneffekter förskadliga

bered-formdärförheterna. lagenDen presenteras en avsomnya
januarii kraft denhar 1skapslagstiftning i propositionen. Lagen trätt

1999.
konfliktregeringen inte någonpropositionenframgårDet att serav

for-denför yttrandefriheten,grundlagsskyddetmellan sägssom avse
ägarkoncentrationbestämmelserochyttrandefriheten,mella somom

Ägarkoncentra-yttrandefriheten.den sidanberörasåledes inte avanses
till-begränsande deverka påpropositionen däremottionen kan enligt

de reellaoch därigenom begränsakanalerna för yttrandengängliga ytt-
menings-det demokratiskai förlängningenrandemöjlighetema, och

utbytet.
detaljeratfullmaktslag och intehar karaktärlagenDen ettavnya

tillsynenEierskapstilsynet, skall hamyndighet,regelverk. överEn ny
radioägarförhållandena i dagspressenmarknads- ochlagen och samt

enskilt fall ingripamöjlighet i varjeMyndigheten fåroch TV. motatt
ägarkoncentration i stridleder tillägarandelarförvärv motsomav

direkt idefinieratförvärv ägarandelarlagens syfte. Begreppet ärav
förvärvägarandelar ochframgår teckninglagen. Det attt.ex. att avav

verksamhet helt eller delvisinnebärtillgångar övertasatt om-som en
tillämpningsområde.fattas lagensav
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Eierskapstilsynet har under hösten 1998 utarbetat riktlinjer för in-
gripande enligt den s.k. eierskapsloven i syfte säkra likabehandlingatt
och förutsägbarhet.

Lagens tillämpningsområde i sak till dagspressenär ochavgränsat
radio och TV med motiveringen dessa så länge de vikti-att än utgör

opinionsbildande medierna. alltsågaste Lagen inte tillämplig påär nya
medier såsom elektroniska tidningar och andra Internettjänster. Det
framgår dock regeringen kan bestämma lagen skall tillämpasatt att
andra medier och Kulturdepartementet kommer följa utveck-att att
lingen och eventuellt återkomma till frågan.

Lagen enligt förarbetena tillämpligär inte bara på företag ute-som
slutande sysslar med tidningsutgivning eller radio- och TV-verksamhet

företagpå bedriveräven sådana verksamheterutan avgrän-som som en
sad del i den totala verksamheten eller har ägarinflytande tid-översom

Ägarinflytandenings- eller programföretag. i lagens betydelse inne-
fattar indirekt ägandeutöver uttryckliga elleräven underförståddat.ex.
avtal. Det krävs alltså inte företag har ägarkontrollatt uppgårett en som
till 50 aktierna ellerän i företag driverprocent rösterna ettmer av som
dagstidningar eller radio- och TV-verksamhet. Däremot kommer, enligt
riktlinjerna, lagen inte tillämpas på andra företag medieföretagatt än

kan tänkas sådan kontrollutöva distributionsnät,t.ex. översom en
tryckerier, satelliter och kabelnät står i strid med lagens ändamål.som

sådanaFör förvärv kommer bara konkurrenslagen eller den allmänna
förvärvslagen tillämplig.att vara

Geografiskt eierskapsloven tillämpligär på förvärv ägarandelarav
gäller eller avsedda gälla verksamhetär i Norge. Enligt riktlin-attsom

jerna betyder det också förvärv ägarandelaratt görs ut-av som av
ländska företag kan falla in under lagen de medför kontroll överom
tidnings- och programföretag i Norge. Det påpekas tvångsför-att
säljningar svårligen kommer låta sig genomföras utländskaatt mot
företag och ingripande vid sådana tillfällen kan riktasatt norskamot
rättssubjekt.

kanLagen inte användas för ingripa i de fall någon haratt star-en
kare ägarställning vad önskvärt beroendeän på medieföre-ärsom om

tillväxt, nedläggning andratagets medieföretag eller förhållan-egen av
den inte har med ägarförändringar Enligt motiven börgöra.attsom
lagen inte heller tillämpas på nyetableringar. riktlinjernaI klargörs att
detta gäller nyetableringaräven kommer till stånd på grund attsom av
två aktörer går så länge det fråga verklig nyetable-ärsamman, om en
ring.

Avgränsningen lagens tillämpningsområde innebär den inteattav
kan användas för ingripande förvärv innebär s.k. vertikalmot som
integration. Motivet för detta erfarenheterna i Norge visar denär att att



1999:30SOUandra länderreformstrdvandenochLagstiftning i256

detnegativaintegrationvertikal närföljerproblem är mestsorts avsom
situationerSådanaställning.dominerandeharförvärvande företaget en

konkurrensmyndig-effektivthanteraspropositionenenligtkan av
gäller konkurrens-övrigtVad ikonkurrenslagens regler.enligtheterna

betänkligaframstårförvärvförbjudamöjligheterlagens att somsom
mångfalden ielleryttrandemöjlighetemareellatill demed hänsyn
sannolikt intekonkurrenslagenförarbetenamedieutbudet uttalas i att

ihophandi förstahängerantal förvärv.på Dettatillämpaskan ett stort
förvärvetaktuelladetställs krav påkonkurrenslagenmed det i attatt

bedömsVidarekonkurrensbegränsning.förstärkamedföra ellerskall en
ägarmässiginnebärförvärvfångakonkurrenslagen inte ensomupp

tillfälligheterdetmedier. Slutsatsenmellan olika ärintegration är att
konkurrenslagenmed stödmyndighetsutövning taravgör avomsom

imedieutbudallsidigtochyttrandemöjlighetemareellatill dehänsyn ett
koncessionslagenskyddheller detutsträckning.tillräcklig Inte som

tillräck-näringsverksamheterförvärvlageneller varaansesgerom av
yttrandefriheten.skyddasyfte intelagarnasgrundligt, på är attattav

förhinder iinteTV-lagen läggertill radio- och vägenFöreskrifterna
för sigi ochförvärvingripande enligt lagen mot ettgöra ettatt som

föreskrifterna.enligttillåtetför vadinomligger ärsomramarna
Eier-i medierna.för ägandefinns inga absolutalagenI gränser

bedömasjälvständigtvarje enskilt förvärvskall förskapstilsynet om
för-ochföreligger.lagen Lagenmed stödförutsättningar ingripaatt av

bedöm-dennaför hurutgångspunkterdock vissaarbetena innehåller
förutsäg-öka lagensförförvärvför olikaning skall attgöras typer av

barhet.
uppfylldaförutsättningartvåingripande skall ske krävs ärFör attatt

eller fårharförvärvarenförutsättningensamtidigt. Den är att enena
Bedömningeneller lokalt.nationellt, regionaltägarställningbetydande

beroendevarieraägarställning kommerbetydandevad attärsom enav
förägarställningbetydandeanalysenvilken nivå Enpå görs. anses

eller till-handaktör påhandendel fördagspressens när egenenvara
nationellatredjedel denkontrollerarmed andra än avmer ensammans

säkrardenbl.a. medmotiverasTröskelvärdetdagstidningsupplagan. att
dags-iminstalltid finnsnationellt plandet på ägargruppertreatt ett

uppfylldocksåför ingripandeFörutsättningen närvaraansespressen.
kontrollerar 10medför någonförvärv än procentattett avmersom

ingår iföretagdelägare idagstidningsupplagan blir ett en annansom
dagstidningsupplagan. Förkontrollerar 10ägargrupp procent avsom

mellan aktörerföretagmedför ägande inomförvärv ansessammasom
betydandeinnebäradagstidningsupplaganlOän procent enavmer

kors-innebärförvärvpåpekaspropositionenägarställning. I att som
frågaandra förvärv. Närbehandlas ärägande detta slag änsträngareav
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korsägande mellan dominerande aktörer det samladeär parternasom
ägarandelar läggs till grund för bedömningen. Vid andra förvärv ärsom

förvärvarensdet ägarposition skall bedömas.som
radio och finns inga konkreta tröskelvärden för ingripande.För TV

motiven den lagen formellt skall kunna tillämpas för-I attanges nya
leder till ägarkoncentration i nationella programföretag ochvärv som

mellan dagstidningar och programföretag. Ingripande skall således
kunna ske förvärv andelar i programföretag förvär-ävenmot ettav om

inte träffas förbudsbestämmelsenågon i radio och TV-lagen. Detvet av
uttalas sidan tillsynsmyndighetenå bör ha relativt kritiskattena en

förvärvhållning till leder till ökad koncentration ägande i ettsom av
medium eller till ökad koncentration mellan radio och och dagstid-TV

Åningskoncemer. andra sidan framhålls praxis för ägandesträngatt en
mellan programföretag medför risker. kombination med absolutaI

för andel fårhur i programföretag kangränser ägastor etten person
efterfrågan värdetoch därmed ägarandelar i nationellaav program-
företag minska. Vidare kan konkurrensen snedvridas till nackdel för de

norska mediekoncemema. Radio- och TV-områdets internatio-största
nella karaktär kan det svårt kontrollera programföretaggöra att som

från Programföretagsänder utlandet. etablerade i kan fåNorgeärsom
tillgång till kapital. Enligt departementets finnsuppfattning detsämre

därför inte anledning till aktiv ingripandepraxis beträffande för-en mer
programföretag för förvärv inom dagspressen. Tillsynsmyn-änvärv av

falldigheten måste i varje enskilt ingående bedömningargöra mer av
förvärvets samlade effekter.

Förutsättningen för ingripande kan uppfylld vid förvärväven vara
förvärvaren eller tillsammans med andra betydandesom ger ensam en

ägarställning lokala eller regionalapå mediemarknader. Bedömningen
ägarställningen sker i dessa fall emellertid inte basis tröskel-påav av

värden. Enligt riktlinjerna kommer bedömningen istället utgå frånatt
medieanvändamas möjlighet få information frånatt typsamma av
alternativa källor, dvs. substituerbarheten, i det aktuella geografiska
området. relevant marknad kommer ha betydelseBegreppet störstatt
vid bedömningen lokal ochpå regional nivå och fråganär är ägar-om
koncentration i flera medier.

Beträffande lokal radio och hänvisas till förbudet radio- ochTV i
TV-lagen för aktör kontrollera tredjedel den totalaänatten mer en av
marknaden för lokal radio och motiven dras slutsatsen detTV. I att
knappast kommer bli aktuellt tillämpa den lagen vid förvärvatt att nya

andelar i lokal radio och förvärvets verkningarTV på grund påav av
det nationella planet.

andra förutsättningen för betydandeingripande denDen är att
ägarställningen strider lagens syfte. ingripande med-När ett t.ex.mot

9 19-0466Yttrandefriheten
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förvär-för företaget läggs ned eller går i konkurs kan alternativetatt att
ägarställning inte självklart förutsättas stå ileder till betydandevet en

ägarkoncentrationstrid lagens syfte. Särskilt vid bedömningarmot av
uppkomma situationer därpå regional och lokal nivå kan det förväntas

oönskade koncentrationssynpunktförvärv i och för sig måsteär ursom
tillför verksamheten nödvändigt kapitaldärför förvärvetaccepteras att

således först bedömas detoch kompetens. Enligt riktlinjerna måste om
möjligt företaget läggs ned det inte tillförs kapitalär att nytt genomom

förvärvet det finns andra köpare. Ingripanden bör ske endastoch om
vid förvärv betydelse för lagens syfte. klargörahar viss För attsom en

framgår lagen ingripande inte kan skedetta det uttryckligen att motav
förvärv eller i samarbete medi dagspressen förvärvarennär ensam

nationella dagstidnings-andra inte har eller får total andel denaven
leder till ökadupplagan och förvärvet inte hellerpå 20än procentmer

ägarkoncentration i dagspressen och radio/TV i någon regional eller
lokal mediemarknad.

Enligt riktlinjerna kan finansiella investeringar accepterasrena
under förutsättning det kan visas aktörerna inte kommeratt att ut-att
nyttja sin i strid lagens ändamål.kontroll mot

Eierskapstilsynet bedömer förutsättningar för ingripandeOm att mot
förvärv föreligger kan ingripandet bl.a. gå på attett ut

förbjuda förvärvet,-
försäljning förvärvade ägarandelar och instruk-ställa krav på av ge-

tioner nödvändiga för syftet med kravet skall uppfyllas,är attsom
nödvändiga för motverkatillåta förvärvet på villkor är att attsom-

förvärvet lagens syfte. kan frågakan strida Det t.ex.mot vara om
styrelserepresentation,villkor innebär inte får rösträttägarenattsom

möjlighet tillsätta chefredaktör.på bolagsstämman eller att

skönsmässigt vilken in-myndigheten bestämmerDet är typsom av
gripande skall Enligt riktlinjerna skall valet princi-göras. styrassom av

främjar ändamålet med lagen ochdet ingripande bästsom ompen om
förvärv och ingripande.proportionalitet mellan

observeras ingripande alltid skall föregås försökbörDet ettatt av
till frivillig lösning med förvärvaren. Eierskapstilsynet skallOmen
gripa förvärv måste det enligt huvudregeln ske inommot ett sex
månader efter det förvärvsavtalet ingicks. Riktlinjernaatt attanger

fickdenna frist oberoende vid vilken tidpunkt myndighetenär av
fristen förlängs.kännedom avtalet. Särskilda hänsyn kan göra attom

för-möjligt för den har berättigat intresse begäraDet är ett attsom
frånhandsbesked huruvida förvärv kommer leda till ingripandeett att

myndighetens sida. Eierskapstilsynet inte lämnar besked ellerOm mot-
sig förvärvet inom dagar det godkänt. Tanken30 ärsätter attanses
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ochEierskapstilsynet skall kontakt med medieföretagenha näraen
kunna förhandla med dem.

direktörEierskapstilsynet fristående myndighet ledsär enen som av
beslut kanansvarig för alla ingripanden. Myndighetensär över-som

klagas till särskild klagonämnd.en

Vissa synpunkter på eierskapsloven

förklarliga sig den norska lagensAv skäl går det inte uttalaän att om
effektivitet. särskilt omfattande debatthar inte förekommit någonDet

ingenlagen. kan möjligen bero på lagenDet när antogsattom var
och detså tröskelvärdena direkt skulle drabba demägare attstor att

framfarms osäkerhet vad yttrandefrihetskommissionen kommeren om
till. företrädarna för medieägare, Orkla, har dock varitEn storav en

i ägandet medierna. Frånengagerad säkra det inhemskaatt av
Schibsteds Eierskapstilsynet orimligsida lagenattanser man ger en
uppgift skönsmässiga bedömningaroch det blir alltför mycketatt av
huruvida i övrigt har framförtsyttrandefriheten främjas. kritikDen som
har framför allt omfattar medier.riktat in sig på lagen inteatt nya

Reformförslag ägarförhållandena mediesektomirörsom

framför allt den stortings-Av propositionen till den lagen och avnya
melding meld Eierforhold i mediesektom ladesSt 18, 1996-97 somnr
fram sikt deti samband därmed framgick departementet på ansågatt
nödvändigt bestämmelser i särskildsamla sektorsövergripandeatt en

frågormedielag. meldingen departementet också principiellaI tog upp
grundlagsskyddredaktionell frihet och ytterligaret.ex. transparens,om

för yttrandefriheten. lagstiftning ägarför-framhölls ocksåDär att om
hållandena i mediesektom flera mediepolitiska verktygendast är ett av
för främja mångfalden.att

ha lagtsTankarna på sektorsövergripande medielag verkar åtatten
sidan, har dock iåtminstone för närvarande. Kulturdepartementet en
höringsnotat principen redaktionellt obe-98-02-10 föreslagit att om
roende med utgångspunkt i den s.k. Redaktörsplakaten och skyldighet

informera ägarförhållanden i medierna regleras i särskild lag.att om en
På grund omfattande kritik, bl.a. lagförslaget strider grund-att motav
lagen, det förslaget kommer leda till lagstiftning.osäkertär attom

Norska Kulturdepartementet har i höringsnotat gjorten en genom-
eierskapsloven kommer befintligagång i vilken utsträckning göraattav

kringkastningsforeskriften sändningstillståndenregler ägande i ochom
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överflödiga. regelsystemen förenliga och detharMan ärutrett omom
principiellafinns olika motiv bakom dem. pekas därvid på någraDet

inom radio- och TV-området;aspekter vid reglering ägandet t.ex.av
likabehandling kapitaltillgång och kompetensöver-olika sektorer,av

konkurransneutralitet.föring, dubbelreglering, regleringens syfte och
ägarbegränsningarslutsatsen alla särskildaDepartementet har dragit att

inom upphävs bl.a. för undvika dubbel-radio- och TV-sektom bör att
reglering.

Eierskapstilsynet kanvissa fall den myndighetenI attanser man nya
gällertillvarata de intressen finns bakom bestämmelserna, dettasom

dels sändningstillstånden för och dels bestäm-ägarreglema i P4 TV2,
melserna gäller förbudet täcka tredje-i föreskrifterna änattsom mer en

närradio och lokal-TV, begräns-del den nationella marknaden förav
sändningstillstånd i område ochningarna avseende högst ett samma

tidningars till sändningstillstånd.rätt
sändnings-det gäller begränsningen för kabelföretag haNär att eget
hindratillstånd motiven för bestämmelsen försöka attatt attanges -

harkabelföretagen från missbruka sin monopolställning inteatt -
relevans dag eller i varje fall har minskat i betydelse.i Det an-samma

förs den pågående konvergensutvecklingen bl.a. innebäratt mersom
ökarslagkraftiga alternativa distributionssätt och digitaliseringen som

både möjligheten och inci-kapaciteten och kvaliteten i minskarnäten
marknadsmakt hänger ihop medtill missbruka ägan-tamenten att som

det kabelnäten.av
sändningstillståndfallet med begränsningen för kommuner haI att

därför den ha liten praktiskföreslås bestämmelsen upphävs attatt anses
betydelse. föreslagna ändringarna kommer genomföras kom-Om de att

föreskriften konsolideringsregler automatiskt upphävas.attmer om

Övriga9.3 länder

Storbritannien9.3 1
.

skydd för yttrandefiihetenInget konstitutionellt

konstitution olika fri-Storbritannien har ingen skriven garanterarsom
princip obegränsad lagstiftnings-och rättigheter. Lagstiftaren har i en

och inskränkningar yttrandefrihetenmakt. Regler begränsningar iom
former förhandsgranskning, dels krimi-dels eller andra avavser censur

yttrande-nalisering yttranden. Tryckfriheten och andra yttringar avav
Alltfriheten kan i stället bestämmas "negativt" i Storbritannien.sägas
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rättspraxis har ochförbjudet i lag ellerinte rätt attär genom var ensom
göra.

Konkurrenslagstzflningen

ochRestrictive Trade Practices 1976Fair Trading 1973, ActAct
monopolreglerar förvärv, och kon-och Competition 19801977 Act

förvärvskontrollBestämmelsernakurrensbegränsande åtgärder. om
Förvärvskontrollen riktar sig huvudsakligenTradingfinns i Fair Act.

synpunkt. Under förutsätt-skadliga från allmänförvärvmot ansessom
utredas föruppfyllda måste förvärvning vissa kriterier är attettatt en

förväntas stridahuruvida förvärvet kanbedömning skall kunna göras
denna bedömning hänsyndet allmänna intresset. Vid tar t.ex.mot man

främja förekomsten effektiv kon-vikten bibehålla ochtill att av enav
konsumentintressena, främja utvecklingenlandet, främjakurrens inom

underlätta nyetablering och bibe-och tekniker ochprodukter attav nya
industrier och arbetstillfällen ifrämja jämn fördelninghålla och aven

Storbritannien.
för utredning värdet deblir automatiskt föremålförvärvEtt om av

miljoner pund. marknads-tillgångar överstiger 70 Omövertas ensom
det ocksåförvärvet skallandel eller uppnåspå 25 procent mer genom

bestämmelserlagen inte innehåller någrautredas. kan påpekasDet att
till demarknadsandel skall beräknas.hur företags Det ärett uppom

efter vilka kriterier detta skallbestämmatillämpande göras.attorganen
handels-förenligt med allmänintresset bestämmerförvärvet inteOm är

förvärvet.vidta åtgärder Förvärvetoch industriministem att motom
genomfört förvärv kan brytas Vidarekan förbjudas och redanett upp.

sitt utövandesälja aktier eller begränsakan åläggas t.ex. att attparterna
rösträttighetema.av

företagsför-obligatorisk anmälningsskyldighet förfinns ingenDet
möjlighet till frivillig anmälan.däremotvärv men

innehållertillämplig på mediesektorn.Fair Trading Act Lagenär
dagstid-för förvärv företagspecialbestämmelserdessutom ägerav som

tillämpliga under vissa förutsättningar,ningar. bestämmelserDessa är
sammanlagda genomsnittliga tidningsupplagabl.a. köparens genomom

Till skillnadtill åtminstone exemplar.köpet kommer uppgå 500 000att
olagligt han-tidningsförvärv ogiltigt ochfrån andra förvärv är utanett

normalt inhämtaindustriministems tillstånd. Ministem måstedels- och
konkurrensmyndigheten Monopolies and Mergers Com-yttrande från

strider detskall uttala sig förvärvetmission MMCMMC. motom
nyhetsför-särskilt med hänsyn till behovetallmänna intresset, taget av

undersökning MMC kanmedling till yttrandefriheten.och En av
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aktuella tidningen inte kanunderlåtas det bråttom, dennärär t.ex.om
tidningöverleva eller det fråga köppå hand, när är av en somegen om

har genomsnittlig dagsupplaga inte 50 000är större än exemp-en som
förlar. förvärv kan ställa villkorAndra skall hänskjutas till MMC som

förvärvet.
förvärvskontroll i Storbritannien har kritiseratsBestämmelserna om

ochflera de onödigt komplicerade tolkapå punkter för är attt.ex. att
kostnader, och för det poli-tillämpa, vilket leder till tidsutdräkt och att

det gäller mediesektomtiska inflytandet i för Närär stort.processen
ineffektiv grundhar lagstiftningen kritiserats för på attatt avvara

tidning ned-ansvariga ministrar passiva hävdar ärär när ägarna att en
ägandekon-läggningshotad inte direkt vänder sigoch för den motatt

bevi-förvärv det kancentration. kan endast uttala sigMMC mot ett om
motvillighar varitdet strider det allmänna intresset. MMCatt motsas

kunna välja mellanin möjligheten för allmänhetenväga attatt en
bedömning.mångfald olika redaktionella åsikter i sinav

lagstiftningNy

TV-lagen BroadcastingStorbritannien har reviderat radio- och genom
bestämmelser mediekoncentration1996. BeträffandeAct rörsom

gäller relativt förändringar i förhållande till Broadcasting Actstora
koncentration ochbestämmelserna tillåter1990. De större ger mernya
bedöma företag harfrihet åt de övervakande myndigheterna när ettatt

Lagstiftningeninflytande allmänintresset.sådant det inte motatt svarar
till dentillämplig alla former distribution och den harpåär anpassatsav

digitala sändningstekniken.
den all-bör observeras de bestämmelserna inteDet överatt tarnya

konkurrenslagstiftningen. sammanslagningar företagDemänna somav
för inneha tillstånd förberörs bestämmelserna begränsningar attav om

bli för förvärvskontroll enligt Fairradio och kan föremålTV även
Trading Act.

fortfa-Storbritannien fann radio och dagstidningarI TV,attman
medieindustrin det förrande dominerande sektorerså när-är attav

bestämmelserna till omfattavarande inte fanns anledning utvidga attatt
on-line-tjänster, medperiodiska tidskrifter och andra medier såsom

lagstiftningen redan tillämplig på.undantag för on-line video ärsom
antal tillstånd för radio ochTidigare begränsningar högsta TVav

tröskelvärden för högstahar i huvudsak slopats. harDessa ersatts av
i stället beaktar dettillåtna publikandel för radio TVresp. som sam-

praktikenmanlagda inflytande flera tillstånd i ger.som



SOU 1999:30 Lagstiftning och reformsträvanden iandra länder 263

Kontrollbegreppet

Det traditionella kontrollbegreppet utgår från inneharatt en person som
50 aktierna eller i företag har kontrollän rösternaprocent ettmer av

det. Två definitioner begreppet kontroll har införts.över Dennya av
innebär skall ha kontroll företag ocksåöveratt ettena en person anses
det rimligt förvänta sig, med hänsyn till samtliga omständig-är attom

heter, han kan direkt eller indirekt företagets verksamhet. Omatt styra
inte ägandet sådant avgörande. Enligt den andra defini-är ensamtsom
tionen har kontroll han 50 aktierna elleräger procenten person om av

i företaget och det finns samordning mellan ochrösterna ägarenen
andra deltagare i företaget hur skall Kontrolldefini-rösträtten utövas.
tionen vänder sig särskilt det dödläge ibland följer tvâmot attsom av
aktieägare har 50 aktierna eller rösterna.procent var av

Villkor för etablering

Radio- och TV-sändningar kräver tillstånd. avgörande för fåDet att
tillstånd hur innehav allmänintresset. Liksom tidigareär ett motsvarar
får i princip inte lokala myndigheter, kommuner, politiska partier,
public service-företag, reklambyråer, religiösa samfund, samfund som
till delen finansieras offentliga medel och reklambyråer till-större av
stånd till radio- och TV-sändningar. Vissa dessa s.k. diskvalificeradeav
kategorier får heller inte programföretag.5äga än procent ettmer av

Fysiska bosatta utanför juridiskaEU, med huvud-personer personer
kontor utanför eller bolagEU kontrolleras sådan kansom av en person
inte få tillstånd för analoga sändningar för digitala.men

Test allmänintresset tillgodosesom

deFörutom särskilda tröskelvärdena ställer den brittiska radio- och TV-
lagen ytterligare restriktioner på nationella och lokala tidningsgruppers
innehav radio- och TV-tillstånd. övervakande myndigheternaDeav
skall under vissa omständigheter bedöma innehavet verkar eller kanom
förväntas verka allmänintresset. sådant public interest-testImot ett
måste myndigheterna förstai hand hänsyn till önskvärdhetenta att
främja mångfalden i ägandet inom medieområdet, i de informations-
källor tillgängliga för allmänheten och i de åsikter uttrycksärsom som
i radio, eller tidningar.TV kriterium kan beräknaEtt deannat attvara
ekonomiska fördelar kan förväntas uppkomma följd attsom som en av
tillståndet till tidningsägare eller någon knuten tillärges en som en
sådan, och inte skulle uppkomma med tillståndshavare.som en annan
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verkliga marknadspåverkan inomEffekten tillståndsgivningensav
ocksåradio-, och tidningsbranschema eller någon del dem kanTV- av

Även andra kriterier relevanta kankomma bedömas.att som anses
för bedömningen allmänintresset tillgodoses.ligga till grund om

Bestämmelser ägarkoncentration mediumi ettom

kommersiell Channelför innehav tillstånd förGränsen TVav
digitalasatellit-TV, tillståndspliktiga programtjänster ochChannel

programtjänster den totala publikandelen.15 Begräns-är procent av
inte public service-företagen och Channelningen gäller BBC 4 men

in i underlaget vid publikundersökningarderas tittare räknas de som
under rullandeskall Beräkningen publikandelengöras. görsav en

tolvmånadersperiod och bygger på det antal timmar tittarnasom ser
tillståndshavareBeräkningsmetoden relativt komplicerad.TV. Enär

för-tilläggs den publikandel i timmar tittar på kanalen. För attsom
skallhindra får alltför sammanlagt intresse inågon TV ävenatt ett stort

andelden har kvalificerat intresse i programföretaget, dvs.ett ensom
tillståndet,ändå inte kontrollerar20större änär procent,som men

tillståndshavarenstilläggas halva publikandelen. skall påpekasDet att
inte i motsvarande princippublikandel därigenom reduceras mån. I är

programleverantör inte den distribuerardet den och TV-ärsom som
tjänsten tilläggs publikandelen.som

sändningstillstånd i bådeFortfarande får ingen ha nationella
och den Channel eller regionalt sändnings-Channel 3 5 än ettnya mer

digitalatillstånd för område. de öppnadeHögst tresamma av sex nu
för får innehavare.multiplextillstånden tillTV ges samma

Också för tillstånd for radiosändningar finns det inne-gräns somen
ifår kontrollera tillstånd eller ha andelarbär ingen 20över procentatt

programforetag sammanlagt 15än procentmotsvarar mer avsom
Publikandelen beräknas hjälp medpublikandelen. med ett systemav

radiopoäng från det i sändningsområdet antalet bosattautgår per-som
förår. Till skillnad från publikandelsberäkningen15är översoner som

för hurdet alltså antalet potentiella lyssnare grundTV utgörär som
olika medtilläggs radiopoäng. Tillstånden indelade i kategorierärman

beroende publikandelen i sändningsområdet.olika antal påpoäng
finns ingen begränsning för hur andelEnligt huvudregeln det stor

får i programföretag med radiotillstånd. motsvarandenågon Påäga ett
för påförs den har intresse hälften20TVsätt över procentettsom som

radiopoäng följer tillståndet.de medav som
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kan radiotillstånd för nationella sändningar medIngen få än ettmer
analog ägarkoncentration lokal nivå tillåterteknik. hindra påFör att

förhuvudregeln kontrollerar tillstånd för ochAMett ettett en person
dessa riktar sig till lyssnargrupp. Undantagsvis kanFM, när tresamma

tillstånd i område det kräver visargörsatt test attsomges samma men
allmänintresset tillgodoses.

medierBestämmelser ägarkoncentration fleraiom

flerrnedieägande i utsträckning.De bestämmelserna tillåter störrenya
nationellt i Channel eller Channelhar tillstånd sända 3Ingen 5attsom

får emellertid kontrollera tillstånd gäller nationella radiosänd-ett som
ningar. tillstånd för regionala sändningar i Channel kanheller 3Inte
kombineras tillstånd för lokala radiosändningar i huvudsakmed ett som
gäller område.samma

Tidningsgrupper eller den nationella tid-har 20 procentsom mer av
ningsupplagan tillstånd och får heller intefår inte själva ha äga änmer

företag har tillstånd, sända i Channel eller i20 3attprocent ettav som
Channel dvs. regionala eller nationella kanalerna.de privata Motsva-
rande restriktioner gäller tillstånd för och intresse i nationell och lokal
radio. tidningar med lägre andel den nationella tidningsupp-För en av

företag med sändningstillstånd.lagan det fritt ansökaär ägaatt attom
utvecklingen lokala mediemonopol får tidningarförhindraFör att av

med den regionala eller lokala tidningsupplagan20än procentmer av
3-tillstånd områdeinte kontrollera något regionalt Channel i samma

eller FM-radiotjänst. haroch Den 50AM-än änmer en en som mer
den lokala tidningsupplagan får kontrollera högst till-ettprocent av

och i fall förutsätt-stånd för lokala radiosändningar så endast under
ningen finns konkurrerande kommersiell radiostation idetatt en samma
område. däremot har mindre 20 den lokala tid-Den än procentsom av

sändningstillstånd för lokal-ningsupplagan får kontrollera till treupp
radio i område.samma

finns förbud för tidningar eller kontrollera kabel-Det inget ägaatt
och satellitforetag. Produktionsbolag får inte 25äga än procent avmer

räknaskapitalet i TV-programföretag, och vice de skallett versa, om
betydelse för mark-oberoende producenter. har kravetDetta attsom

från brittiskasändande programföretag skall sända minst 25 procent
oberoende producenter.

Ägarbegränsningama marksänd, satellit- harmellan och kabel-TV
helt tagits bort.
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Tyskland9.3

Konstitutionellt skydd

skydd för tryck-tyska konstitutionen i artikel första stycketDen 5ger
och haroch yttrandefriheten. första stycketI rätt attatt var enanges

skrift och bilder ochfritt uttrycka och sprida sin uppfattning tal,genom
källor. Vidarefritt informera sig allmänt tillgängligaatt genom
radio ochtryckfrihet friheten TVoch rapporteragaranteras att genom

eller rörliga tillåten. Frihetenbilder inte ärsamt att anses om-censur
fatta massmedierna har tolkatsmedier. Garantiema föräven somnya

främja bådedet föreligger positiv skyldighet för staten att externatt en
således medborgarnaoch intern mångfald. Konstitutionen garanterar en

grundförsörjning med infonnation.
begränsas bl.a.andra stycket i artikel rättigheterna kanI 5 sägs att

bestämmelser i allmänna lagar. Med detta lagaravses somgenom
tillfälligtvisfrämjar allmänt värde eller intresse ochsocialtett som

lagarberör inte yttrandefriheten. Sådanabegränsaatt sommen avser
denkan yttrandefriheten de skyddar barn ochöver ärta t.ex. unga,som

personligaallmänna moralen, till okränkbarhet rörande den äran,rätten
institutionerna. Enligtnationell säkerhet och respekten för de statliga

åtgärd strida det huvud-artikel i grundlagen får ingen lag eller19 mot
grundläggande frihetema. Omsakliga innehållet, väsensinnehållet, i de

uttryckligenlag huvud rättighet måste detbegränsaröver tageten en
blir lagen ogiltig.framgå lagen avsikten detta, Iär göraatt att annarsav

skyddet föravvägningen mellansista hand det domstolarnaär görsom
yttrandefriheten och motstående intressen i allmänna lagar.

Konkurrenslagstiftningen

lagar, dasRegler konkurrens finns i två federala Gesetz gegenom
daskartellagen från 1956 ochWettbewerbsbeschränkungen GWB,

ändradden unlauteren Wettbewerb UVG från 1909Gesetz gegen
skyddar i förstabl.a. den primära konkurrenslagen och1990. GWB är

till uppgift tillhand friheten konkurrera medan UVG har att attatt se
bygger såväl för-denna frihet inte missbrukas. Bestämmelserna

budsprincipen missbruksprincipen.som
innehåller generellt förbudGWB omfattande lag. Denär ett moten

begränsar konkurrensen, dockavtal eller samordnade förfaranden som
missbruk domine-med antal undantag. Vidare förbjuder lagenett av en

kontroll före-rande ställning. innehåller dessutom reglerLagen om av
koncentrationsförordning,tagsförvärv. Till skillnad från EU:st.ex. som

använder begreppet koncentration och definierar det förvärvett avsom
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kontroll, den tyska definitionen formalistisk. skiljer mellanär Manmer
olika förvärv, framför allt mellan förvärv tillgångar ochtyper av av
förvärv aktier.av

Anmälan förvärv måste ske till konkurrensmyndigheten i förvägom
de inblandade företagen har total omsättning på minst tvåettom av en

miljarder mark eller två dem har omsättning totalt miljardav en om en
mark vardera föregående inkomstår. inteOm dessa tröskelvärden
överskrids måste likväl underrättelse efter förvärvet före-göras nären

sammanlagda omsättning uppgår till miljoner500 mark ellertagens
Konkurrensmyndigheten har möjlighet undersöka förvärvetattmer.

och ingripa det inom år.mot ett
GWB tillämplig i sin helhet på medieområdet. Sedan år harär 1976

det funnits särskild regel bygger på påsträngareen som en syn sam-
manslagningar inom vissa branscher, bl.a. inom pressektom. Genom en
ändring i GWB år 1998 gäller detta radio- och TV-sek-ävennumera

Vid bedömningen tröskelvärdena uppnås multipliceras före-tom. om
omsättning med innebär20. Det alltså bestämmelsernatagens att om

förvärvskontroll tillämpliga medieföretagpå redan vid omsättningär en
uppgår till tjugondel andra företags, dvs. fråganär ärsom en av om mer

25 miljoner mark, under förutsättning det finns risk förän att att en
Ävendominerande marknadsposition uppstår eller förstärks. ganska

ochsmå medelstora dagstidningar berörs dessa regler. De över-av
vakande myndigheterna har flera gånger fusioner mellanstoppat
medieföretag. I antal fall har förvärv på grund denett accepterats attav
tidning eller tidskrift köpts skulle ha lagts ned inte förvärvetsom om
skett. Till skillnad från vad gäller för andra sektorer tillåter kar-som
tellagen vertikala avtal prissamverkan avseende utgivning,t.ex.om
tryckning och distribution för pressektom.

Allmänt lagstiftningen mediekoncentrationom om

Varje delstat har i princip lagstiftning för radio- och TV-områ-en egen
det. kan innehålla villkor förDen tillståndsgivningen för regional och
lokal TV och andra bestämmelser motverkar koncentrationen isom
ägandet inom medierna och mellan medierna. Utlandsradio- och TV
lyder under federala lagar Deutschlandfunk och Deutsche Welle.

Delstatema har dock slutit avtal sinsemellan radio- och TV-ett om
verksamhet Rundfunkstaatsvertrag, RStV. praktiken medförI detta
avtal delstatemas regler radio och i hög grad liknarTV varandra.att om

reviderat tredjeEtt avtal trädde i kraft den januari1 1997.
Delstatema har slutit avtal 1997 medietjänsteräven ett om nya som

riktar sig till allmänheten Mediedienste-staatsvertrag.
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Villkor för etablering

i delstatemas lagar. Avtaletkabel- och satellit-TV finnsRegleringen av
vissa bestämmelser satellit-TV.delstatema innehåller ocksåmellan om

tillstånd för kabel-TV-sändningar.samtliga delstater krävs detI
programföretag ochpolitiska partier, allmännaLokala myndigheter,

sändningstillstånd.anställda kan inte fåderas

mediumBestämmelser ägarkoncentration i ettom

förinnehåller bestämmelserAvtalet mellan delstatema att garantera
ägarkoncentration. avtalet innebär lätt-mångfalden och hindra Det nya

för privata TV-företag.nader i koncentrationsbegränsningama Den
bestämmelserna för mångfaldenförändringen är att garanteraattstora

begränsningar högsta antal tillståndbygger pååsikter inte längre avav
eller storleken aktieinnehavet påeller på synsättetutan attprogram av

Enligt avtalet kan domi-dominerande inflytande.ingen får utöva ettett
programföretag med alla sinaföreligganerande inflytande antas ettom

publikandel undergenomsnittlig 30uppnårTV-program procentomen
har marknadsdominerande ställ-eller programföretagår ettett enom

däri-medierelevant marknad och verksamhetenning på en annan
programföre-jämförbart med detinflytande ärett somsomgenom ger

Relevanta marknaderpublikandel 30har vid ärprocent.taget en om
TV-produktion, och trycktafilm, sporträttigheter,t.ex. annonser

medier.
deninnebär aktör får kontrollera högst 30Det procentatt aven

Över domi-denna tröskel ha såtyska TV-marknaden. mananses en
opinionsbildningen det nödvändigt vidtanerande ställning i äratt att

dras in.mångfalden, i sista hand kan tillståndåtgärder för säkraatt
gäller utländska företag.Reglerna även

fastställs beräkning medelvärdetMarknadsandelen avgenom en av
Beräk-sker timmar dygnet under år.publiken. Mätningar 24 ettom

marknadsandelenkomplicerade, vid beräkningenningsmetodema är av
har ekonomisktskall med de TV-sändningar i vilka aktören etttaman

aktierna ellerintresse till minstuppgår 25 rösterna.procent avsom
skall komma underföretag kan själv bestämma hur detEtt gränsen,

det inte blir alltför framgångsrikt.exempelvis tillatt attsegenom
existerande företag skall nåSannolikheten för något över gränsenatt nu

tämligen liten.anses vara
programföretagytterligare och mycket omstritt kravEtt är att som

sändningstid förhar marknadsandel måste upplåta10över procenten
oberoende programföretag.
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radiokanalerlandstäckandemed tvåFortfarande endast tillåtetdetär
programföretag.per

flera medierBestämmelser ägarkoncentration iom

mellanövervakar relationernakonkurrensmyndighetemafederalaDe
radio- ochprogramföretag inom TV-om-tidningsföretag privataoch

korsägandeingriper i princip inteKonkurrensmyndighetemarådet. mot
programföretagprivatamellan tidningsföretag och snarastutan upp-

sådant ägande.muntrar
Ägande radio- ochtillstånd tillvid besluti andra medier beaktas om

sänds i delstatendastTV-sändningar. det gäller ärNär enprogram som
begränsningar i tidnings-eventuellareglerardet denna delstat som

ochföretags ägande i radio TV.
medier finns i Hessen,ägande i flera Bayern,Restriktioner mot

sistnämnda delsta-Schleswig-Holstein. denoch INordrhein-Westfalen
sändningstillstånd förhartidningsutgivare eller denfårten somen

marknadsposition intedominerandeoch harinforrnationsprogram en
aktiekapitalet eller 25kontrollera 35 procentän procent avavmer

privat programforetag.irösterna ett
dagstidningdominerandeutgivaredelstaten Hamburg kanI enen av

radio- och TV-sändningar. Där-för regionalainte få tillståndensam
i Hamburgmed andra. Medielagensamarbetagår det braemot att

programföretag till 25i privattidningsföretagsbegränsar rösträtt ettett
kani programföretagetdelägarnasamtidigt ingen ägaprocent avsom

kapitalet.35än procent avmer

korsägandeBestämmelser om

aktierna ihögst 49,9medieföretag kan haEtt ett annatprocent av
medieföretag.

ägarandelarbegränsningarBestämmelser iom

kapitalet i TV-företagkontrolleraaktieägare kan 100En ettprocent av
tidigarei stället för 49,9med rikstäckande sändningar procent.
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Vissa kritiska synpunkter depå bestämmelsernanya

Kritik olika karaktär har riktats de bestämmelserna påmot ettav nya
flertal punkter. förhållandevisEn grundlig bestämmel-genomgång av

finns i artikel i Media Perspektiven 2/98 skriven Dieternrserna en av
professor i offentligDörr, vid Johannes Gutenberg-Universitet irätt

Mainz. Artikeln har utgångspunkt klargöra hur användbart detattsom
Kommission Ermittlung der Konzentration KEKorganet ärnya zur

instrument för bekämpa mediekoncentration och innehållerattsom
vissa slutsatser det gäller vad förkrävs motverkaäven när attsom

ägarkoncentrationen. huvudsak framförI följande synpunkter.Dörr

påBestämmelserna sanktionerar det faktiska duopolet den privata
TV-marknaden

bestämmelsernaDe kan reaktion långtpå den gångnasägasnya vara en
Änkoncentration redan faktum på mediemarknaden. såär ettsom

länge har visserligen ingen de privata marknadsledama inomtvåav
CLT/BertelsmannTV, och Kirsch-gruppen tillnått 30 procentupp av

tittarandelen. Public service-företagen i Tyskland har 40 procentca av
tittarandelen. betyder införandetDet i princip30-procentsgränsenatt av
lämnar fältet fritt för de tvâ privata aktörerna delastora att restenupp

den nationella TV-marknaden. Tittarandelsmodellen skyddar egent-av
ligen bara det tänkbara scenariot, nämligen hela denvärstamot att
privata TV-marknaden hamnar i händerna på enda aktörsgrupp. Ien
princip återstod det inte något alternativ grundpå koncent-annat attav
rationen tillåtits breda sig och det dessutom finnsut att argument som
talar för starka europeiska koncerner inom TV-området för kunnaatt
konkurrera med de amerikanska aktörerna. Tyskland har en oro-
väckande hög grad ägarkoncentration inom privat åtminstoneTV,av
vad gäller den nationella nivån.

frånSystemskiftet delägar- och programantalsbegränsnings-
påmodellen till tittarandelsmodellen inte genomförtshar ett

konsekvent sätt

Föreskrifterna utomordentligt komplicerade och det finns klartär att
punkter det gäller hur hänsyn skall till programkällor ochnär tassvaga

korsvist ägande med tryckta medier.



länderSOU Lagstiftning och reformsträvanden iandra 2711999:30

för övertygandeBeräkningen gränsvärdena medräkning inteärav

Lösningen endast räkna med delägande föga25över ärprocentatt
övertygande och främjar i viss mån ytterligare korsägande, vilket stri-
der motiven för ändra koncentrationsbestämmelsema. del-Deattmot
statliga medieanstaltema hade ursprungligen föreslagit 5 procent som

och de den absoluta går vid 10övre gräns smärtgränsenatt atten anser
procent.

Gränsvärdet utformat presumtionsbestämmelseär som en

det gäller själva gränsvärdet det utformatNär 30 ärprocentom som en
presumtionsbestämmelse kommer behöva tolkas sådantpåatt ettsom

materiella bevisbördan blir omvänd. tveksamt deden Detsätt äratt om
framräknade oberoendetittarandelama kan användas med bevisverkan,

får uppdraget beräkna dem.attvemav som

Antagandet gränsvärdet knappast kommer till användningattom

inte längre säkert det tidigare antagandet gränsvärdetsåDet är att att
knappast kommer till användning, bortser från bestämmelsenom man

varje dominerande publikandelen kanal skallöver 10att procent taav
fönster från programföretag i sina kanaler, riktigt.in andra Ettär sam-

arbete mellan de två aktörerna Bertelsmann/CLT och Kirch-grup-stora
ledaoch Deutsche Telekom, inom betal- och digital-TV kanävenpen,

till inte blir normala konkurrenter inom övriga områden.aktörernaatt

Koncentrationsreglerna och kraven i författningen

uppfyllertveksamt de koncentrationsbestämmelsemaDet är om nya
TV-friheten.kraven i artikel i konstitutionen avseende radio- och Den5

federala författningsdomstolens positiv ordningprejudikat kräver att en
skapas âsiktsfriheten säkerställer radio ochoch TVattgaranterarsom
inte eller eller viss samhällsgrupp.några någon Det ärstyrs statenav
därför inte självklart bestämmelse uttryckligen tillåter tvåatt atten som

författ-privata och nationella aktörer delar marknaden uppfyllerupp
ningens krav.
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KEK:s roll för prövnings- och kontrollfiirfarandet

KEK har viktig roll det gäller övervaka koncentrationennär ochatten
bekämpa hot mångfalden i åsiktsbildningen för nationellt sändamot

ÖvervakningenTV-program. radio och TV måste utformas så att ettav
statligt eller ensidigt privat inflytande radio- och TV-utbudet för-över
hindras eller minimeras.

finnsDet risk bestårKEK, endast expertmed-atten som av sex
lemmar vilka delstatema, kommerutnämns att representerasav av
samhällets huvudfåra och därför inte klarar spegla olika grund-attav
inställningar och strömningar i samhället. Sättet medlemmarna ut-som

på utesluter inte alltidnämns statligt inflytande. Utnämnings-ett
förfarandet borde därför ändras.

kommerKEK sina ansträngningar inte kunna begränsa dentrots att
redan bestående koncentrationen inom det privata TV-området.

En stark och decentraliserad public service-verksamhet krävs för
säkra pluralistisktatt medielandskap.ett

Det finns anledning skeptisk till det kommer möjligtatt att attvara vara
med den europeiska konkurrensrätten och koncentrations-att

kontrollförordningen den allt starkare koncentrationen inom TV-stoppa
området. innebärDet de statliga public service-företagen får alltatt en
viktigare roll i säkrandet pluralistiskt medielandskap. Detett ärav

enklare säkerställa public serviceavsevärt omfattande infor-att att ger
mation, brett och opartiskt, plats för alla ellerrapporterar ger
åtminstone många olika åsikter, politiska och kulturella tendenser. Det

därför viktigt hålla fast vid det dubblaär med både statligatt systemet
och privat TV. Den publicistiska mångfalden i säkerställsTV bäst med

decentraliserad struktur, i och för sig inte behöver uteslutaen som
samarbete inom produktion, distribution och administration.

9.3.3 Frankrike

Konstitutionellt skydd m. m.

franskaDen grundlagen, jämförelsevis lätt ändra,attsom anses vara
har i sig inget utvecklat rättighetsskydd. Författningsrådet Conseil
Constitutionnel har emellertid sin praxis införlivat års1789genom
rättighetsdeklaration i gällande och klarlagt den har konstitutio-rätt att
nell Yttrande-, kommunikations- och tryckfriheten harstatus. genom
artikel i rättighetsdeklarationen11 konstitutionellt skydd i Frankrike.
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konstitutionelltmångfald harhar uttalatKonstitutionsdomstolen ettatt
friheter.dessasäkerställaförmedelnödvändigtochvärde attär ett

medielagstiftningför denrollkritiskochaktivspelatDomstolen har en
1980-talet.mittenFrankrike iiinfördes avsom

pressfrihetlagenvanlig lagireglerasYttrandefriheten omgenom
1986.frånkommunikationsfrihetoch lagenfrån 1881 om

Konkurrenslagstiftning

bl.a.bestämmelserinnehållerfrån 1986konkurrenslagenallmännaDen
företagskoncentrationer.ochåtgärderkonkurrensbegränsandeom

inblandande företagendeskerföretagskoncentrationer närKontroll av
denöverstiger 25marknadsandel procenthartillsammans avsomen
harellerdenavsevärd delellerdess helhetmarknaden ifranska aven

förutsättningunderfranc,miljarder attomsättning 7övergemensamen
miljarder francomsättning 2harföretagentvååtminstone omenav

företagenpåkravfinns ingetkalenderår. attföregående Detvardera
koncentration. Ii förvägEkonomidepartementetskall underrätta om en

berörsföretagsgrupperellerföretagdevanligtdetpraktiken att somär
till-detför ärutrönabesök hos departementetinfonnellt attgör omett

ekonomiministemi förväg. Detunderrättelse ärinrådligt lämnaatt en
ellerskall tillåtaskoncentrationbeslutahar omrätten att enomsom

Är genomförd kanredankoncentrationenvidtas.skalldenåtgärder mot
med villkor.förenaskoncentration kanTillstånd tillupplösas.den en

bedömning till Kon-ochutredningärendet förhänvisaMinistem kan
Concurrence.Conseil dekurrensrådet

specialbestämmelserfinns motdet integällerFör att ompressen
gällertillämplig, såkonkurrenslagen t.ex.i principkoncentrationer är
både kon-TV-områdetochradio- ärPåoch fackpressen.tidskrifterför

tillämpliga.speciallagstiftningenochkurrenslagstiftningen

mediumägande iKoncentration ettav

såvälkoncentrationspeciallagstiftningdetaljerad motFrankrike har en
från 1986presslagenEnligtmassmediesektorer.olikamellaninom som

dagstidningarallmännaslåellerköpaförbjudetdet omär att samman
kontrollerarellerhärigenomföretagsgrupp ägerleder tilldet meratt en

Nyetableringardagspressupplagan.sammanlagdaden30än procent av
bestäm-inteöverskrids berörstilllederoch tillväxt gränsenatt avsom

melsen.
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År 1994 höjdes tröskelvärdena för vissa begränsningar i kommuni-
kationsfrihetslagen gäller inte bara för radio och forTV ävenutansom
Internettjänster. Begränsningama i den lagen två slag, dels kapi-är av
talandelsbegränsningar, dels begränsningar i antalet tillstånd en person
kan inneha.

fårEn inte direkt eller indirekt eller kontrolleraäga änperson mer
49 kapitalet eller i företagprocent harrösterna tillstånd förettav som
nationella markbundna TV-sändningar. Den har mellan och15 25som

aktierna eller i sådantprocent TV-företag fårrösterna inte haettav mer
15 kapitaletän eller i andra företagprocent harrösterna ettav som

sändningstillstånd. Den redan harsorts mellan och5 15samma som
aktierna eller i två företag får högstprocent rösterna ha 5av procent av

kapitalet eller i ytterligare företag.rösterna
fårEn inte direkt eller indirekt eller kontrolleraäga änperson mer

hälften kapitalet eller i företag har tillståndrösterna förettav som
regionala markbundna TV-sändningar i sändningsområde nårett som
mellan 200 000 och 6 miljoner invånare.

Det går få högst tillståndtvå för satellit-TV-sändningar.att Endast
juridiska kan få tillstånd. En sådan kan inte direkt ellerpersoner person
indirekt ha 50 kapitaletän eller i satellit-procent rösterna ettmer av
TV-foretag. Den har mellan tredjedel och 50 procentsom en av
kapitalet eller i sådant företag fårrösterna ha högst tredjedel iett etten
andra företag. Den har mellan tredjedel och i5 tvåprocentsom en
företag får ha högst 5 i ytterligare företag.procent

Den nationella nätverkäger marksändare för radio kan högstsom av
få tillstånd i så många områden sändningarna betjänaratt mestsom

miljoner150 invånare. Det bara juridiskaär kan få sänd-personer som
ningstillstånd för radio.

Det går få enda tillstånd för markbundnaatt TV-sändningar medett
nationell täckning, dvs. sändningarna når fler 6 miljoner invånare.än

fårIngen ha både nationellt tillstånd och tillstånd för regionalaett ett
eller lokala sändningar Den har tillstånd för regionala eller lokalasom
sändningar kan inte få ytterligare tillstånd, sändningarna härigenomom
når fler 6 miljoner invånare.än hellerInte kan den har tillstånd försom
TV-sändningar i visst område få ytterligare tillstånd förett TV-
sändningar slag i området.av samma

Det möjligt få fleraär tillstånd för kabelnät så längeatt sänd-
ningarna inte når fler 8 miljoner invånare. Någon begränsningän i antal
radio- eller TV-kanaler kabelnäten får distribuera finns inte.som
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medierägande fleraiKoncentration av

omfattarkomplicerade. Deflermedieägande ärBestämmelserna mot
ingriperoch dekabel-TVsatellit- ochmarkbunden TV,radio,press,

nationell nivå.regional ochbåde
tvåkombineraförfå tillståndingen änkannationell nivåPå att mer

alternativ:fyraföljandeav

nårTV-sändningarmarkbundnaförtillståndfleraellerEtt mersom-
invånare.miljonerfyraän

30sammanlagt nårradiosändningar änförtillståndEtt mersom-
invånare.miljoner

kabel-TV-sändningar iochradio-tillstånd bedrivafleraellerEtt att-
invånare.miljonerfler 6når ännät som

hardagstidningareller flerakontrollellerUtgivning över somen-
dagspressupplagan.nationelladen20än procent avmer

nivålokalregional ochförbestämmelserdetfinnsliknandePå sätt
följandetvåtillstånd förfågårdet inte äninnebär attatt avmersom

område.alternativ ifyra ett

TV-sändningar.regionalanationella ellerMarkbundna-
totaladet10sammanlagt når änRadioprogram procent avmersom-

radiotjänster.förantalet lyssnare sortssamma
områ-det aktuellasprids idagstidningareller fleraAtt ut somge en-

det.
storlek.publikenskabelnätflerai ellersändaAtt oavsettett-

lagstiftningtillFörslag ny

franskareformera denförsökfleragjortsharde årenUnder attsenaste
påbehandladesochaviserades1998Under vårenmedielagstiftningen.

kommunikationsfrihetslagen.ändringförslag tillnytt ett av
dettröskelvärdenaändringaringainnebärLagförslaget menav

tillsyftarhuvudprinciperinnehåller att:somsex

öka den finan-ochoberoendekommunikationsföretagensStärka-
siella transparensen.

inlem-skalletennediemainomägarintressenmedföretagSamtliga
obe-mediesektomsunderstrykaholdingbolag. Försärskilti attettmas

dennesamtidigtstyrelseholdingbolagetsiingen sittaroende fár som
skyldig-moderbolag. Enharindustriföretagföreträder ett sammasom

SupérieurConseilaktieinnehav tilliförändringardeklarerahet att
skall införas.d’Audiovisuel CSA
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Förstärka de mekanismer mångfald och funge-garanterar- som en
rande marknad.

CSA skall förteckning företagupprätta haröver aktie-en ettsom
innehav inom etermediema överstiger 25, Företagen måsteprocent.som
underrätta CSA planerar förvärvnär och CSA skall fåett rättman att

sig förvärvenmotsätta kräva omedelbara åtgärder församt förhindraatt
utveckling försämrade konkurrensvillkor.moten

Utvidga och förbättra garantin för viktiga blir till-att- evenemang
gängliga för allmänheten.

De statliga kanalerna skall få utökade möjligheter allmänhetenatt ge
tillgång till viktiga digitala sändningar.evenemang genom

Konsolidera den statliga sektorns andel inom etennediesektom.-

Temakanaler skall skapas allianser med privata operatörer.genom

Klarlägga och förstärka CSA:s ansvarsområde.-

Myndighetens kompetensområde kommer utvidgasatt attgenom
den skall sig vid tvister mellan aktörer inomyttra etermediema. CSA:s
yttranden och beslut måste motiveras och offentliggöras vilket leder till
större CSA skall vidare fåtransparens. möjlighet vidta sanktioner.att

Förbättra det juridiska ramverket.-

bakgrundMot den snabba utvecklingen på medieområdet skallav
olika åtgärder vidtas för förenkla och systematisera regelverket.att

9.3.4 Italien

Konstitutionellt skydd

artikelI 21 i den italienska konstitutionen finns skyddet för yttrande-
friheten. Endast tryckfriheten uttryckligen.nämns

Konkurrenslagstzflning

ItalienI infördes konkurrenslag reglerar konkurrensbegräns-en som
ningar och förvärvskontroll först år 1990. Förvärv enligt vissasom
kvalitativa kriterier innebära koncentration skall anmälas tillanses en
konkurrensmyndigheten under förutsättning den inhemskaatt omsätt-
ningen för de berörda företagen överstiger 636 miljardersammantaget
lire eller det förvärvande företaget haratt total inhemsk omsättningen
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1996.årtröskelvärdenaliremiljarderöverstiger 63,6 avsersom
medieföretag.tillämplig påLagen är

mediumägandeKoncentration i ettav

i dags-koncentrationbestämmelserdet funnitsharSedan 1981 mot
bestäm-Presslagen byggertröskelvärden.fastabygger påpressen som

ställ-dominerandeställning.dominerande Enbegreppetmelserna på
någonför handenning närvaraanses

meddagstidningarföretagkontrollerareller utger, enutger, som-
dagspressupp-samladedenöverskrider 20upplaga procent avsom

ellerföregående år,Italienlagan i
de50företageller kontrollerar än procentutger, avutger, mersom-

tid-flerdärregionföregående år i äntidningstitlar utgavs enensom
ellerning utges,

det50företagkontrollerar än procenteller utger,utger, avmersom-
inter-iföregående årantalet tidningartotala utgavs sammasom

ellerområden,sådanai fyraItalien indelasområderegionala
den30hari företagägarandelar än procentskaffar avmersom-

landet.itidningsupplagantotala

50 rös-aktier än procentDen representeraräger avmersomsom
företag,inflytandebestämmandehar överoch den ettettterna som

avtal,ägande ellerindirektellerdirekt ettantingen ansesgenomgenom
förbjudentilllederförfarandenVissakontrollera företaget. ensom

förfarandenAndraogiltiga.automatisktblirställningdominerande
eliminerasställningendominerandeoch denogiltigförklarasmåste

förlorar alltställningdominerandeföretag harinom år. Ettett som en
statligt stöd.

koncentrationer.registreringellerkontroll i förvägsker ingenDet av
eftersom dekringgåförhållandevis lättaBestämmelserna attvaraanses
företagmellanFörvärvkorsäger.på företaginte tillämpligaär somsom

inte.tidskrifter berörsutger
presslagen.reformeraförarbetsgrupphar tillsattRegeringen atten

det finnslåg ochkoncentrationenfunnit etthar är attArbetsgruppen att
och inteför smådessaProblemet ärantal aktörer. attstort varaanses

internationell nivå.nationell ochinvesteringar pånödvändigaklarar av
lagstiftningkommandefastslagitarbetsgruppenharI attrapport enen

medieområdetintegration påhorisontellochvertikaltillåta ökadmåste
ändrasmåstekoncentrationbestämmelsernanuvarandeoch de motatt

traditio-denfunnitVidare harmarknadsandelsparametrar. atttill man
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nella uppdelningen på dagspress, tidskrifter och nyhetsbyråer inte är
ändamålsenlig bör med begreppet redaktionellautan ersättas produkter.

Den kända lagen mediekoncentrationmest i Italienmot den s.k.är
Mammilagen uppkallad efter den minister lade fram lagen frånsom
1990, hindra samarbetsformeratt leder till någon fårsom avser attsom

dominerande ställning. Huvuddelen reglerna handlar radioen av om
och television. Ingen kan få tillstånd för 25 antaletän procentmer av
nationella radio- eller TV-kanaler, och i varje fall inte fler till-än tre
stånd. Enligt lagen kan få tillstånd för lokal-TV i varjeett sänd-man
ningsområde och sammanlagt högst fyra tillstånd i södra Italientre
tillstånd för olika områden. Områdena kan angränsande under för-vara
utsättning de täcker högst miljoner10att invånare.

lokalradioFör begränsningenär tillstånd i varje sändnings-ett
område eller sammanlagt sju tillstånd för olika områden. Sändningarna
får inte omfatta fler 10 miljoner invånare.än Det går inte ha tillståndatt
för både nationell och lokal radio eller TV på gång. Densamma som
har tillstånd för lokal-TV kanett få tillstånd föräven lokalradio i

sändningsområde de söker tillstånd inte flersamma är änom som
antalet frekvenser skall fördelas.som

finnsDet andra begränsningar i möjligheten få tillstånd. Tillståndatt
för radio- och TV-sändningar får inte till:ges

företag inte har radio- och TV-verksamhet eller informations-som-
förmedling eller verksamhet anknyter till information ellersom
bildkonst syfte,som
offentliga eller det allmänna majoritetsägda företag,av-
kreditinrättningar,-
straffade personer,-

har förlorat sändningstillstånd.ettpersoner som-

Tillstånd för icke-kommersiell radio endast till stiftelser, organi-ges
sationer för särskilda kulturella, etniska, politiska och religiösa grupper

föreningar har målsamt bedriva programtjänst för sådanaattsom som
grupper.

bestämmelserDe i medielagen gäller hela masskommunika-som
tionsmarknaden överlåtelser vilkagör leder till någon får 20att änmer

marknadens ogiltiga.procent Gränsen 25 för denärav resurser procent
har två tredjedelar sina totala intäkter från masskommunika-som av

tionssektom. Begränsningen verkningslös i praktiken efter-anses vara
det svårt definieraär vad relevantatt marknad ochär vadsom som som

skall mediesektors totalaanses vara en resurser.
juliI 1997 telekommunikations-,antogs radio- och TV-lagen ny
avsågs träda i kraft den 30 april 1998. Samtidigt inrättadessom en ny

myndighet skall övervaka, utvärdera och ha hand frågorsom om som
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tele-inomkoncentrationerochmarknadsställningdomineranderör
ingåruppgifternaBlandmedieområdet.helaochkommunikations-

kommunikationsaktörer.registerhand överockså ha nyttettatt om
kabel- ochradio-, TV,regler forochprinciperinnehållerLagen nya

domine-påinnebär synsätt närsatellitsändningar. Lagen ett nyttatt en
ägarandelarendastinförs. ävenhanden Inteför utanställningrande är

relevantstyrelsemedlemmar ärpartnerskap,kontrollerar osv.vem som
Bedöm-föreligger.ställningdominerandebedömningenför enav om

lokal nivå. Enregional ochnationell,såvälpåkanningen göras som
kontrollerar 20hanställning procentdominerande närhaaktör enanses

takfinnseller TV. Detradionationellmarksänd ettmarknaden förav
tillgäng-de30kontrollerafåringen än procentinnebär att avmersom

ochförannonsintäkter,licensavgifter ochdvs.liga envarresurserna,
hafår hellersatellit-TV. Ingenkabel-marksänd,kategorierna resp.av
deNågrabetal-TV-programtjänst.marksändtillstånd för än avenmer

myndig-och dengradviskraftträda ikommer attgränserna nyanya
ochmarknaderutvecklingenutvärderamöjlighetheten har att av nya

fall.enskildaimångfaldeneffekten på

medierägande fleraiKoncentration av

tidigareenligt denfårTV-programtjänstnationellförTillstånd en
kontrolle-ellerföretagtillinteMammilagen utnämnda ett gersomges

överskred 16årföregåendevilkaupplagormeddagstidningar pro-rar
till-fåItalien. gåri Detdagstidningsupplagan ettatttotaladencent av

totala dags-denoch 16mellan 8ligger procentupplaganstånd avom
detunder 8tidningsupplagan ärLigger procenttidningsupplagan.

TV-programtjänster.nationellatvåsamtidigt ha högsttillåtet att
koncentrationgällerdock intebegränsningar,andrafinnsDet som

fårmedieföretagegentlig mening. Ettimassmediernaägande inomav
reklammarknaden.frånintäktersina20inte ha än procent avmer

harmed tidningarexklusivavtalingåinteAnnonsbyråer kan mersom
20dagstidningsupplagan. Gränsen procentär30 omän procent av

Annonsbyråertidningsförlag.ellersjälvannonsbyrån ägtär ettäger av
får inte haprogramföretagmedassocieradeellerkontrolleras äravsom
nationellatvåkanaler ellernationellaförreklamhand än tremerom

lokalakanal ochnationellellerkanalerlokalaochkanaler sextre en
kanaler.

medier,fleraägande itill ävenmöjligheterlagen störreDen gernya
för olikaöverskriderintede gränsernaså längeprogramföretagför

medier.kategorier av
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Förslag förhandsbeskedom

förslagEtt det skall gå få förhandsbesked vid förvärvatt att ärom
under behandling i parlamentet. Frågan uppfattas kontroversiell påsom
grund det hävdas sådan ordning kan visa sig motverkaattav en senare
lagens ändamål, yttrandefriheten.värnaatt

9.3.5 Nederländerna

Konstitutionellt skydd för yttrandefriheten

Den nederländska konstitutionen har innehållit bestämmelser till skydd
för yttrandefriheten sedan 1815.

Konkurrenslagstifiningen

konkurrenslagEn trädde i kraft den januari1 1998 och den inne-ny
håller bestämmelser möjlighet förbjuda koncentrations-attsom ger
åtgärder kan leda till dominerande marknadsställning. Förvärvsom en

gäller företag har sammanlagd årsomsättning över-som som en som
stiger 250 miljoner gulden och åtminstone företagtvåsom avser som

och har omsättning på minst Nederländerna30 miljoner gulden ivar en
måste godkännas konkurrensmyndigheten. Konkurrenslagen ärav
tillämplig på medieområdet.

frivilligEn överenskommelse alternativ till lagstiftning förettsom
pressen

februariI 1994 kom alla dagstidningsutgivare själv-överens ettom
regleringssystem för koncentrationer inom dagspressen för bevaraatt
mångfalden så långt det möjligt. Tidningsorganisationenärsom
Nederlandse Dagbladpers, NDP, på sig föriatt bildatog ansvaret en
stiftelse, Kommissionen för Dagstidningar, skulle handtasom om sys-

Avtalsparter NDP, samtliga dagstidningartemet. är medlemmarärsom
i NDP och deras nederländska moderbolag. Avtalet har ingen tids-
begränsning och kan inte ensidigt. har ingensägas Det betydelseupp
för skyldigheten följa avtalet tidning lämnar NDP eftersomatt om en
alla företag har undertecknat avtalet individuellt.

Varje dagstidningsföretag undertecknat överenskommelsensom
måste, det överlåter tidning företagetnär till tredjeägeren som man, se
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påförsöverenskommelsenenligtskyldighetema överocksåtill att
tredje man.

dags-inblandadedeleder tillkoncentrationerPlanerade attsom
tredjedelmarknadsandelfårtillsammanstidningsföretagen om enen

måsteNederländernaitidningsmarknadentotaladeneller mer av
slutits,avtaletfrån detveckainomtill kommissionenanmälas atten

har förvärvats.kontrollpostoffentliggjorts ellererbjudandet en

god-sittkommissioneninteförbjudnaKoncentrationer är gerom-
koncentrationen.planeradedenkännande till

så längeverkställasden inteanmälts fårkoncentrationen harOm-
villkoreller degodkännandesitthar lämnatkommissionen intesom

uppfyllts.ställts inte haruppsom

till 25lägre,tröskelvärdet intetillAnledningen t.ex.sattesatt pro-
i föreningentillräckligt stödräkna medgickdet inte ettattattcent var

överenskomnadetansåg NDPförslag.sådant Dessutomför attett
Nederländernaidagstidningssituationenmed hänsyn tilltröskelvärdet

klargjordeutbudet.mångfalden i NDP emotinte attäventyrar man var
skullefalli vissaeftersom detkoncentrationerförbudabsolut motett

därmedochexistensfortsattatidningsrisker förmedförakunna en
tryck-skyddarkonstitutionenbestämmelse iandan i denstrida mot som

friheten.
skallkommissionenanmälan tillframgåröverenskommelsenAv att

Ändå detförefallerföretagen.de berördagöras gemensamt omsomav
detligger påanmälan över-skyldighetenegentligaden göraatt en

förkla-uppfattningenfår denvarje falltagande företaget. I avman
i principdetframkommer äröverenskommelsen. Därtillringen att

dags-nederländsktföretagför utländsktmöjligt över etttaattett
överenskommelsen,undertecknattidningsfciretag, har utan attsom

planerade förvär-detanmälabehöverinblandade företagendenågot av
och detöverenskommelseniinteutländska företagetDet är partvet.

anled-denoch behöverÖvertagandeinhemska företaget inteär part av
kommissio-kananmälaningenanmälan. Görsinte någonningen göra
överskriderkoncentrationengodkännande. Omsittinte lämnanen

överenskommelsen. Förenligtförbjudenden likväl atttröskelvärdet är
företaghar detsituation uppstår övertas rätt attundvika dennaatt som

koncentrationen.planeradeanmäla den
den intekoncentrationendast godkännaKommissionen kan omen

denpåi konkurrensenstörningarstrukturellatill avsevärda ochleder
dagstidningsmarknaden.nederländska

antaltillkommittén hänsynskallutvärderingVid sin ett stortta
utveckling iochstrukturtidningsmarknadensandra kriterier såsom

deföretag,från andrakonkurrenspotentiellexisterande ochallmänhet,
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ekonomiska och finansiella situationer, mång-inblandade tidningarnas
sikt tid-falden och läsarnas valmöjligheter på kort och lång påi pressen

ningsmarknaden.
tillmöjlighet ställa villkor hänför sigKommissionen har att som

sitt godkännande till koncentration.dessa kriterier när man ger en
sigbehandlas inte förrän kommissionen har försäkratanmälanEn

bifogats anmälan tillräckliga för utred-de handlingar är attatt somom
handlingar saknas kan kommissionenningen skall kunna påbörjas. Om

viss tid. Kommissionen har därut-bestämma de skall inomatt enges
sig behöva förbegära de handlingaröver rätt attatt som man anser

tillkoncentrationen. finns möjlighetkunna bedöma Det att ta experter
till hearings med arbetstagarorganisationema.hjälp och kalla t.ex.att

till kommissionen och kommissionensMottagandet anmälanenav
allmänheten. Kommissionen alltid moti-beslut tillgängliga för måsteär

affärshemligheter eller informa-sitt beslut. skyddaFör att annanvera
publicering räcker det kommissionention inte avsedd för görär attsom

för beslutet.sammanfattning grundernaen av
betalar det belopp kommissio-Under förutsättning att parterna som

handlingar krävs skall kommissionenbestämt och de somnen ger
veckor. beslut får uppskjutasfatta beslut inom fyra gångEtt en men

veckor.inte längre fyraän
finns inga särskilda sanktioner knutna till DenDet systemet. som

inhämta godkän-skapar koncentration tröskelvärdetöver utan att etten
följer villkoren för godkännandet bryternande eller inte mot avta-som

Kommissionen har till avtalet och besluten följs.let. Deträtt att attse
lagstiftning.i så fall ske med hjälp civilrättsligmåste av

aspekt hur överenskommelsen förhåller sig tillintressantEn är
och tillkonkurrensbestämmelsema i Romfördraget, artikel 85,närmast

ministerrådets förordning kontroll företagskoncentrationer seom av
i artikel punkt i förordningenavsnitt och Undantaget 21 35.7 5.8. ger

ochmedlemsländerna behörighet ingripa koncentrationäven att mot en
bestämmel-tillämpa bestämmelser syftet med de nationellanäregna

de förordningenskydda andra legitima intressen änär att somserna
Överens-legitimt intresse.omfattar. Mediernas mångfald ettanses vara

emellertid privaträttslig och kan intekommelsen är natur automa-av
jämställas med nationell lagstiftning. Redan överenskommel-tiskt när

stödträffades i beräkning den, och beslut fattade medtog attsen man
skulle kunna komma i konflikt med artikel punkt iden, 85 1 Rom-av

Överenskommelsenfördraget. kan främja konkur-sättettanses
och vid godkännande ha begrän-på vägratsättett annat ettrensen —— -

effekter för de internationella konkurrensförhållandena. Särskiltsande
tolkar konkurrensbegränsning vid horisontellaEU-kommissionensom

friheten och sälja företag.integrationer begränsning i köpaattsom en
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ellerKommissionens kostnader skall bäras den de görparterav som
anmälan planerad koncentration. anmälan behandlasInnanen om en

bestämmer kommissionen belopp skall deponeras inom vissett ensom
tid.

Vissa relevanta begrepp dagstidning, koncentration ocht.ex. upp-
laga definierade i överenskommelsen.är

Kritik överenskommelsenmot

hävdas koncentration skallDet kriterierna för bedömningatt om en
tillåtas inte tillräckligt specifika för kunna oönskade kon-är att stoppa
centrationer. planerat samgående enligt överenskommelsenOm ett
behöver godkännas de inblandade företagen ansökavägrar attmen om
godkännande och fortsätter driva det i praktiken integåratt processen

tid. utländska företag vill fåsamgåendet i Inteatt stoppa ens som
inflytande nederländska tidningsmarknaden kan i tid.denöver stoppas
Direkta sanktioner saknas.

Bestämmelser ägande flera medieriom

På begäran parlamentet har rådgivande kommitté för korsägandeav en
i mediesektom uppgifttillsatts under år 1998. har i kartläggaDen att
den nuvarande situationen och den tänkbara utvecklingen det gällernär
koncentrationer inom medieområdet. skall utreda effekternaDen av
koncentrationer nuvarande effek-för mångfalden och den ordningens
tivitet. Slutligen skall den behovet lagstiftning.påse av ny

9.3 USA

Konstitutionellt skydd för yttrandefiiheten

viktigaste till skydd för yttrandefriheten finns denbestämmelsen iDen
federala konstitutionens tillägg First Amendment. denna stadgasI att
kongressen inte får stifta lagar inskränker yttrande- eller tryckfri-som
heten. Bestämmelsen har emellertid inte tolkats sådantpå sätt,ett var-
ken i rättstillämpningen eller i lagstiftningen, den hindrat allaatt
inskränkningar. inskränkning skall kunna i skyddetFör görasatt en
krävs det emellertid princip detta nödvändigt för framhållai äratt att ett
intresse betydelse,uppenbar nationell säkerhet. radio ochFört.ex.av

yttrandefriheten begränsad det gäller oanständigt språkbruk.TV är när
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har detPå grund det konstitutionella skyddet för tryckfrihetenav
inte stifta sig direktmöjligt lagar riktar Inteansetts motatt pressen.som

konstitutionen.krav registrering har förenligt medpå ansettsens vara
ägarkoncentrationIndirekt berörs dock lagstiftningen motpressen av

för andra medier.

Konkurrenslagstiftningen

Konkurrenslagstiftningen framträdande roll i det amerikanskahar en
och förhindra monopoliseringpå olikarättssystemet sättattavser en av

näringslivet. gammal. består ShermanLagstiftningens kärna Denär av
från Commission båda1890, Clayton och Federal Trade Act,Act Act

i formfrån Sherman förbjuder varje avtal, sammanslutning1914. Act
eller på samverkan inskränker eller hämmarsätttrust annatav en som

det fria varuutbytet eller handeln mellan delstatema eller utlandet. Den
förbjuder monopolisering eller försök till monopolisering. Kon-även
kurrensbegränsande åtgärder förbjudna hänsyn till de ärär utan om

införtsskadliga i det enskilda fallet. rättspraxis har det emellertidI en
möjlighet till skälighetsbedömning. Ingripande företagsförvärv kanmot
i princip ske med stöd bestämmelserna i Sherman DessaAct.även av
har fått minskad för Claytonbetydelse sedan tillämpningsområdet Act
utvidgades. fråga företagsförvärv tillämpas i förstaI kontrollom av
hand bestämmelse i Clayton förbjuder företagsförvärvAct. Denen som
medför konkurrensen kan skapaväsentligt kan minska elleratt som en
monopolsituation Avgörande alltså konkurrens-på marknaden. är om

ställningbegränsande effekter uppstår och inte dominerande iom en
sig uppkommer. alla företagsför-Bestämmelsen riktar sig mot typer av

tillåtet förEnligt den s.k. failing ñrmdoktrinen det i allmänhetvärv. är
konkurrenter förvärva företag i konkurs eller står införgåttatt som som

ekonomiskt misslyckande.ett
Konkurrenslagstiftningen speciell såtillvida deni USA är att ger

möjlighet bryta existerande företag och det inte kanredanatt attupp
beviljas undantag från tillämpningen den. Konkurrenslagstiftningenav

tillämplig på medieområdet. Tillämpligheten på dockär varpressen
ifrågasatt under tid, med hänvisning till det konstitutionella skyddeten
för tryckfriheten. fasthar emellertid slagitSupreme Court att pressen
inte frånundantagen. i vissa avseenden undantagenMenär ärpressen
lagstiftningen särskild lag.genom en

profilJustitiedepartementet Antitrust Division hålla låganses en
det gäller tillämpa konkurrenslagstiftningen på medieföretagen.när att
konsekvens avgörande där lagstiftningen tillämpatsEn ärett attav

regionala tidningar inte får mindre tidningar i förorterna tillägastora
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helhetTidningsutgivningen i präglas dockutgivningsorten. USA som
regionala dagstidningar.kedjor vilka antal lokala ochut ett stortav ger

Preservation ActNewspaper

lagstiftningenvissa avseenden undantas frånkan således iPressen
godkännande samarbete mellan tidningarbestämmelser avgenom om

Preservations.k. Joint Operating enligt Act.Agreements Newspaper
det ligger i detinnehåller förklaring1970,Lagen, attantogs omsom en

redaktionellt obe-behålla dagspressallmänna intresset äratt en som
därförkonkurrenskraftig i hela landet och detroende och äratt en

utgivningen dagstidningar påoffentlig policy i bevaraUSA orteratt av
mellan tidningardär det träffats överenskommelser samarbeteom

förstås bak-grund ekonomiskt trångmål. Förklaringen måste motav
samarbetsavtaldet redan före lagens tillkomst existerade 22grunden att

princip legalise-affärsmonopol på olika ställen iinnebar USA. Isom
strid med gällanderedan befintlig företeelse stod irade lagen en som
tillkomstenkonkurrenslagstiftning och öppnade möjlighet för av nyaen

samarbeten.
vissatillsammans meddet legala ramverkLagen utgör som

frivilligför justitieministem efterbestämmelser det möjligtgör att
flera dagstid-samarbete mellan två elleranmälan godkänna planeratett

flera tid-stad. saknar betydelseningars i Det ägarnaägare utgeren om
tidning kommerandra Med dagstidning förståsningar på orter. en som

utsträckninginnehåll i betydandeminst dag i veckan och ärut varsen
får enligt lagenoch opinionsbildning. Samarbetetinriktat på nyheter

verksamheterna,sidanden affärsmässiga och den tekniska avavse
behållsoch ledarredaktionerunder förutsättning nyhets-att separata

oberoendetidningarnas redaktionella inriktningar bestämsoch att av
föreliggerdels villkoretvarandra. Justitieministem skall pröva attom

ekonomiskatidningarna har sådanaåtminstone de berörda pro-en av
sannolikt står införägande eller anknytningblem den ettoavsettatt

igodkännande ansökanfinansiellt misslyckande. Dels ärett avom
samarbets-syfte.överensstämmelse med lagens inriktning och Om

inne-från konkurrenslagama.avtalet godkänns undantas det alltså Det
det möjligtinte barabär monopolsituation uppkommer göratt somen

för fasta priser,klarteckenmed kostnadsbesparingar ocksåutan ger
marknadsuppdelning och vinstdelning.

Detroit ochbl.a. i Seattle, LasSedan har sju avtal slutits,1970 nya
samarbetsavtal mednärvarande finns det endastVegas. För sexton -

aldrigjustitieministemlöptid i kraft. Enligt uppgift harvarierande -
avslagit någon ansökan om godkännande av ett samarbetsavtal. A A A ‘
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tidningarhitta behållaAvsikten med lagen sättatt ett svagavar
tidningar och förhindraandratidningama i de städer där två attutgavs

skulle avkalluppstod. Tankenlokala tidningsmonopol att man gevar
området för kunna behålla denekonomiskapå konkurrensen på det att

till svårigheterna för andra-Förklaringenjournalistiska konkurrensen.
upplagespiralen och motiveringen förtidningama nedåtgåendeden --
grundläggande konkurrensprinciperåsidosätteringripandeett varsom

införandet Joint Operatingungefär desamma vid Agreements somav
infördes Borden, Plays: Com-det svenska presstödet W, Power Anär

American Policies, 154.parison Swedish and Press 1995,Between s.

effektersynpunkter på lagensVissa

effekter harolika uppfattningar vilka lagenfinns naturligtvisDet om
kritiskaoberoende. Mångahaft för mångfalden och röster ärpressens

artikel hävdar Stephentill lagens effekter. DN 980806 R Barnet,I en
slagituniversitet i Berkeley, bl.a. lagen harprofessor i juridik vid att

räddat ochkonkurrenssituationer och fler tidningar den harihjäl fler än
den tillkom förskapa just de monopolsituationerden har kommit attatt

hindra.att
Swedish and Ameri-Borden Plays: ComparisonPower A Between

hävdar den förmodade medPolicies, 235Press 1995, att nyttans.can
kunnatmångfald, ingen harPreservation ActNewspaper attmenvar

politiska frågor,visa samarbetet veterligen olika synpunkteratt ger
frågor där det finns ekono-särskilt det gäller lokalanär ett gemensamt

incitamenten församarbetspartema. ekonomiskamiskt intresse hos De
för konkurrera samarbets-förbättra nyhetsbevakning att utatt t.ex.

efter förutbestämdfinns inte eftersom vinsten delaspartnern en pro-
till redan vinstgivande tidningar,Samarbetsavtalen har lett attcentsats.

sina vinster.framgångsrika tidningsgrupper, har ökatofta ingår isom
ThePicard Joint Operating Agreements: NewspaperBustema

application, starkt kritiska till lagen.Preservation and its 1993Act är
lyckats syftet behålla andra-lagen inte har uppnåDe attattanser

har påskyndat deras fall. har däremottidningama Lagenutan snarare
skaparoch upplagekonkurrensen.lyckats död på Denatt ta annons-

med varandra påför tidningarna konkurreraheller inte incitament att
modell medredaktionella sidan. Istället förespråkasden en en annan

kost-samarbetsfonn, enligt författarnabegränsad ger sammamer som
nadsbesparingar inte leder till all konkurrens upphör. Dennaattmen

kräver inte tidningarna skall påmodifierade version att varaen av
tanken samarbetet skall såfallrepet bygger på att startautan snarare

tidigt möjligt.som
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lagstiftning på medieområdetNy

har medieområdet the Telecommu-USA reformerat lagstiftningen på
nications of lagen vidsträckt fält;Act 1996. Den spänner över ettnya
telekommunikationstjänster, radio och kabel-TV, on-line-TV,
datatjänster tillverkning utrustning för telekommunikation.och av

delade marknaderna för telekommu-Bestämmelserna tidigaresom upp
nikationstjänstema hade monopoli USA så påsätt operatöratt en
långdistansmarknaden telefonbolag hadeoch sju lokala monopol på

medrespektive lokalmarknad, har tagits bort och bestäm-ersatts nya
melser samtliga marknader för konkurrens. byggerLagenöppnarsom

stark tilltro till konkurrensen kan disciplinera telekommunika-atten
tionssektom. ramverk för därskall juridisktDen ett en processvara
ökad avreglering marknaden.konkurrens skall leda till successiv påen

Villkor för etablering

Radio- och TV-verksamhet i kräver tillstånd. Tanken har varitUSA att
den bäst ägnad driva verksamheten till samhällets bästaär attsom

frekvensspekt-också skall få tillgång till den allmänna nyttighet som
År omdiskuterad försäljningskedde emellertid1995utgör.rumet en av

radiofrekvenser framväxtenpå auktion. För att uppmuntra av nya avan-
cerade TV-tjänster s.k. högupplösnings-TV har mediemyndigheten
Federal Communications Commission FCC fått möjlighet fördelaatt
vissa kompletterande programföretag redan har sänd-tillstånd till som
ningstillstånd. får tillhandahålla kompletterande tjänster ochFöretagen

avgiftsbasis detstödtjänster prenumeration eller i tillgängligamot
spektrumet, avgift för övrigt föremålårlig till FCC. Dettamot en var
for debatt i slutet lagstiftningsprocessen.storen av

mediumBestämmelser ägarkoncentration i ettom

lagen lättar de ägarbegränsningar inomDen många TV-nya av
mångfaldenområdet skapades för stödja i åsiktsbildningen.attsom

fått lagen.FCC har ökade befogenheter den Myndighetengenom nya
har fått i begränsningarna avseende huruppdrag dels bort mångaatt ta
nationella enhet får driva, kontrolleraTV-stationer och äga,en samma
eller ha höja begränsningen förpåtagligt intresse dels högstaett att
tillåtna skallpublikandel i landet från till 35 FCC25 procent procent.
också ställning till de nuvarande begränsningarna för ägande ochta
drift lokala TV-stationer i område.av samma



SOU 1999:30Lagstiftning och reformsträvanden andra länder288 i

ägarbegränsningama förkommer bort de nuvarandeFCC även att ta
ha flerhögsta antal nationella radiostationer. närvarande får ingenFör

AM-stationer och FM-stationer.20 20än
Ãgarbegränsningama harregionala marknadernaför de lokala eller

stationerdet totala antaletmildrats. Tröskelvärdet varierar beroende på
med eller fler kommer-inom respektive marknad. marknad 45För en

kontrollera till åttasiella radiostationer får aktör driva elleräga, uppen
tjänst ellerradiostationer, inte fler fem får i FMän sammavarav vara

radiostationermarknad mellan och kommersiellaAM. För 30 44 ären
sju radiostationer, inte fler fyra fårbegränsningen än avse sammavarav
finns begränsningentjänst. Om det mellan och 29 stationer15 är sex

Slutligen gällerstationer, inte fler fyra får tjänst.än sammavarav avse
begränsningen femför marknad med eller färre radiostationer14en

med undan-radiostationer, inte fler i tjänst, dockän trevarav samma
ingen får driva eller kontrollera 50änäga, sta-procenttaget att avmer

tionema. har möjlighet begränsningarnaFCC åsidosättaatt om myn-
radiostationerdet skulle medföra det totala antaletdigheten att attanser

drifti ökar.

medierBestämmelser ägarkoncentration fleraimot

för andra massmedier.Indirekt berörs lagstiftningenäven pressen av
gäller Holling Bill förbudSedan år 1988 enligt särskild lag mot atten

stad.kombinera ägande tidning med TV-station i För-sammaav en en
dominerandebudet lokalt och hindrar inte tidningar har ägaran-är att

TV-företag TV-företag ligger idelar i nationella eller i ett annatsom
omständigheter kanområde där tidningen kommer Under vissaän ut.

fickundantag från förbudet. har för övrigt också skett,Sågöras ettt.ex.
Yorkföretag Murdoch tillstånd köpa New PostRupertägs attsom av

nedlägg-saknades andra tidningen hotadesdet intressenter ochnär av
ning.

eller enhetnuvarande begränsningen hindrarDen en person ensom
programföretag ochfrån eller kontrollera nätverkäga ettatt ett av

kabelsystem uppgift de reglerskall bort. FCC har i överatttas somse
skyddar de stationer nätverken diskriminering.inte ingår i motsom

inteFörbudet korsägande mellan kabel-TV och telefoni försvinnermot
korsägandedirekt det blir får bedömningarFCC görautan som om

skall tillåtas. princip det inte tillåtet telefoniföretag köperI är ettatt ett
kabelföretag verkar i område. Generella undantag görssom samma
dock i med färre invånare.områden 35 000än
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Tidigare förslag

10 Massmediekoncentrations-

utredningen

10. 1 Massmediekoncentrationsutredningens
förslag

Massmediekoncentrationsutredningen MKU, tillsattes år 1974,som
hade i uppdrag undersöka möjligheterna införa effektivatt lag-att en
stiftning med syfte inte bara förebygga företagskoncentrationatt utan
också det möjligt lösagöra redan uppkommen monopol-att upp en
eller oligopolsituation inom massmediebranschen. Utredningen stude-
rade massmediestrukturen och koncentrationsutvecklingen och det
statliga stödet på massmedieområdet. Utredningen lämnade år 1980
betänkandet SOU 1980:28 Massmediekoncentration. Med hänsyn till
ma.ssmed.iemas betydelse för den allmänna upplysningen och åsikts-
bildningen i samhället fann utredningen det motiverat införa för-att en
värvskontroll på området. Utredningens överväganden resulterade i ett
förslag till lag motverkande massmediekoncentration och tillen om av

förslag ändring i tryckfrihetsförordningen.ett om
Utredningen föreslog massmedieintressents massmedieföre-att en

massmedieägare eller likställdatag, förvärv det bestämmandeav
inflytandet massmedieföretagöver med verksamhetett här iannat
landet skulle Marknadsdomstolenprövas på talan Närings-av av
frihetsombudsmannen NO. Med massmedieföretag avsågs i förslaget

företag viss storlek yrkesmässigtett meddelar uppgifter ochav som
åsikter till allmänheten tryckt skrift, radio, television, film,genom
videogram, fonogram, utställning eller sådant uttrycks-teater, annat
medel. förvärvetOm bedömdes skadligt från yttrandefrihets- ellersom
åsiktsbildningssynpunkt skulle Marknadsdomstolen kunna meddela

10 153-0466Yttrandetriheten. .
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och det inteskadliga följderna,förhindra deföreskrifter i syfte att om
skulleVid prövningenförbjuda förvärvet.kunnaräckte skulle man

och ägarstrukturenpåverkade företags-förvärvetsärskilt beaktas hur
säkerhetsventilkonkurrensförhållandena. Somredaktionellaoch de en

stridauppenbarligen skullemed förbudingripandeföreslogs att ettom
underlåtas.ingripandetintresse, fickbetydande allmäntmot ett annat

bl.a. effektivitetensådana intressenexempel påUtredningen angav som
full sysselsättning.prisbildningen ochnäringslivet,i

skulle ocksåmassmedieintressents förvärvföreskrevsVad omsom
barn,massmedieintressents make,gjordesförvärvgälla ett av ensom
ellervilken dessajuridisksyskon ellerföräldrar eller överpersonav en

bestämmande inflytande.hadenågon dem ettav
dominerande ställningmedmassmedieföretagBeträffande utta-en

möjliggjorde upplösningordninggenerelllade utredningen att somen
betänkligheter. Enligtstarkamassmedieföretagbestående mötteav

vid den tidenmassmedieområdetförhållandena påutredningen föreföll
Emellertidupplösningsmöjlighet.infördes allmänpåkalla detinte att en

någotmöjligheten ingripa,avstå frånborde inte helt attatt utanman
vissakoncentration på området. Föraktuellt, beståendeförvärv motvar

för samhälletutredningen behovförelåg enligtundantagsfall attett se
betydandeeller andrakonglomeratdominansen fråntill inte storaatt

yttrandefrihets-fara frånsådan det förelågföretagsbildningar blev att
åsiktsbildningssynpunkt.och

på ansökanMarknadsdomstolen MDföreslogUtredningen att av
frånsyfte förhindra faraföreskrifter iskulle kunna meddelaNO att

till ingripan-åsiktsbildningssynpunkt. Möjlighetenochyttrandefrihets-
andratillsammans medellermassmedieintressentden avsåg ensamen

hademassmedieintressentersammanhålleninom som engrupp aven
för in-Förutsättningenmassmedieområdet.dominerande ställning på

underlåtenhetåtgärd ellerdenna ställning eller någongripande attvar
ochyttrandefrihets-medförde fara frånmassmedieintressentenav

föreskrifternaskulleåsiktsbildningssynpunkt. Enligt utredningen nor-
företags-förändringeliminera faranmalt inte på attut avgenom en

emellertidfall föreslogstvåeller ägarstrukturen. För atttyper av
förhindras påfaran kundefick inteföreskrifterna sätt-annatomavse -

ellermassmedieföretagsrörelsesigskulle avhändaintressentenatt en
juridiskeller andelar isådan rörelse eller aktierdel ärsomen personav

massmedie-dominerandeDels redanmassmedieintressent. när enen
massmedieverksamhet kundenyetableringintressent antasavgenom

följa föreskriftervid underlåtenhetsin ställning, delsstärka att som
inteingripandebetänkandet uttaladesenligt lagen.meddelats I att

tillväxt sådan.föranledas internskulle kunna somav
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det lagförslagI utredningen lade fram uttryckligen attsom angavs
föreskrifter och förbud inte fick meddelas på grund ettav mass-
mediums innehåll eller ha till syfte massmediet skulle få visst inne-att
håll.

Utredningen fann genomförandet den föreslagna lagen inteatt av
förutsatte någon ändring regeringsformen RF. Däremot framhöllav
utredningen den föreslagna lagstiftningen stred bestämmelsernaatt mot

etableringsfrihet i tryckfrihetsförordningen. hade enligtDessaom
utredningen inte utformats med tanke depå olägenheter försom en
långt gående koncentration kan medföra. Utredningen ansåg denatt
föreslagna lagstiftningens syfte främja reell yttrande- ochatt en-
tryckfrihet låg väl i linje med de principer vilkapå tryckfrihets--
förordningen TF grundar sig. Lagstiftningen stred enligt utredningen
därför inte anda, emellertid krävdeTF den undan-mot :s en ny
tagsföreskrift i tryckfrihetsförordningen.

Utredningen föreslog således paragraf i kap.TF 1 10 § meden ny
förhållandevis utförligt utformad bestämmelse för möjliggöraatten

införandet i vanlig lag förbudde och de villkor utredningenav som
tänkte sig. Paragrafen har redovisats tidigare, i avsnitt 5.11.

Reservation förslagetmot

Mot utredningens förslag reserverade sig Allan Hemelius och Lennart
Hirschfeldt. framhöll avvikelse frånDe grundläggandeTF:s prin-att en
ciper måste förutsätta det på övertygande visats reellasättatt ett att
risker från yttrandefrihets- och åsiktsbildningssynpunkt talade för av-
vikelsen och inskränkningen i etableringsfriheten inte kunde befarasatt
medföra icke önskvärda olägenheter från andra utgångspunkter. Varje
föreslagen inskränkning borde kunna motiveras utifrån faktiskt rådande
förhållanden. ägaröverlåtelserDe skett under 1970-talet hade intesom
visats medföra skadeverkningarnågra eller huvud haft någraöver taget
skadliga konsekvenser från yttrandefrihets- och åsiktsbildnings-
synpunkt. realiteten hadeI utvidgning mediestrukturen iägten av rum
riktning ökad mångfald i dessa avseenden. Särskilt lokalradionmot
måste tillmätas utomordentligt betydelse komplement tillstor som
tryckta regionala och lokala medier. Riskerna för infonnations- och

| åsiktsbildningsmonopol hade därför på avgörande minskat.ett sätt
Mångfalden från konsumentsynpunkt tidigare ochstörre änvar nya
tekniker kunde förstärka denna utveckling.

Reservantema koncentrationstendensemaansåg i dagspressenatt
kunde bero på nödvändiga framtvingadeåtgärder den ekonomiska

i situationen ibranschen. Fusionering kunde styrka åt för sigge var
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hävda sigmöjligheterökadedessaochföretag attlönsammadåligt ge
kundemediegränserFusionerkonkurrent.övermäktig över varamot en

Övergången tilldiversifiering.önskvärdekonomisktiled en nyett en
endadetkunde sättetmassmedieintressent attägare varavarsom

bevaradesmålsättningideellaochfärgpolitiskatidningsatttrygga en
tryckfrihetspoli-utifrånrimligtkunde inteägarskifte. Detvid ett vara

förhindraellerförsvåralagstiftningutgångspunktertiska att genom
transaktioner.sådana

föreskriftereventuellautfärdandetochförvärvprövningEn avav
olägen-vilka konkretabedömningbygga påuteslutandeborde aven

kanförvärvetåsiktsbildningssynpunktochyttrandefrihets-heter somur
Sådanastånd.komma tillskulleintemed förvärvetjämförtmedföra om

utfor-motverkaskunnaborde enligtolägenheter reservantema genom
föreliggaintetillräckliga motivföreskrifter,lämpliga syntesmandet av

stri-kraftigtprincip såetableringsfrihetensinförandetför motettav
förbud.fonnligtutfärdamöjligheteninstrumentdande ettattsom

in-möjlighetdetbetänkligt attenligt attDet reservantema gavsvar
området. Detgrundlagsskyddadedetnyetablering pågripa voremot

åberopasskulle kunnalagbestämmelserinföraolyckligtvidare att som
vid-massmedieintressent,strukturingreppskäl för motett somensom

motive-medteknik,utnyttjaförförberedelserelleråtgärder atttog ny
kundemassmedieintressenter,andra sägastilliring denne motsatsatt

enligtförelågställning.dominerande Det reservantemaha enen
sambandföreskrifter iutfärdamellanskillnadprincipielluppenbar att

förhållanden ellerbeståendeingripa isådanamedochmed förvärv att
ellerintern tillväxtuppkommitkunde haförändringarvid genomsom

långt-alltförslagingripande dettakonkurrenter. Ettbortfall varavav
för kunnatryckfrihetssynpunktgående från accepteras.att

föreslagna bestäm-denlydelsengodtakunde inteReservantema av
karaktäristiskaden för TFmotsvaradeinteeftersom denimelsen TF

sådanatilligrundlagsskydddetaljerat motsatsambitionen ettatt ge
bestämmelsenföreslagnafinns i RF. Denformuleringarallmänna som

denriksdagsbeslutenkelt ersättamöjligtdetskulle ettgöra att genom
lag.långtgående Reservantemamedlagenföreslagna meren ny

etable-begränsning iförskapasskulledetmenade utrymmeatt enom
detaljeradlångtfåbestämmelsendenringsfriheten måste merennya
ytterligareetableringsfrihetenkundefallutformning.precis Ioch annat

illuso-grundlagsskyddet bliochvanlig lagändring iinskränkas genom
riskt.
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1 0.2 Remissutfallet

Sammanfattning

En övervägande del remissinstansema kritiska till Massmedie-av var
koncentrationsutredningens förslag. Justitiekanslern JK, Konsument-
verket, Tjänstemännens Centralorganisation TCO, Lantbrukamas
riksförbund LRF, Sveriges Advokatsamfund Advokatsamfundet,
Sveriges Industriförbund Industriförbundet, Svenska arbetsgivare-
föreningen SAF, Svenska Tidningsutgivareföreningen TU, Svenska
Joumalistförbundet Joumalistförbundet, Svenska Bokförläggareföre-
ningen Bokförläggareföreningen, Videoproducentemas förening,
Teaterförbundet, Svenska Veckopressens Tidningsutgivareförening
VECTU, Föreningen Svensk Fackpress FACTU och Fria Moderata
Studentförbundet avstyrkte förslaget.

Svea hovrätt, Kammarrätten i Jönköping, Marknadsdomstolen
MD, Videogramutredningen, Landstingsförbundet LF, Svenska
filminstitutet, Inforrnationsteknologiutredningen, Sveriges Författarför-
bund Författarförbundet, Sveriges Radio SR Konstnärliga ochsamt
Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYS tveksamma tillvar
utredningens lösningar.

fåtalEtt instanser tillstyrkte förslagen, nämligen Landsorganisatio-
i Sverige LO, Fackförbundspressens samorganisationnen

FACKSAM och Statens Kulturråd Kulturrådet. FACKSAM fann
dock de föreslagna åtgärderna otillräckliga.att var

Presstödsnämnden föreslog utredningens förslag i fråga för-att om
värvskontroll och föreskrifter vid förvärv borde under exempel-prövas
vis femårsperiod.en

Behovet lagstiftningav

Det rådde delade meningar lagstiftningsbehovet. LO, FACKSAMom
och Kulturrådet, liksom Journalistförbundet och Konsumentverket
ansåg behov fanns. De förstnämnda instansemaatt ställde sig itre stort

bakom utredningsförslaget. Däremotsett ansåg Journalistfärbundet och
Konsumentverket med den utformning förslaget fått kunde detatt som
inte läggas till grund för lagstiftning.

Övriga remissinstanser ansåg olika skäl det inte fanns någotattav
behov den föreslagna lagstiftningen eller behovet inte hade visatsattav
eller det för Några remissinstansemaatt Video-svagt. TU,var av -
gramutredningen och Advokatsamfundet framhöll det fannsatt mot--
vikter till koncentrationstendensema inom Som exempel påpressen.
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och påorganisationspressen,presstödet ochpekades påmotvikter
och SAFoch regional-TV. S1närradiolokalradio,regional nivå, på

denyetablering påtillmöjlighetergenerellt råddehävdade det storaatt
introducerandetochmassmedieområdetpådelmarknademaflesta att av

för-avgörandeframtiden påkunde i sättmedierochteknik ettnyany
häv-mångfalden. TUökaytterligareochkonkurrenssituationenändra

massmedieområdetkonkurrensenochmångfaldendade snarareatt
bedömningdelade dennaoch FACT UUtidigare. VECTänstörrevar

förvärvoch uttaladefackpressentidskriftssektombeträffande attresp.
remiss-områden. Fleradessamotiverade inomstarktfusioneroch var

Jön-ochFörfattarförbundet Kammarrätten iSAF, LRF,instanser, SI,
överdrivitskoncentrationönskvärdför ickeriskernaköping, ansåg att

hade visats.krävas intebordeeffekterskadligaoch deatt som

tryclçfrihetenförFörslagetsförenlighet med principerna

utredningenshuvudinvändningåterkommanderemissvaren motiEn
tryckfrihetsrättensintrång påoacceptablainnebardetförslag attvar

redogörelse förkortredan lämnatsharavsnittområde. 5.11I en
medförenlighetavseende förslagetsinställningremissinstansemas

tryckfrihetsprincipema.

förslagetHuvudpunkterna i

existe-upplösningprinciprättsligansågSvea Hovrätt att avomen ny
prin-ochallmängenomförasbordeinteföretagsbildningarrade utan en

särskilträttsordningen,medförenlighetåtgärdensbedömningcipiell av
innebarförslagetansågoch SAFtill egendom. S1beträffande atträtten

sindisponeraenskildesi den överinskränkningarallvarliga rätt att
väsentligaendastförekommabordedärföroch sådanaegendom att om

Såvälellerhade skadatsbevisligen äventyrats.samhällsintressen annars
talade enligt S1rättssäkerhetsskälaspektersamhällsekonomiska som

regeln och förslaget.den föreslagnastyrkamedoch SAF mot
lag-föreslagnaframförde denJönköpingOckså Kammarrätten i att

områdenandrainommotstyckenegentligasaknadestiftningen av
skulleförslagmed utredningensenlighetlagstiftning isvensk Enrätt.

ellerförbjudadelsmöjlighetsamhälletinnebära bl.a. attatt om-gavs
bedömdesdå dessai fallföretagsförvärvoantastligaintetgöra annars

delsåsiktsbildningssynpunkt,elleryttrandefrihets- attskadliga urvara
inomägarförhållandenbeståendeupplösandeförordna mass-avom

bedömdesnyssnämnda slagför skadafall då faramedieområdet i av
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föreligga, vilket enligt kammarrätten ingav betänkligheter. Särskilt de
långtgående ingripanden, den lagen skulle möjliggöra,mer som nya

skulle medföra vissa faror i rättssäkerhetshänseende. Om den planerade
verksamheten slogs sönder ingripande det allmänna kundegenom av
investeringar för höga belopp inför förvärv och expansion bli företags-
ekonomiskt omotiverade eller förlustbringande.t.0.m.

LRF ansåg det gäller utredningens förslagnär uppdelning ellerom
upplösning marknadsdominerande företag bestämmelsen visser-attav
ligen hade undantagskaraktär helt otillräckligt motiveradmen var av
utredningen. Vidare talade starka rättssäkerhetsskäl regeln.mot

NO vände sig förslaget ingripanden skulle kunna skemot att mot ett
redan dominerande massmedieföretag ytterligare stärkaattsom avser
sin ställning massmedieverksamhet. En nyetab-att startagenom en ny
lering på visst område torde normalt positivt frånett såväl yttran-vara
defrihetsaspekter konkurrenssynpunkter. bordeDäremot ingri-som
pande kunna ske etableringen skedde förvärv redanettom genom av
befintligt företag eftersom detta inte direkt ökade mångfalden. detOm
förvärvade företaget saknat förutsättningar fortsätta verksamhetenatt
kunde självfallet förvärvet komma bedömas övervägande posi-att som
tivt och inte behöva föranleda något ingripande.

Även TU vände sig bestämt det infördes lagregler möj-mot att som
liggjorde ingrepp i bestående förhållanden eller vid etablering eller som
kunde tvinga massmedieföretag avhända sig verksamhetenett elleratt
del den. TU hade också allvarliga erinringar förslaget infö-motav om
rande föreskriftsmöjlighet.av en

Alternativa utgångspunkter

När det gällde tidningar ville NO peka på många olika faktorer på-att
verkade innehållet och åsikter i praktiken endast iägamas begränsadatt
omfattning torde styrande. framhöllNO därvid särskilt denvara ansva-

Ävenrige utgivarens ställning. de enskilda joumalistemas möjlighet att
opinionsfönnedlingen bl.a. sittstyra materialsätt att presenteragenom

borde enligt beaktasNO frågan makt behandlades.när ägamasom
Advokatsamfundet och Kammarrätten Jönköping delade uppfatt-i

ningen ägarmakt normalt inte medförde begränsatatt infly-änannat
tande åsiktsbildningen.över Presstödsnämnden, framhöll kon-attsom
centrationsprocessen inte hade kunnat hindras presstödet, saknadetrots

ingående analys hur ägarinflytande påverkade tidningarnas inne-en av
håll och hur inflytandet kunde påverkas med andra åtgärder sådanaän

riktade sig på ägandet. En istyrelsen förminoritet Länsstyrelsensom
Göteborgs- ochi Bohus län ansåg det hade varit värdefulltatt om
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hade belystsopinionsbildningenförbetydelsemassmediemas som
lagstiftning.behovetbedömningenförunderlag avav

ingripandeförKriterierna m. m.

förvärvingripandekriteriet föransåghovrätt motSvea att mass-av
åsiktbildningssyn-ochyttrandefrihets-för"skadligtmedieföretag -

högstrisk förenligt hovrättenfannsoprecist.för Detpunkt" var-
skullegradi högtillämpningenförbedömningar ochskönsmässiga att

uppgiftfick iblevdet prövavilkaberoende attbli omsompersonerav
Ärendena bliförhållandenallaundermåsteskulle ske.ingripandeett

för-frågorunderlättades inteprövningensvårbedömda och att omav
bety-politiskhadesällanmassmedieföretagförsäljningochvärv av

åsikts-vilkengällabedömningen kommakundefallvissadelse. I att
opinio-påverkanöka sinmöjligheterberedasborderiktning att avsom

tveksamtdetmeningregion. Enligt hovrättensvissinom omvarennen
Även Advokatsamfundet,domstol.borde läggas påuppgiftsådanen

tillförslagutredningensansågoch TUBoljérléiggareféreningen att
subjektivaföroklara ochingripandekriterier för utrymmeett gavvar

bedömningar.godtyckliga
eventuellbetryggandedetframfördehovrättSvea att om envar mer

utredningenochmarknadskriterierfastabyggdes pålagstiftning att
automatiskteftersträvadesmassmedieområdetframhållit det påsjälv att

prövning.diskretionärförinskränktereglerverkande utrymmetsom
därigenomförvärvareninskränkaskunnaskulletill förvärvRätten om
marknadendelangiveni förvägöverskridaellerskulle uppnå aven

totalt.ellerregioninomupplaganeller en
urskiljasvårtdet gränsenKonsumentverket framhöll attatt varvar

ingripandennäringspolitiskaochekonomiskasidanmellan ågick ena
åsiktsbildningen.mångfalden iskydd föråtgärder tillsidanandraoch å

mel-skillnadenbelysningbehövdes klararedetVerket ansåg att aven
ingripanden.lan olika

styrningskillnader i frågakunde finnaspåpekadeMD att avom
organisationsägdochmellan privatinnehållmassmedieutbudets press

vidskall beaktasskiljaktigheterdessaoch hurfall fråganoch i såatt om
medieområdetetableringar påförvärv ochbedömningar upp-om

förenadområdetreglering påbedömdeDomstolenkommer. varaen
före-olösliga problem. Densvårbemästrade och kanskemed rent av
prin-antyddadebedömningenskulle innebäraregleringenslagna att av

rättstillämpningen.tillöverlämnadesutsträckningicipfrågoma stor
iansåg dettillrådligt ochdettatveksamtmycketfann detMD varom
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detriktlinjer föruppenbart behov klaraföreliggavarje fall ett av
handläggning.rättstillämpande organets

med dominerandemassmedieintressentbegreppetansågTU att
tolkningssvårigheterdefinierat. Betydandeinte entydigtställning var

beträffande frågan lagrummetsredansåledes kunna uppståskulle om
vägledningbetänkandet inte någontillämplighet. I t.ex. omgavs

skulle baseras pådominerande ställningenföregivnahuruvida den en
marknad.lokallandet eller regional elleravseende helabedömning

tidigarenivåer för intern tillväxtoklart vilkaVidare det avvar
avsågsetablering för verksamhetstorlekverksamhet somnyavresp.

föreskrifter.medmedföra ingreppkunna

konkurrenslagstifiningenförKontroll inom ramen

koncentrationpekade på denKartellnämnd SPKochStatens Pris- att
också präglatnäringslivet iutvecklingen inomkännetecknat stortsom

särskiljatorde finnas skäldet intemassmedieområdet och attatt mass-
enligt det dåförvärvsprövningenden allmännamedieområdet från

konkurrensbegränsningslag"1978:9 "Nyföreliggande förslaget SOU
och särskildsärskild lagstiftningdetta områdeoch underställa pröv-

särskildakonkurrensbegränsningslageni denningsordning. Om nya
prövning massmedieintressentserforderliga förskulleregler avanses

reglerske sådanaenligt kunnatorde detta SPKförvärv togsattgenom
konkurrensbegränsningslagen.in i den föreslagna

Även eaterfo"r-filminstitutet ochVideogramutredningen, Svenska T
länder,i vissa andranaturligarebundet ansåg det att, sam-somvara

företagskoncentrationmed kontrollkontrollordna denna avannan
konkurrenslagstiftning.effektiviseradförinom ramen en

framförda förslagremissbehandlingenVid

anmälningsskyldighet i frågabehövdesEnligt FACKSAM även omen
ochförändringar i aktiepostemaförsäljningarsåväl faktiska sam-som

måstekorrektionsregistervidareansåg MD:sarbetsavtal. CKSAAJFA att
förmånsammansättning ändras tilldomstolensochbreddas betydligt

opinionsbild-allmännamed i denrepresentationför vidgad rötteren
folkrörelsema.ochningen, kulturlivet

statliga stöd idelade utredningensJournaliszférbundet, attsynsom
blandmångfaldenför bevaramedlenolika former utgör attett av

möjlig-förstärka arbetstagarnasdet bättremassmedier, ansåg attatt var
försäljningdet gällerexempelvisdelta i beslutsprocessen änhet näratt
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utomstående näringsfrihetsombudsmannen såatt storaen gavs- -
befogenheter exempelvis tidningsföretags konstruktion.avgöraatt ett
De anställda borde enligt Joumalistförbundet beredas lagstadgaden
förköpsrätt.

Advokatsamfimdet framhöll konstruktivt statligt stöd villkoratatt ett
med krav på rationaliseringar och samverkan, tid-t.ex. gemensamma
ningstryckerier, lagerkrediter hade betydligt förutsättningarstörresamt

den föreslagna lagen främja mångstämmig och friän samhälls-att en
debatt.

hovrättSvea pekade på möjligheten anordna förfarande medatt ett
överläggningar rörande tilltänkta eller inträffade förvärv massmedie-av
företag.

Procedurfidgor

Konsumentverket framhöll det knappast lämpligt låta MDatt attvar
med dess inriktning frågor redaktionell mångfald. Verketpröva om
ansåg utredningen i enlighet med sina direktiv borde haatt övervägt ett
särskilt för massmediekoncentrationen. Journalistför-prövaattorgan
bundet ansåg förslaget alltförNO makt. Länsstyrelsensatt storgav

ansågminoritet lagstiftning där prövningen skulle ske på såatt sätten
intresset s.k. reell yttrandefrihet skulle all-att vägas mot ett annatav

intresse borde inte ha kontrollapparat där samtligamänt medlemmaren
tillsattes regeringen och flertalet viss tid.på Vidare ansåg iattav man

måste inskrivasTF prövningsförfarandets utformning,även prövnings-
organisation och tillsättningsförfarande.organets
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Allmänna synpunkter

Lagstiftningsbehovetl 1

synpunkterAllmänna

ståndpunkt: skäl osäkertkonstitutionellaKommitténs Det är omav
grundlagsskyddadetillämpas detkonkurrenslagen kan på

och lagen imedieområdet. gäller både koncentrationsreglemaDet
jämförbara länder.övrigt. rättsläge saknar motsvarighet i allaDetta

nödvändig, påEnligt kommitténs mening lagstiftningär om man en
hålla vissrättsosäkerhet ochgång vill undanröja nuvarande en

innebärautveckling skulle kunnaberedskap för möta ettatt en som
möj-och den praktiskahot konkurrensen, mångfaldenallvarligt mot

utvecklingenyttrandefriheten. Härtill kommerligheten utöva attatt
ofrånkomlig. oklara kon-lagstiftning Detinom kan tänkasEU göra

fåområdet måstestitutionella rättsläget medfor lagstiftning påatt en
uttryckligt stöd i grundlag.

Några utgångspunkter11.1

förslag till lag-lägga framKommitténs uppgift enligt direktivenär att
och motverkasvenska medierstiftning för slå vakt mångfalden iatt om

kan skadamassmediernasådan och maktkoncentration inomägar- som
upplysning.fri och allsidig För-fritt och brett meningsutbyte ochett en
Kommittén skallsärskild lag.slaget bör enligt direktiven samlas i en

konkurrenslagstiftningensfråganenligt direktiven också behandla om
tillämplighet det aktuella området.på

frågor. Delsställning tagits i tvådirektiven således uttryckligenharI
lagstiftning nödvändig: det föreliggerfast islås det ettämnet är attatt
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behov lagstiftning således utgångspunkt för kommitténsärav en upp-
drag. Dels innebär direktiven kommittén har föreslå särskildatt att en
lag och alltså den nuvarande konkurrenslagen inte till-att ansetts vara
räcklig.

Även alltså uppdragets inriktning i båda dessa hänseenden redanom
har bestämts, finns det anledning för kommittén gå in på fråganatt om
lagstiftningsbehovet. utformningenFör lagstiftning detärav en ny
nämligen grundläggande betydelse vilka syften den skall tillgodose.av

Lagstiftning inte någon universalmetod kan undanröja deär som
problem kan föreligga dettapå område. Internationella erfaren-som
heter visar sådan lagstiftning inte sällan kan kringgås. Till dettaatt
kommer uppenbara skäl iakttamåste försiktighet detatt närstorman av
gäller på detta område lagstiftningsâtgärdersådanaövervägaatt som
innefattar förbud eller andra restriktioner. grundläggande viktDet är av

slå vakt det fria ordet och säkerställa detta skyddasatt att att motom
ingripande från det allmännas sida i andra fall då detta påkallatän är av
sådana intressen synnerlig vikt.ärsom av

Skyddet för det fria ordet i tryckta skrifter ioch etennediema är
uppbyggt ingående reglering i tryckfrihetsförordningen ochgenom en
yttrandefrihetsgrundlagen. friaDen etableringsrätten därvidutgör en
hörnsten. Principiellt måste det föreligga mycket starka skäl försett att
inskränka denna etableringsrätt.

Enligt direktiven har utvecklingen inom delar mediemarknadenav
under de åren gått minskande mångfald och ökandesenaste mot en en
ägarkoncentration. Redovisningen i kapitel 2 visar utvecklingen inteatt
har varit så entydig. dagspressfältetPå har visserligen flera ägargrupper

sina Åförvärv ökat andelar på den totala marknaden. andragenom
sidan har rad etablerat sig på dagspress-, radio- och TV-ägareen nya
marknadema, samtidigt de dagspresskoncemema löstsstörresom en av

Även koncentrationstendensema inte bör överdrivas det inteärupp. om
osannolikt den pågående utvecklingen allt företag medatt störremot
intressen i flera mediebranscher och i flera länder kommer fortgåatt
och på sikt leda till ökad ägarkoncentration. problem medDeen an-
knytning till och maktkoncentration i främsta förtjä-ägar- rummetsom

uppmärksamhet givetvis sådan koncentration berör eller kanärnar som
beröra det redaktionella arbetet. Koncentration på andra områden inom
mediesektom såsom det gäller distribution bör emellertid ocksånär 2
uppmärksammas i den mån den kan få betydelse för yttrandefriheten i

Ividsträckt mening.
,
lUtvecklingen har blivit föremål för livlig allmän åsik-debatt dären
lstarktgått isär. Vissa bedömare har positivt på koncentra-terna sett

tionsprocessema. De exempelvis utslagningen tid-attmenar svagaav
ningar pâ de lokala dagspressmarknadema har lett till den kvar-att
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redaktionella kvalitetenhöja denfåttvarande tidningen attresurser
material för kunnaopinionsbildandebreddat sittsamtidigt den attsom

starkare tidningarEkonomisktläsare.kategorierlocka olika ansesav
på-möjligheter ståockså hauppfattningenligt denna emotstörre att
lik-den månandra intressegrupper. Iochfråntryckningar annonsörer

hävdasgällande beror det-siglikriktning har gjorttillväl tendenser
exempelvis denägarkoncentration såsomandra faktorerdet på helt än-

koncentra-Andramedierna.kommersialiseringenökade attmenarav
fallden i varjeellerbetänkliga effektermedförtredan hartionen att

finns denYtterligarefortsätter.utvecklingendet,riskerar göraatt om
och berörprincipiellgrundenfrågan iföreträddåsikten är artatt av

enligt dennamaktfördelningdemokratin:grundvalama för är upp-en
poli-gäller dendetförevarande områdefattning lika viktig på närsom

demokratin.tiska
vill anläggautgångspunktberoende den göraalltsåkanMan man

eventuellaoch påharutvecklingdenolika värderingar ägt rumsomav
bli i vissalltid riskvärderingar löperSådanaför framtiden.faror att

framför alltkoncentrationen ocheffekternasubjektiva, ochmån av -
försvåråtkomligakoncentrationmed fortsattriskerna är veten-en -

inte kanframtida utvecklingendeni synnerhetskaplig forskning, som
gälla några in-emellertidomständigheter tordeförutses. Under alla att

rådandebryta desida i avsiktdet allmännas ägar-gripanden från att nu
iliknande åtgärder-lagstiftning ellermaktförhållandenaoch genom

grundlags-skullehuvudingripandensådanaden mån över taget vara
Över gäller fråganshuvudpåkallade.inteenligt möjliga atttagetär-

inuvarande förhållandena vårtdemed hänsyn tillbetydelsepraktiska
överdrivas.inte börland

snabbt.förändras mycket Detemellertid lättkan ärFörhållandena
medieområdet.utvecklingen påförutseerfarenhetsmässigt svårt att

förändringarbetydelsefulladeldet inträffat ävenUnder år har ensenare
medDagbladetSydsvenskaförvärvBonniergruppensi vårt land. av

överlåtelsen detGöteborgs-Tidningen,dotterföretag och opera-avav
fram-enskilt företag, detutländsktAftonbladet tillförtiva ettansvaret

Samgåendetgratistidning,gångsrika etablerandet Metro som enav
reklamfmansieradedenoch Wallenberg-gruppenmellan Kinnevik om

inträdeBonnier-gruppensTV-kanalen ochmarksända somsenare
skulle medexempel.erbjuder några Ingeni dennadominerande ägare
det slaget.förändringarkunnat förutsetidsmarginal haårsett avpar

under 1998diskussionernahänvisas tillkan ocksåHär an-sommaren
Dagbladet och Bonnier-gruppen.Svenskasamgående mellangående ett

kanstrukturförändringarsnabbade mycketTill detta kommer som
förutsättningarna. vårtekniska Iändringar i detill följdförutses om-av

dramatisk.varit långthållutvecklingen på mångavärld har mer
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Vad på detta område kan väcka betänkligheter huroavsettsom man
bedömer den hittillsvarande utvecklingen det för närvarandeär äratt
tveksamt det finns någon möjlighet till åtgärder mycketmotom ens
drastiska förändringar skulle allvarligakunna innebära hot motsom
mångfalden och den praktiska möjligheten utnyttja yttrandefriheten.att

situationenDen torde sakna motsvarighet i alla andra jämförbara län-
der. På detta område har det allmänna från vilket inteett ansvar man

vidare kan friskriva sig med hänvisning till intresset markna-utan av
dens självreglering och den principiella etableringsfriheten. Den
svenska folkstyrelsen bygger enligt regeringsfonnen fripå åsiktsbild-
ning, och statsmakterna har skyldighet till denna förbliratt atten se en
realitet.

gäller särskiltDet det tveksamt på detta område kanärsom om man
lita till det korrektiv konkurrenslagens regler företagsförvärvsom om
innebär, eftersom det tvivelaktigt den lagen kan genombryta denär om
etableringsfrihet skyddas grundlag. det föregåendeI har kon-som av

det inte möjligt ha alldeles säker uppfattning istaterats äratt att en
denna grundlagstolkningsfråga. kan emellertid otvivelaktigtDet sigte
paradoxalt yttrandefriheten internationellt brukar tillatt sett tassom-
intäkt för särskild restriktivitet företagskoncentrationerdet gällernären
just på massmedieområdet i Sverige iåberopas rakt riktning,motsatt-
såsom skäl till de vanliga konkurrensreglerna skall spel.ett sättasatt ur
Såvitt har kunnat föreligger det inte i något enda jämförbartutrönas
land någon tvekan de vanliga konkurrensreglerna tillämpligaärattom

medieområdet,på och i många sådana länder finns förut har fram-som
gått dessutom särskild lagstiftning till skydd företagskoncentra-mot
tioner på detta område.

detNär gäller frågan den svenska konkurrenslagens tillämplig-om
het på medieområdet föreligger det för närvarande synnerligenen
besvärande oklarhet rättsläget. Frågan Konkurrenslags-togsom upp av
utredningen i betänkandet Konkurrenslagen 1993-1996 SOU 1997:20
där utredningen konstaterade rättsosäkerheten hela medieom-röratt
rådet och inte lämpligen bör hänvisas till rättstillämpningen. Utred-
ningen ansåg sig inte kunna uttala någon mening hur problemen börom
lösas enligt gällande betecknade den rådande rättsosäkerhetenrätt men

i hög grad otillfredsställande med hänsyn till mediefrågomassom spe-
ciella betydelse och den snabba utvecklingen på området.

KonkurrenslagsutredningensI betänkande SOU 1998:98, inte lett tillännusom
lagstiftning, föreslås företagsförvärv begreppet k0ncentrati0n. Itermen ersatt av
kommitténs lagförslag har anpassning skett till den sålunda föreslagnaen
tenninologin, i den allmärma motiveringen behålls företagsförvärv förtermenmen

undvika förväxling med koncentration i andra betydelser.att
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kommitténframgåranförts avsnitt 5.9redan harvadAv attsom
uttalanden.instämmer i dessa

konkurrenslagenshuruvidabara fråganRättsosäkerheten gäller inte
grundlagsskyddadepå dettillämparegler företagsförvärv går attom

i sambandföremål för livlig diskussionområdet, fråga blevsomen
Oklarheten gällerGöteborgs-Tidningen.med förvärvExpressens av

konkurrensen,för den lojalavedertagna principeri fråga andraäven om
ochkonkurrensbegränsande samarbetenämligen förbuden motmot

motsvarandeprinciper ochställning.dominerande Dessamissbruk av
antagitsförut allmänt hakonkurrenslagstiftning torderegler i tidigare

underdiskussionenmedieområdet,tillämpliga påäven senaremenvara
kontroversiellt. siggradi hög Detvisar dettatid rörärävenatt numera

fråganbetydelse. harpraktisk Såreglerhär t.ex.stor omom av
bl.a.tid aktualiseratsställning pådominerandemissbruk närsenareav

frågor väcktoch kabel-TV,tidskriftsdistributiondet gäller storsom
för allmänheten.avsevärd betydelse Detochuppmärksamhet är av
Morgontjänstsgällerfått aktualitet Pressensfallet vägransenaste som

säkerhet i vad månkan medtidningendistribuera Metro. Ingen sägaatt
likartadedessa ellereller påreglerna kan tillämpasde vanliga

medKonkurrensverket hittillsemellertidKlartområden. ageratär att
det områdefullt tillämpliga påreglernautgångspunktenden är utatt

och yttrande-tryckfrihetsförordningenskyddas avsom
frihetsgrundlagen.

i kon-skingrasnaturligtvis kunnaskulleOklarheten att mangenom
reglerbestämmelse lagensuttryckligkurrenslagen inför överattomen

medieområdet.grundlagsskyddadedetfår tillämpas påhuvud intetaget
skrivelseföreslagits iinnebörd har ocksålagstiftning dennaEn enav

emellertidKommitténTidningsutgivama.till kommittén från attanser
ochfrån både konkurrens-alltför vanskligskullesådan ordning varaen

från deundanta mediesektomheltyttrandefrihetssynpunkter. Att
grundläggande i både iför näringslivet Sve-spelregler gäller stortsom

betänkligheter. kom-väcker starka Somjämförbara länderrige och i
avsättningsområdeskulle inom begränsattillmittén återkommer ett

svårigheteralltfördominerande ställningdet svenska storautansom en
konkurrenseneller slåkraftigt minskautnyttjas förkunna utt.o.m.att

kopplingsförbehåll ellermediemarknad,inom viss t.ex. genomen
liknandetryckeriområdet ellerellerdistributions-blockader på annons-,

för-antagits sådanaallmänt hatorde detåtgärder. Förut nämnts attsom
utveck-tillåtasuttryckligenförbjudna, och skulle dessafaranden ärär

förutse.lingen svår att
skingrasnaturligtvis inteföreligger kanoklarhetDen genomsom

grundlagsreglema.till Intemotivuttalanden i efterhandformnågon av
skeklarläggande rättslägetmeningenligt kommitténsheller kan ett av
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föregående ändring tryckfrihetsförordningenatt utangenom man, av
och yttrandefrihetsgrundlagen med utgångspunkt i ellermen en annan
tänkbar tolkning dessa grundlagar, söker precisera konkurrenslagensav
tillämplighet vanlig lag, konkurrenslagenså för-exempelvisattgenom
klaras helt eller delvis tillämplig frågai vissa grundlags-vara om
skyddade aktiviteter spel i övrigt. sådanEn lösning skullesättsmen ur
från hållmånga omedelbart stämplas grundlagsstridig. skulleDetsom
också mycket markant avvika från vad har godtagbaransettssom vara
konstitutionell praxis i så osäkert rättsläge det nuvarandeatt ett som
och på detta centrala område bygga lagstiftning på kontroversiellen en
grundlagstolkning. Och skulle knappast vinna något med detta:man
osäkerheten skulle kvarstå, eftersom det skulle komma hävdasatt att
eventuella regler strider tryckfrihetsförordningen ochmot yttran-nya
defrihetsgrundlagen det hävdas i frågasättsamma som nu om
konkurrenslagen i dess gällande lydelse.

detI nuvarande osäkra rättsläget kan således klargörande kommaett
till stånd endast avgörande domstol. Som regelsystemet ärgenom av
uppbyggt skall frågan därvid i vissa fall först Stockholmsprövas av
tingsrätt, avgörande kan överklagas till Marknadsdomstolen.vars
Begärs resning sistnämnda domstols beslut något förekommitav som
flera igånger gnlndlagsrelaterade ärenden denna frågaprövas av-

domstolen.Högsta det exempelvisNär gäller företagsförvärv detär
tveksamt rättslig prövning efter dessa linjer någonsin kommerom en
till stånd, eftersom företagen normalt saknar möjlighet avvakta tids-att
utdräkten. Möjligen kan tänka sig preliminärfråga drivs tillattman en

prejudikat på har skett i frågaett sätt vägran attsamma som numera om
införa kommersiell se avsnitt 5.9. Enligt kommitténsen annons
mening det från allmän synpunkt angeläget ansträngningamaär att att
åstadkomma vägledande rättsliga avgöranden fortsätter.

Även det tänkbart någon eller några de omdiskuteradeär attom av
gränsdragningsfrågoma så småningom löses i rättspraxis, detta dockär
ingalunda säkert, och klarhet rättsläget på denna kan sannoliktvägom
inte vinnas serie avgöranden beträffande olika frågor. Och detutan en

fråga härigenom skulle etableraär öppen rättslägeetten om man som
acceptabelt från saklig synpunkt. Sålunda skulle det kommitténär som

saken inte för framtiden rimligt sig konkurrenslagen iattser vara vare
rättspraxis förklaras helt spel eller den betraktas gällandesatt attur som

några inskränkningar på det grundlagsskyddade medieområdet.utan
längdenI kan så osäkert rättsläge knappast allraett accepteras,

minst inom så dynamiskt och centralt område massmedie-ett som
sektorn. berättigatDet krav från näringslivets sidaär få reda påett att
vilka spelregler gäller det rättssäkerhetsfråga. Tillärytterstsom en-
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urholkassikt kanpågrundlagenför utanrespektendetta kommer att
tolkningen.linjer förklara

ocksåmed sig fickförosäkerhetdennaolägenheterDe ensom
1998ägdedebattallmännadenillustration sommarenrumsomgenom

Bonnier-grup-Dagbladet ochSvenskamellansamgåendeangående ett
underhänvändelseberörda företagenuppgift från dedå enligt enpen,

varitskall hasedanbedömningregeringentillhand gjordes somom en
Lämplig-till stånd.kominteaffärentilltänktadenavgörande för att

förfarandetochdiskuteras,allvarligtprocedur kansådanheten av en
branschsighadedettänkbartvarit rörthaskulle knappast om enom

skullefråganklartståttdå hadedeteftersommedieområdet, attutanför
den månordning. Ivanligprövning ikonkurrensrättsligföremål förbli

det ingenframtidenikommer är tve-liknande frågorellersådana upp
till objek-möjlighetfördelpåtagligskulledetkan att om envara enom

branscherandrabeträffande ärbedömning påtiv sätt somsamma
säkerställd.

förvärvskontrollochSkäl för11.2 emot

Generella11.2.1 argument

framtidenförgällabör ärordningvilkenbedömagällerdetNär att som
iSverige ochiutgångspunktemakonstaterats attförut har en avsom

förbestämmelsergenerellaländer finnsjämförbaraallapraktiskt taget
fusionerellerföretagsförvärvkontrollallmänhetinäringslivet avom

anledningfinnaskaneffekter. Det attkonkurrensskadligakan hasom
bestämmelser.sådanagrund förtillskäl liggerdeerinrakort somom

företagskon-sådanakontrolltillmöjlighetengällerAllmänt att av
elleruppkommermarknadsdominanstillledercentrationer att ensom

säkerställa kon-förinstrumentviktigt attförstärks har ettansetts vara
kurrensen.

oberoendefleraellernormaltmedförföretagsförvärv att ettEtt
i kon-intensitetenvidareinteinnebärförsvinner. Detta attföretag utan

ökatharkonkurrensen närexempel påfinnsminskar. Detkurrensen att
demellanstyrkeförhållandenadärförminskat,antalet företag attt.ex.

blivit jämnare.harkvarvarande företagen
medförkoncentrationökademellertidvanligaste attDet är en

konkurre-färre företagJukonkurrensen.aktivaminskning den somav
företagenkvarvarandeför deriskenallmänhetblir idesto attstörrerar,

och leverantörerkunderförpådominerande ställningsinutnyttjar ett
likriktning.och Omagerandesamordnat ettskadligt sätt, t.ex. genom

erhållalyckasföretagsförvärvmarknadvisspåföretag engenomen
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fördel i förhållande till de övriga, stordriftsfördelar, kan dett.ex. genom
starkaste företaget bli så överlägset de andra det uppstår mycketatt
ojämna konkurrensförhållanden och på sikt utslagning deen av sva-

företagen. förlängningenIgaste sådan utveckling kanav en en mono-
polsituation uppstå, där någon konkurrens inte längre förekommer.

Dessutom medför företagskoncentration regel antalet be-atten som
slutsfattare inom branschen minskar och den reella makten koncent-att

till fåtal eller företrädareägare förett dessa, något i sinreras tursom
ökar risken för skadeverkningar felaktiga beslut.av

fusionEn eller samgående i form mellan företagett kan oftaannan
medföra negativa konsekvenser konkurrensbegränsandesamma som
avtal. Minskad konkurrens kan utnyttjas för högre priser elleratt ta ut
erbjuda eller likriktadsämre kvalitet. Incitamenten verk-att anpassa
samheten till marknadsförändringar och utveckla teknik kan för-att ny
svagas.

Det sådanaär överväganden föranlett konkurrenslagstift-attsom
ningen i Sverige liksom flertalet jämförbara länder innehåller bestäm-
melser förvärvskontroll, låt formerna för kontrollen varierarattom vara
något. I lagstiftning syftar till slå vakt konkurrensintres-atten som om

det normalt inte välbetänktset eller möjligt uppställaanses attens
några fasta förbudsgränser i fråga marknadsandelar eller liknande,om
eftersom företagssammanslagningar naturligtvis kan leda till struktur-
rationaliseringar, till fördel förär samhället i och iblandstort ävensom
för konkurrensen. Bedömningen blir beroende de marknadsför-av
utsättningar föreligger i det enskilda fallet, hur marknadssituatio-som

förändras och hur företagen kan förväntas i den situatio-nen agera nya
harMan sålunda i flertalet skadlighets-rättssystemnen. accepterat att

bedömningen måste ske i brett perspektiv där olika effekterett itas
beaktande.

skälDe ibland anförs lagregler kontroll företags-emotsom om av
förvärv i huvudsak sin utgångspunkttar i det förhållandet det oftaatt
kan svårt i konkret fall bedöma i vilkenatt ett grad koncentra-vara en
tion kan förväntas medföra allvarliga konkurrenshämmande effekter.
För de tillämpande kan svårigheter uppkomma i de enskildaattorganen
fallen de framtidsinriktadegöra ekonomiska bedömningar erford-som

Även de kostnader kontrollsystem för med sig för detett all-ras. som
och för näringslivetmänna har anförts skäl lagstiftning.motsom en

De svenska reglerna på området vilka på i mångasättsamma som-
andra länder utformade medär Romfördragets reglering förebildsom -
har nyligen utvärderats i betänkandet Konkurrenslagens regler om
företagskoncentration SOU 1998:98, där Konkurrenslagsutredningen
uttalar det material har kommit framatt under utredningensom ger
ytterligare stöd för uppfattningen lagregler kontroll företags-att om av
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Även under-ekonomisk-vetenskapligadetbehövs.koncentrationer om
utred-enligtmåste detklargörande,heltintelagstiftningenför ärlaget

effekterpositivabetydandekontrollregler harningen genomattantas
från konkurrenssyn-olämpligaklartkoncentrationsåtgärder äratt som

dettaireglernaocksååberoparUtredningenförhindras.kan attpunkt
effekt.preventivbetydelsefullkan haavseende också en

mediesektomfrågasynpunkter iSärskilda1.2.2l om

detenligtde synpunkterhävdasvårt än attDet annat nyssatt somsynes
kon-kontrollförtill stödbrukat åberopashargenerelltanförda aven

gällandesignäringslivetkoncentrationer inom görkurrensskadliga
vissaemellertid dessutomområde harPå dettamediesektom.föräven

konsekvensersådanafrämstofta åberopats,synpunkterspecifika av
och beskurenmångfaldminskadbestår iföretagskoncentrationer som

vill,såkan, ettkonsekvenserSådanayttrandefrihet. ses somom man
uppkomma,kaneffekterkonkurrensskadligaspecialfall de mensomav

efter-effekter,sådanaandrabetydelselångtgivetvis ände störreär av
demokratin.förgrundvalamade rörytterstsom

drivenlångtalltföri vad måndiskuterasnaturligtviskanDet en
för andragällai mediernamaktkoncentration sätt ansessomsamma

och likrikt-ensidighetmångfald,minskadförriskermedförbranscher
strukturrationalise-denhardagspressenexempelvis gällerdetning. När

tidningarolikautbudetfaktiskatill detlettgenomförtsring att avsom
flerfemtontalPålandet.delari orterredan begränsat ett gesär stora av

mycketkonkurrensförhållandetdessaoch påtidning ärorterutän en
minskadedendetbrukarberörtsredan har attSomojämnt. anses

utsträckningi visstidningsnedläggningargrundmångfalden på av
tid-kvarvarandei denmångfaldinrekompenseras störreengenom

bevakning. Detlokalaetermediernasutbyggnadningen samt avgenom
ochmångfaldminskadrisken föriblandhärtillmed hänsynhävdas att

branscher,andraflertaletimediesektommindre inomlikriktning änär
mindreområdedettapå ärframhållasbrukarvarvid attäven man
medie-förmångfaldenochstordriftsfördelar även storainriktad på att

tidningsuppköptliggerSåaffärsintresse. t.ex.ettägare representerar en
någotlokaltstarktställningi dessvärde ofta ett nysom enorgan,som

samord-redaktionelllångtgåenderiskerarinte gärnaägare engenom
slag kanSynpunkteri koncernen.tidningarmed andraning sammaav

kommitténsEnligtbranscher.andramångabeträffandedock åberopas
frånbortsemediesektomgällerdethellerintemening kan närman

allvarligiexempelvisslagkonsekvenserförfaran antytt ennyssav
slag.ellerkrissituationeller ilågkonjunktur annatettaven
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likriktningEn kan sig olika uttryck. I olika sammanhang harta
pekats på mediekoncentration kan leda tillatt chefredaktörer ochatten
andra ledande befattningshavare mycket begränsad kretsutses av en av
beslutsfattare Journalister eller skäl lämnarett annat ettsom av
medium inom koncernen, efter konflikt, kan få svårt åter-t.ex. atten
komma till medium i koncern, någotett blirannat särskiltsamma som
påtagligt i regioner där medieägare kan för 80-90 procenten svara av
arbetstillfállena. Vidare har pekats på risken den lokala informatio-att

blir ofullständig på grund medieägare med stark ställningattnen av en
på marknaden har intresse hindra vissa nyhetsformedlingatt typerav av

berör de affärsintressena. likriktningEn i form detsom egna av
redaktionella materialet i flera massmedier kan visserligen ske utan
ägarsamband lättare genomföra iär koncern. Incitamentenattmen en
till förnyelse och produktutveckling blir inte lika starka kon-närsom
kurrensen bedrivs i vanliga fonner. Tidigare pekades ibland också på
risken för viss journalistik kan bli dominerandeatt typ och alter-attav
nativ journalistik kan få svårt sig gällande.göraatt

Dessutom har brukat påtalas risken vissa opinioner kan kommaatt
Ävenundertryckas. inte någonatt sådan utveckling föreligger förom

närvarande, kan det hävdas det alltid finns latent risk,att en om man
beroende omdömetär och denytterst goda viljan hos mycketav en

begränsad krets sammansättning åtminstone teoretisktpersoner, vars
kan komma skifta med kortsett varsel. Ytterst kanatt därmed enligt

mångas mening den fria åsiktsbildningen hotas eller i varje fall häm-
En risk har brukat i sammanhangetnämnasmas. ärannan attsom en

dominerande ställning kan utnyttjas för driva kampanjer olikaatt av
slag. För del brukar Rupert Murdochs, Conrad Blacks ellerpressens
Axel Springers kampanjer i politiska frågor oftast framtas som exem-
pel.

Det främsta regler på området välargumentet mot är snarast av
slag det förut åberopats för näringslivet i allmänhet,samma som som

nämligen svårigheterna för de tillämpande sådanagöraattorganen
framtidsinriktade bedömningar regelsystem förutsätter. Detettsom
hävdas från olika håll ibland sådana svårigheter påtagligaatt är mera

2 Här kan exempelvis hänvisas till uttalande den tidigare chefredaktörenett av
i DN Svante Nycander i den nyligen utkomna vänboken till Olof Santesson:
Problemet gäller främst opinionsbildningen. finnsDet risk for utarmningen
och forflackning, liten krets på kanske fem eller i praktikenom en sex personer
bestämmer vilka skall chefredaktörer i DN, Expressen, Dagenssom vara
Industri, Sydsvenska Dagbladet, Kvällsposten, GT, Ystads Allehanda,
Trelleborgs Allehanda och flertal opinionsbildande tidskrifterett Veckans
Affärer, Månadsjoumalen med flera. Till detta kan läggas TV4.numera—
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dethurbranscher. Oavsettandragällerdetdelmediesektomsför närän
olägenhetemagällande ettdethärmed, kan attförhåller sig göras av

andramångapåsektordennainom äningripandeobefogat är större
områden.

överenskommelserFrivilliga11.3

pååtgärderbehoveventuelltställaskanfråga är om-En ett avomsom
överenskommelser påfrivilligatillgodosesskulle kunnarådet genom

för mång-Rådetundvikas.lagstiftningsåtgärder kansådant sätt attett
fråga.dennauppdragtill övervägahademassmedierna attfald inom

kommitténtillöverlämnatsMångfaldsrådetfrånmaterialEnligt det som
medöverenskommelserfrivilliga ett stortfrågantagitrådethar omupp

nämnvärdfå någonmassmediernaförföreträdare attledande utanantal
vilkafrågangällerdetsåväl närSvårigheter har mötaansettsrespons.

fallde i såoch vadslagetdetöverenskommelserträffaskulle avsom
överträdelsereventuellaförpåföljdenfrågainnehålla iskulle omsom

överenskommelsema.av
sammanhangdettaifrågorför deförståelseha vissmåsteMan som

sig såförhållatorde detbörjanTill attsida.branschensfrånhar rests en
ochsidanåbranschenmellanöverenskommelsernågon enasorts

områdeskyddatgrundlagandra pådenåstatsmakterna ett genom
falliellerinnebäraskulledet varttänkbaraskulleknappast vara -

ifårprinciper. Dessakonstitutionellasvenskabrotttill motgränsa ett
etable-inskränka denkaninteallmännadetinnebäraprincip attanses

tryckfrihetsförord-enligtmedborgarnatillkommerringsfrihet som
dessasidanavtal vidyttrandefrihetsgrundlagenochningen avgenom

grundlagar.
frånåtagandenensidigaför sigochinte inaturligtvishindrarDetta

avstå frånexempelvissidaaktörers attenskildaellerbranschens om
visserligenskulleåtagandenSådanasituationer.vissaiföretagsförvärv

moraliskmedföraskulledebindanderättsligtblialdrig kunna enmen
värde.betydandedettaförpliktelse och sätt avvara

andrapåskersjälvregleringdenmedöverensstämmelseiMera som
emellan,massmedieägamaöverenskommelserskulleområden vara

innehållande be-organisation,viadirekt ellerantingen gemensamen
olika del-deinommaximiandelarsådanai frågaåtagandenstämda om

fårhögstföretagsgruppellerföretagvarjemarknadema som
Nederländerna.iträffatsöverenskommelse harsådankontrollera. En

regio-skulle kunnaöverenskommelsersådanaförAndra varaämnen
medieägande.korsvistibegränsningarelleruppköpsrestriktionernala
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kan inteDet med fog gällande överenskommelser detgöras att av
slaget skulle strida principerna för tryck- och yttrandefrihetenmot ~
detta skulle i så fall i högre grad gälla den nuvarande självregle-än
ringen Pressens Opinionsnämnds och Pressombudsmannensgenom
försorg sikte på själva innehållet i tryckta skrifter. Atttar ut-som
forma några verkningsfulla överenskommelser på etableringsområdet
och sanktioner eventuella överträdelser dock ingen lätt uppgift.mot är

Till svårigheterna på området hör det för närvarande inte finnsatt
någon sammanslutning eller något denannat representerarorgan som

här intresse, nämligen mediernasnärmast är Enägare.grupp som av
sådan sammanslutning skulle naturligtvis teoretiskt kunna tillska-sett

just i syfte kunna meddela rekommendationer eller regler vadattpas
gäller frågor rörande mediekoncentration, det svårt hurär attmen se
dessa skulle kunna binda eventuella intressenter området. Sånya

skulle utländska medieägare inte kunna sig bundnat.ex. gärna anse av
eventuella överenskommelser träffats de svenska branschaktö-som av
rema.

Av betydelse bl.a. materialetän större från Mångfaldsrådetär att
visar det mellan intressentema på området saknasatt en gemensam syn
på koncentrationsfrågoma. Många, kanske de flesta, betraktar varje

helst åtgärd självregleringäven på området överflödigsom en som- -
eller skadlig. Andra, erkänner behovet, det börrent attav som anser

uppgift för statsmakterna utforma eventuella regler. Denattvara en
splittrade på frågan sålunda råder inom branschen innebär attsyn som

grundläggande förutsättning för verksam självreglering saknas.en en
Rekommendationer eller andra liknande uttalanden den artav som
förekommer inom för självreglering på andra områden skulleramen
knappast få genomslagskraft.

Till detta kommer överenskommelser det slag torde haatt av som
i direktiven till Mångfaldsrådet svårigheteravsetts praktiskmöter av

och juridisk Så skulle det inte alldeles oproblematisktart. t.ex. attvara
utforma eventuella överenskommelser på sådant de intesättett att
kommer i strid med konkurrensrättsliga och aktiebolagsrättsliga prin-
ciper. Konkurrenslagen förbjuder i princip avtal innebär attsom
marknader begränsas eller kontrolleras, och det inte förenligt medanses
aktiebolagslagen aktiebolag åtar sig förpliktelseratt ett ärsom
främmande för det i lagen förutsätta vinstsyftet i fall då dettaänannat
medges i bolagsordningen eller samtliga aktieägare Men själv-är ense.
fallet skulle det här möjligt undantag i lagstiftningen, i dengöraattvara
händelse det uppstår intresse för självreglering.ett

arbeteEtt på detta område bör dock inte bedrivas så det skulleatt
kunna hävdas marknadens aktörer tvingats till överenskommelseratt
eller ensidiga åtaganden berört slag under hot lagstiftning. Ettav om
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iståskulle intedetutomlandsförekommithararbetssättsådant men
principerkonstitutionellagrundläggandemed deöverensstämmelsegod

närvarandeförintedetkonstateramåsteManförut berörts. attsom
medöverenskommelserfrivilligaförintressenågotfinnasförefaller att

överenskommelsermassmediekoncentration ochmotverka attsyfte att
tillgo-skulledeproblem,vissainnebäraskulleocksåslagdetta omav

tänkbartvisserligenaktuellt. Det atthär ärdet intressedose ärsom
åtskilligaförändras,kan kommabranscheninominställningen att men
garantier.tillräckligaskall fådenpå vägensvårigheter möter manom

nuvarandedenemellertid rätts-gälleromständigheterallaUnder att
undanröjasskulle kunnahållethelt ochknappastosäkerheten genom

skulle utfonnas.hur dessaöverenskommelser,frivilliga oavsett
för frivilliga överens-saknasdetbetyder inte utrymmeDetta att

kommitténsförblickpunktenistårområdedetkommelser på som
kunnadetta slagöverenskommelserskullearbete. Så vara avt.ex. av

brukarmed denellergenomblickbarhetenför öka termvärde somatt -
området, låtdebatteninternationellai denanvändas transparensen-

länder.andraSverige i fleraidenna bättre änärattvara
sålundaskulle detbevakakommittén harsynpunkterdeFrån att

praxis inne-utveckla sigkundedetfördel,obestridlig avenomenvara
utsträckningitidskriftellerdagstidning störreläsarnabörd att enenav

vilkaupplysningfåskulle kunnapublikationensjälva omän genomnu
före-ordningtidningsföretag, ärbakomstårintressenter ett somensom

"Sverigesexempelvisländer. Närfrämmandei flerai lagskriven
ibörjade"Avisen"lördagstidningen uthelgtidning" gesstörsta --

detför sigfå klartpresentationen attintekunde1997, ens avmanmars
Søndags-ochNyheterDagenstidningfråga ut avsom gavsenomvar

väl käntsjälvfalletförhållandedettaVisserligensamarbete.i äravisen
under-förtillgårhurden väga attinitierade, ochbland de vet mansom

Flertalet läsarereda det.svårighetsaken kansöka större tautan
inte dennadocktillhör grupp.

invänd-brukarfrågadenna mötasdiskussionVid avmanaven
ansvarigedentankenpåbyggersvenska attdetningen systemetatt

ochTF§skrift kap. 12periodisk 5förharutgivaren enensamansvar
nyordninginföra någonprincip och intedennaslå vaktböratt omman

kom-invändningprincipen. Denna ärurholkariskerakan somattsom
måsteutgivarenstillSkäletbärande.heltdet inte attmittén namnser

tryckfrihetsbrott.eventuellafördennedet ärärsättas attut svararsom
mindrenormalfalletidettaemellertidsynpunktallmänhetensFrån är
för detiblandocksåkanutgivarenansvarigeintressant. Den vara en

emellertidkan detallmänhetenokänd Förläsareflertaletstora person.
upplysningfåpublikationensjälvabetydelsefullt omatt genomvara
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vilka intressenter bakomstår tidningen för den bakgrundenatt motsom
kunna värdera dess nyhetsfönnedling och opinionsbildning.

Även på andra områden sådana gäller ägandeförhållandenän som
kan det finnas för vissa förbättringar på frivillighetensutrymme väg.

börDet i detta sammanhang observeras övervägandena inom EU,att
liksom lagstiftning i Storbritannien och Tyskland, grundas på ettnyare

generellt vilkapå intressen har inflytandesynsätt över ettmer som
medieföretag och inte enbart sikte ägarförhållanden.påtar

Till början skulle det enligt kommitténs mening värdefullten vara
innehållet i anställningsavtal mellan och chefredak-ägareom en ny

tör/ansvarig utgivare regelmässigt publiceras, vilket redan ofta sker.nu
Detta gäller naturligtvis inte uppgifter lön och andra anställnings-om
förmåner i vilken utsträckning sådana förhållanden skall offentlig-—

fråga för årsredovisningslagstiñningengöras ochär aktiemarknads-en
främst de uppgifter kan finnas vilken inriktningutanorganen som om~

den ansvarige utgivaren skyldig följa liksom kanskeär ocksåatt
anställningstid och uppsägningsmöjligheter. Sådana uppgifter kan
nämligen ha intresse för den vill bilda sig uppfattningett som en om
med vilken självständighet i förhållande till tidningen leds.ägarna

Det emellertid uppenbart detta frågaär inte särdelesäratt en som
väl lämpar sig för lagstiftning. Regler i lag förhållanden dettaom av
slag skulle sannolikt endast innebära de berörda avtalen blevatt ännu
mindre upplysande vad ofta fallet i dag.än ärsom

Av betydelse sådana samarbetsavtalstörre mellan olikaär mass-
medieföretag innebär företagen på olika bindsatt sättsom samman

sådana konsortialavtal mellan företagens huvudägaresamt visarsom
eller vilka i realiteten bestämmer företag i olika hän-över ettvem som

seenden. Det gäller här avtal till sin affärshemligheterutgörnatursom
och naturligtvis inte generellt kan offentliga. kan emel-Detsom vara
lertid legitimt anspråk från allmänhetens sida få kännedomett attvara

eller vilka har bestämmande inflytandeytterst ett överom ettvem som
visst massmedium. Som regel detta intresse tillgodosett i dag,är men
detta gäller inte generellt. exempelEtt erbjuder Aftonbladet, som

till ungefär lika delarägs LO Media m.fl. och Schibsted-numera av
koncernen. det finnsAtt konsortialavtal mellan uppenbart,ett ägarna är

exakt vad detta innebär i fråga bestämmanderätt tidningenövermen om
i olika hänseenden har inte gjorts offentligt. Det naturligtvis inte heltär
tillfredsställande det inflytandet Sveriges tid-yttersta över störstaom

Ävenning på detta i viss höljtmån i dunkel för allmänheten.sätt är
andra liknande exempel kan anföras.

Kommittén på detta område bör försökaäven åstad-attanser man
komma lösning på frivillighetens och vill rekommenderaväg atten en
diskussion i bland organisationernaämnet på massmedieom-tas upp
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denlikartadsjälvregleringfannsområdedetta somdetrådet. Om en
problemuppenbartdetaktiemarknaden attär nuinom avgällert.ex.

uppkomma.skulle kunnainteaktuellt slag

slutsatsKommitténs11.4

Sverigelandi något änintedethävdas annathar konstateratsförutSom
kontrollgällerdetimmunskall närmassmediesektom avatt vara

konkur-riskabla förbedömsvilkaföretagskoncentrationersådana som
gäl-intenaturligtvis göraskanyttrandefriheten. Detförellerrensen

företagskoncent-effekterkonkurrensskadligaförriskernalande avatt
frånskillnadtillmassmediesektomsvenskadeninomjustrationer -

länder-andrailand ochi vårtnäringslivetinomsektorerandraalla
hellerintebeaktansvärda. Det ärmindreellerobefintligaskulle vara

uppfattningenförgrund atttillliggeruppfattningsådannågon som
ingripan-slagssådanaimmunböreller motmassmediesektom är vara

områden.andraförekommakanden som
principiellamed denställetisammanhängeruppfattningenDen

låtoch,tryckfrihetsförordningenenligtgäller varaetableringsfrihet som
dessayttrandefrihetsgrundlagen samtenligtbegränsningar,vissamed

konkurrenslagstift-tillförhållandeiställningöverordnadegrundlagars
tillliggerintressendemellanavvägningegentligNågon somningen.

förbudetbärskäloch degrundlagsregleringdennagrund för uppsom
Fråganaldrigemellertid togsägtharföretagsförvärvskadliga mm.mot

dekonkurrenslag,års1982vid tillkomstenvisserligen menavupp
jfr.5.981981/82:165i prop.gjordesdåuttalandendunkla som

ledning.ingenföregåendei detavsnitt 5.9 ger
yttrandefriheten.säkerställatillsinsyftar iEtableringsfriheten atttur

huvudsvåraredet överattetableringsfriheten göriBegränsningar som
skulleområdenagrundlagsskyddadedepåverksamhetdrivataget

emellertid intekanåsiktsbildningen. Detfriadennaturligtvis äventyra
möjlighethotad, öppnas attyttrandefrihetenförfogfinnas omatt anse

företagskoncentrationer. Rättenmotverkaförutsättningarvissaunder
innebäraintebehöverområdedettasig på enetablerafritt fåatt

nyförvärv.marknadendomineraobegränsad frihet att genom
närvarande görförden ut,grundlagsregleringen, serTrots att som

deninomföretagskoncentrationeringripandentveksamt motdet om
medsyftetsålunda intedet attkanske,kansektornskyddade anses

härtillmöjlighetinföruttryckligenåsido,regleringen sätts enmanom
tillsyftaringripanden attsådanamåndenområde. Ipå dettaäven

möjlighetenpraktiska attoch denåsiktsbildningenfriasäkerställa den
slagdettanyregleringgälleryttrandefriheten tvärtom att avbegagna en
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ligger uppenbart i linje med de intressen skyddas grundlags-som av
regleringen. Det också förutär har konstaterats med hänsyn till desom
berättigade krav förutsebarhetpå inte minst branschen har rättsom att
ställa värde i sig Omstritt rättsläge klargörs.att ettav

Det hävdas likväl ibland särskilda åtgärder föratt motverkaatt ägar-
koncentrationer på massmedieområdet saknar legitimitet, så länge det
inte går generellt bevisa sådanaatt koncentrationeratt medför skade-
verkningar. Någon sådan bevisning kan naturligtvis aldrig föras vare
sig det gäller dennanär sektor eller beträffande näringslivet i övrigt,
och tanken främmande förär själva konstruktionen prövningav en av
företagsförvärv. Såväl i Sverige internationellt bygger denna kon-som
struktion på uppfattningen företagskoncentration,att beroende påen
marknadssituationen och övriga omständigheter, kan leda till konkur-
rensskadliga effekter inte behöver detta.göramen

Anser medierna fyller betydelsefullatt funktion i demo-man en en
krati är tvivelaktigtsynsättet från principiellaäven synpunkter. Yttran-
defriheten har så viktig denansetts omgärdatsatt många andraav
skyddsregler med sikte på krissituationer och liknande fall krav påutan
vetenskaplig bevisning. När det gäller den offentliga makten eftersträ-

genomgående maktfördelningvas inte alltfören garanterar attsom
många beslutsfunktioner samlas på hand. För den politiska demo-en
kratin det obestriddär förutsättning olika politiska grupperingaren att
får tillfälle konkurrera, och konkurrensenatt har grundläggandeett
värde för näringslivet i övrigt. Det svårtär varför inteatt se samma
grundläggande betraktelsesätt skulle gälla för massmediemas del just i
Sverige. I längre perspektivett torde mångfald inomägareen av mass-
mediesektom väsentlig betydelse för mångfalden inomvara opi-en att
nionsbildningen skall säkerställas. Den därmedrepresenterar ett egen-
värde.

Inom kommittén har vidare diskuterats de principer för denom
lojala konkurrensen internationelltär vedertagna fyllersom numera
anspråken på godtagbar rättssäkerhet det gällernär kon-en spärren mot
centrationer. Principema innebär på grundvalatt man av en prognos
kan förhindra företagsförvärvett medföra risk för konkur-som anses
rensskadliga verkningar. Skulle det inte tillfredsställandevara mera om

i stället inför möjlighet till efterhandsingripande,man i så fallen som
skulle förutsätta de konkurrensskadligaatt effekterna dokumenterats

Denna fråga låter sig naturligtvis ställas. Att möjlighet föröppna att
bryta företagskoncentration redan faktumupp en är ochettsom som
aktörerna och marknaden inrättat sig efter skulle emellertid innebära en
långt ingripande reglering både från rättssäkerhetssynpunktmer och
från andra utgångspunkter. Sådana regler skulle kunna drabba de
berörda företagen och deras investerare mycket hårt, i synnerhet som
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konkur-för delastasoftast kankanskeelleralltidinteföretagen ens
kon-långtgåendealltföruppståreffekterrensskadliga engenomsom

praktisktoftaskulle dessutom settdet slagetReglercentration. varaav
konkurrensskadligadesäkerthellerinteDet atttillämpa.omöjliga äratt

slagitsföretagkanefterhand såi ettkan botaseffekterna t.ex. som-
myndighetsbeslut.återuppståkoncentration inte ettgenomut genom en

fler-i detdetskälliknandeoch storasådanaDet är numerasomav
koncentrationspröv-ordningvedertagen attindustriländertalet är en

huvudOmförhandsbedömning. överi formskerningen manenav
svårtdetområde,dettareglering på är attformönskar någon setaget av

inter-beträda den ärmöjlighet vägfinns någon ändet att somatt annan
Massmediekoncent-förslag-svenskttidigareEttvedertagen.nationellt

möjlighetinnefattadebetänkande attrationsutredningens ensom-
övrigt justförkoncentration,etablerad möttesredanbryta enupp

kritik.särskilt häftigpunktdenna av en
lagstiftnings-synpunktenibland också attdebattenI möter man

påbörlämpligenområde inte övervägaskänsligadettaåtgärder på
behovkonkrettilllederutvecklingen att ettallvar avänannat om

haanledningvisserligendetfinnsGenerellt attuppstår.ingripande sett
ifrågasättadockmåsteSamtidigtsynpunkter.för sådanarespektall man

problemet.ansvarsfullt mötainnebärdetta sätt attettom
domi-missbrukellermaktförändringarochsnabbaOm ägar- enav

ochmångfaldenkonkurrensen, ytt-leder till hotställningnerande mot
faktum. Attfullbordatinförställasstatsmakternakanrandefriheten,

ingri-förförutsättningförsta attnågotgrundlagen ärändra ensom-
fram för-läggerkommitténtid. Omvissskall kunnapanden göras -tar

årkraft förränträda ikunnadetta intesålundakommer attslag i ämnet,
förläng-i sinstrategitilllitabetänkligheter2003. Det attmöter somen

genomförasbehövaeventuellt skulleändringarskulle innebäraning att
möjligt,alla lägenheller iinte ärverkan, någotretroaktivmed omsom
de interna-ochrättsprincipergrundlägganderespekteraskallSverige

till.anslutitharvikonventionertionella osssom
pånödvändig,lagstiftningförtalar äranfördaDet att enmanom

bered-vissoch hållarättsosäkerhetnuvarandeundanröjavillgång en
allvarligtinnebäraskulle kunnautveckling ettförskap mötaatt somen

möjlighetenpraktiskaoch denmångfalden attkonkurrensen,hot mot
kaninom EUutvecklingenkommerHärtillyttrandefriheten. attutöva

kap. 7.ofrånkomlig selagstiftningtänkas göra
invändningenytterligare attemellertid möttsharKommittén av

ochgällerdetbaratänkbara inte ägar-närförändringardrastiska är
samhäl-gällerdetocksåmediesektom närinommaktförändringar utan

anpassningkanställts hurhar attFrågan garanterai övrigt.let enman
jämför-flertaletigällerprinciperdetillkonkurrensregleringen somav
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bara länder inte i helt förändrat samhällsklimatett i själva verket
utnyttjas för minska konkurrensen och förkvävaatt det fria ordet. Detta

naturligtvisärargument på allvar.värt börDet dockatt framhållasta
tänker sigatt, reglering vad gällerom påman motsvararen som som

andra områden, detta måste innebära tillämpningen ankommer påatt
självständiga domstolar har tillämpa skriven lag ochatt grund-som att
lagama under alla förhållanden eventuelltutgör värn missbruk.ett mot
Det svårtär visserligenatt principiellt betydelsefullatt likvälse en men
begränsad insats för klarlägga spelreglerna och säkerställaatt konkur-

på detta område skulle medföra någon reellt ökad risk frånrensen de
utgångspunkter har antytts.som nu

Mot tankarna på lagstiftning kan naturligtvis, inledningsvissom
antyddes, ytterligare anföras konkurrensreglerna i olikaatt länder inte
alltid har kunnat hindra konkurrensen spelatt ochsatts ävenattur
sådan särlagstiftning tagit sikte på medierna ofta har kringgåtts.som
Problem detta slag dock oftamöter lagstiftningnär Enav övervägs.ny
lagstiftning kan sällan eller aldrig, särskilt inte på område detta,ett som
utformas så den blir heltäckande.att Men på detta liksom på andra
områden gäller det bästa inte behöver bliatt det godas fiende: den om-
ständigheten lagstiftning inte kan lösaatt alla problem behöver inteen
betyda den skulle saknaatt värde. I vårt land finns det dessutom bättre
förutsättningar i många andraän länder för lagstiftning skulle fåatt en
praktisk verkan. Uppenbara kringgåenden näringsrättslig lagstiftningav

det slag inte ovanliga i fleraär främmande länder sällsyntaav som är
hos oss.

Slutligen bör framhållas det omedelbara målet föratt lagstift-en
ningsinsats förevarandepå område inte bör söka vidga vadattvara man
brukar kalla den innehållsliga mångfalden eller kvaliteten i övrigt i
medierna. Från den synpunkten torde lagstiftning ha mycket begrän-en
sad betydelse jämfört med andra slags åtgärder, och sådan målsätt-en
ning skulle därför orealistisk. Vill genomföra lagstift-vara man en
ningsinsats på området bör syftet i stället undanröja den mycketattvara
besvärande osäkerhet rättsläget föreligger för närvarande ochom som
klarlägga de konkurrensrättsliga spelreglerna för branschen samt att
stärka fundamenten för yttrandefriheten.

Som tidigare har innebär det osäkra konstitutionellasagts rättsläget
lagstiftning förutsätteratt grundlagsändring. I andra länderen har

ingrepp i grundlag inte behövt sig förgöras de konkurrens-attvare
rättsliga spelreglerna skall få genomslag på medieområdet eller för att

stöd särlagstiñning i de fall sådan har antagits.ge Nären en exem-
pelvis den norska lagen på området nyligen förelåg allmän enig-antogs
het denna förenlig medatt de norska konstitutionellaom yttrande-var
frihetsreglema se avsnitt 9.2.3..
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vi harmedsammanhängerdelför svensk attlägetAtt är enett annat
yttrande-ochtryck-regleringkonstitutionelldetaljeradochingående av

regleringdennaländer. ärandra Attmotsvarighet isaknarfriheten som
intebehöverordetdet fria närmarevärde föroskattbart att garanteraav

har be-fortlöpandeändringarsamtidigtden innebärutvecklas. Men att
har be-principerolikatillregleringenforhövt göras att somanpassa

bestämmel-grundläggandedejämkningarviktigasådömts att avvara
harföregåendei detskälofrânkomliga. Dehar ansetts somserna

yttrandefri-ochkonkurrens-rättssäkerhets-,anknytning tillmedanförts
övervägandestarkasåmeningkommitténsenligt atthetsintressena är

pålagstiftningsinsatsgrundlagsändringför görskäl talar ensomen
möjlig.förevarande område
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förreglersärskildaBehövs12 att

iägandesvensktsäkerställa ett

mediersvenskafråga om

tryckfrihets-enligtnärvarande gällerståndpunkt: FörKommitténs
medbor-svenskskrift skallperiodisktillförordningen ägareatt vara
föreskri-lag fårdet i vanligjuridiskeller svensk attperson mengare
fårjuridiskautländskaellerutlänningävenatt varapersonervas

medmeddelatsslag harFöreskrifter dettaskrift.till sådanägare av
Kom-i EES-stater.juridiskaochavseende på medborgare personer

utländskaspärreglerytterligarenågraföreslår intemittén gentemot
etableringarutländskamedieföretag ellersvenskainvesteringar i mot

regler ståskulle sådanaförhållande till EES-staterdetta område. Ipå
riksdagenantagitsnyligen harheltlagändringari strid med avsom

börFråganRomfördraget.konflikt medikommaoch riskera att
ändrasförutsättningarnaSkullefortlöpande bevakas. ettdock

till-inte bedömskoncentrationerkontrollsådant sätt att somaven
medieägandeutländsktriktadespecifiktreglerräcklig motutan

opinionsbildningensvenskaskydda dennödvändiga för attanses
ställningstagandetbörsvenska kulturlivet, omprövas.eller det

närvarandeförgällertryckfrihetsförordningen attEnligt kap. §5 l
svenskellermedborgaresvenskskrift skallperiodisktillägare vara

utlän-föreskrivaslag fårdet i vanlig ävenjuridisk attattperson men
skrift.till sådanfårjuridiskautländskaning eller ägarevarapersoner

föreskrif-med1991:1559i lagenmeddelasFöreskrifter det slagetav
områ-yttrandefrihetsgrundlagensochtryckfrihetsförordningenspåter

harutlänningarendastkap.tidigare i 1 §föreskrevs 2den. Där att som
trycks här.skrifterperiodiskatillfårhemvist i Sverige ägare somvara

denlagändringbeslutatemellertid nyligenharRiksdagen avom en
inom EES-medborgarskap imedutlänningarinnebörden statatt en

enlighetbildats iharjuridiskautländskaområdet samt sompersoner
sitthar sittochsådan säte,ilagstiftningenmed stat somen
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huvudkontor eller huvudsakliga verksamheten inom samarbetsområdet
får periodiska skrifterrätt trycks iäga Sverigeatt prop.som
1997/98:43 och41 136 ff.. ls.

utländsk lEn fysisk eller juridisk utanför EES-området fårperson
inte direkt svensk periodisk skrift. praktikenäga I har detta docken
mycket begränsad betydelse. Ingenting hindrar nämligen sådanen
utländsk fysisk eller juridisk från bilda eller förvärva aktie-attperson
majoriteten i svenskt bolag eller bolag iett EES-statett en annan som

eller förvärvar svenskäger periodisk skrift. I svenskt bolag måsteetten a
dock iverkställande direktören och minst hälften styrelseledamötemaav

bosatta inom EES-området, inte Patent- och registreringsverketvara om
meddelar undantag.

Kommittén har bl.a. den angivna bakgrunden fråganmot övervägt
några särskilda bestämmelser bör införas för säkerställaattom en

svensk kontroll de medier riktar sig till denöver svenska allmän-som
heten. första handI bör då undersökas hur sådan ordning skulle för-en
hålla sig till internationella överenskommelser.

riksdagenDe nyligen lagändringama bygger på tankenantagnaav
tidigare ordning enligt vilken bara utlänningaratt med hemvist i Sve--

rige fick svensk periodisk skriftäga skulle kunna komma i kon-en -
flikt med Romfördragets regler etableringsrätt prop. 1993/942114om

29 Etableringsrätten enligt Romfördraget innebär nämligens. gene-
rellt uttryckt medlemsland inte får ha andra regler för medbor-att ett

eller företag i andra medlemsländer vad gäller bedrivarättengare att
rörelse de regler gäller för landetsän medborgare och före-som egna

inte särbehandling grundas på hänsyntag, till allmän ordning,om en
allmän säkerhet och allmän hälsa. EG-domstolen har också slagit fast
bl.a. tidningar och skrifter liksom radio- ochatt TV-sändningar vad
gäller de ekonomiska aspekterna underkastade de konkurrensreglerär

gäller för och tjänster.som varor
kommitténInom har diskuterats frågan kan ha kommit i ett nyttom

läge efter tillkomsten den särskilda regel artikel i128av - ~
Maastrichtfördraget, där det bl.a. föreskrivs punkt 4 gemenskapenatt
skall beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra
bestämmelser i fördraget. Denna bestämmelse torde å sidan attena vara

uttryck för tanken det medlemsländernaett enligtärattse som som
subsidaritetsprincipen har huvudansvaret för kulturen och det inteatt
skulle önskvärt den europeiska gemenskapen skulle haattvara ett
inflytande på både kulturen och kulturpolitiken i medlemsstaterna. Men
å andra sidan ställer den införda bestämmelsen högre krav på att
gemenskapen hänsyn till kulturen åtgärder vidtas påtar andra poli-när
tikområden. Genom Amsterdamfördraget har bestämmelsen i fjärde

-punkten artikel förstärkts128 såtillvida gemenskapen skallattav
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särskilt det gälleraspekterna med tilläggetbeakta de kulturella näratt
mångfald kulturer.respektera och främja gemenskapensatt av

det råderenhetlig kulturdefinition,har inte antagit någonEU men
kultur-mediesektom enligt tillhöringen tvekan EU:s synsättattom

till ökande för-finns inom tendensområdet i vid mening. EUDet en
särskilda villkor.ståelse för den nationella kulturens

det EG-domstolen fastslagnadock tvivelaktigtDet är syn-om av
underkastade etablerings- ochmedierna skallsättet att sammavara

skäl kommerkonkurrensregler andra branscher detta över-attsom av
mellan data ochsärskilt konvergensen tele,gällerDettages. som

viktigareexpanderande och ekonomiskt alltmedier medierna tillgör en
del näringslivet.av

länge vidmakthålls kan några EU-Så detta spärrarsynsätt gentemot
medieägande. helt nyli-och uppställas det gäller DeEES-stater inte när

tryckfrihetsförord-i med föreskrifter påändringarna lagenantagnagen
framgåttyttrandefrihetsgrundlagens områden byggerningens och som

för föreslåhar inte något underlagpå den uppfattningen. Kommittén att
till grund för dessa lagändringardet riksdagsbeslut liggeratt om-som

prövas.
detta område före-emellertid hänvisa till det påKommittén vill att

räckviddendiskussion mellankommer fortlöpande EU-statema omen
från svensk sida bör aktivkulturklausulen, diskussion tamanav en som

rättsutvecklingen inom leder tilldel i och bevaka. den mån EUInoga
frånhelt eller delvis undanta mediernadet finns förutsättningaratt att
kanvanliga handlingsfrihet på området, någotde reglerna ökas vår som

fördel.ses som en
såvittutanför EES-området föreligger detdet gäller länderNär

internationellkommittén finna inte i och för sig någonkunnat överens-
svensk sida ställerkommelse skulle kunna hindra påatt man uppsom

sammanhang bör emellertid erinrasmedieägande. dettaIspärr moten
deltar i förhandlingarSverige sedan hösten 1995 OECD:s ettatt omom

dvs. mul-s.k. MAI-avtal Multilateral Agreement Investment- etton-
handelsfrågor. Syftet medtilateralt avtal investering och andraom

icke-diskriminerande och liberala investe-avtalet skapa enhetliga,är att
ringsregler mellan OECD-ländema.

medutländska investeringar skall jämställasHuvudprincipen är att
andranationell behandling. Därtill kommerinhemska, principen enom

innebär utländsk investerareprincip icke-diskriminering attom som en
andra utländska investerare. Ominte får behandlas mindre ängynnsamt

från land särskild förmån så måsteMAI-land investerare ettett enger
MAI-länder förmånliga behand-det investerare från andra sammage

avtalet finnsling, den s.k. gynnad Ination. ävenprincipen ettmestom
performanceförbud vissa investeringsvillkor. Sådana s.k. require-mot

11 19-0466Yttrandelnhelen...
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fårMAI-länder inteåtgärderbestämmelser vilkainnehållerments om
syftar också tillinvesteringar. MAIställa villkor för utländska attsom

företagutländskaingripabegränsa möjligheter mott.ex.att motstaters
expropriation.

närvarandefinns föroch detfärdigförhandlatMAI-avtalet inteär
överskådlig tid kommerinomdet kanske intetecken tyder på attsom

prin-avtal enligt desannoliktemellertidtill slutförande. Det är att ett
förinnebära hinderskulleciper hittills diskuterats attett osssom

mediesektomföretag inomutomeuropeiskabehandla investeringar från
med inomfrån företaginvesteringardet gällerpå sätesätt än närannat

svensk sidafråndockMöjligen finns detEES-området. utrymme att
för-under de fortsattaavseendeönskemål i dettaframföra särskilda

undantag.handlingarna eller utverka ett
bevakashithörande frågorangelägetKommittén det sär-attanser

åstad-ansträngningamafortsattaskilt från svensk sida under de att
iemellertidför delkomma MAI-avtal. Frågan vår ärett nuva-om man

utländska investe-spärreglerrande läge bör införa ytterligare gentemot
på dettautländska etableringarellerringar i svenska medieföretag mot

slaget. Sådanaregler detområde. Kommittén föreslår inga spärreg-av
vissa fall kunnaovanliga, skulle imycketler, internationellt ärsettsom

förkapitalbehovmedgäller medieföretagverka hindrande detnär som
från utländskainvesteringarberoendesin överlevnad kan ävenvara av

expanderamedieföretag bör kunnavi svenskaföretag. Anser att genom
demotsvarandevi påetablering i andra länder måste sätt attacceptera

från utländskaviss konkurrensinhemska medieföretagen möts av
vad kom-enlighet medmarknaden. iföretag den svenska Omäven

områdetkoncentrationsprövning påföljandemittén föreslår i det en
emellertidländer innebäri andraefter vad gällerinförs mönster somav

fria opinions-säkerställer dendet möjligtdetta så långt är attatt man
koncentrationer,inte hämmasbildningen och nyhetsförmedlingen av

utländska medieägare.svenska ellersig dessa bildas genomvare
övervägandenade redovisadeemellertid understrykasbörDet att nu

närvarande.överblickas förfrån förutsättningar kanutgår de som
koncentration intereglerSkulle dessa ändras på sådant sätt motattett

utländsktspecifikt riktadereglerbedöms tillräckliga motutansom
svenska opi-skydda dennödvändiga förmedieägande bedöms attsom

ikommer sakensvenska kulturlivetnionsbildningen eller det ett annat
reglernauppmärksammasskrifter bör därvidläge. Vad gäller tryckta att

det i vanligendast innebärframgåtti tryckfrihetsförordningen attsom
Sverige ochhemvist iutlänningarlag möjligt föreskriva utanär attatt

inteperiodiska skrifter,utländska medborgare kan attägarevara av
föranleda tillförhållandenameddelas. Skulleföreskriftersådana måste

meddelasbehövligaregler bedömsdet kan alltså de genomsomsom
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till EES-förhållandegrundlagsändring.föregående Ivanlig lag utan
diskussionenpågåendedendetta dessutomförutsätter dock attstater

i kon-inte kommervilket sådana reglerenligtfram tillleder synsättett
allden ietermediema hardet gällerRomfördraget.flikt med När nu

längeaktualitet såproblematiken interedovisadekorthet ettsamma
möjlighet finnsbehålls ochrikstäckande sändningarförtillståndskrav

sändningar.villkor för sådanaföreskrivaatt
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Överväganden och förslag

särskild lagellerKonkurrenslagen13

för-konkurrenslagensKommitténKommitténs förslag: attanser
missbrukochkonkurrensbegränsande samarbetebud motmot av

förtillämplighetkunna fåproblem bördominerande ställning utan
medde-särbestämmelserförutsättning vissamediesektom under att

förtryckfrihetsförordningenöppning iSamtidigtlas. attgörsensom
uttryckli-såledestillämplighet bör detkonkurrenslagenssäkerställa

kon-tillämpningtryckfrihetsförordningeniföreskrivas att avengen
allmäntmyndighet ellerstöd förkurrenslagen attannat organger

eller utgivningtryckninginnehåll hindragrund skriftspå avav
heller in-och inteallmänhetenspridning blandskriften eller dess

till-tryckfrihetsförordningenenligtbefogenhetskränker den som
föreskrifter börMotsvarandeskrift.periodiskutgivarekommer av

radio- ochavseende påmedyttrandefrihetsgrundlagenmeddelas i
upptagningar.och tekniskaTV-program

konkurrenslagensäkerställasskalldet ytterligareFör attatt
enligt kom-börmediesektomsbeaktandetillämpas med särartav

konkurrenslagensärskild regel in imitténs mening atttas omen
sek-grundlagsskyddadedenbetydelse förfall harprövningen i som

intressenagrundläggandebeaktande deskall ske under atttorn avav
ochallsidig upplysningfri ochmeningsutbyte,säkerställa frittett en

skapande.fritt konstnärligtett
kommitténkoncentrationsfrågoma övervä-det gällerNär anser

särskildkompletteraskonkurrenslagengande skäl tala för att enav
skulle inne-särlagstiftningi direktiven. Enlag förutsättspå sätt som

förut-de speciellatillbättre kanbestämmelsernabära att anpassas
konkurrenslageniför mediesektom. Desättningar gällersom

relevant mark-ställning ochdominerandegrundläggande begreppen
opinions-utpräglatgäller deadekvata detnad blir inte fullt när mest
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bl.a. knappastbildande medierna på grund konkurrenslagenattav
inflytandefor samlad bedömning ägande ochutrymmeger en av

eftersom konkur-inom olika medier och det iTVt.ex. press- -
sig skilda produktmarknader. Möjlighe-renslagens mening rör om

med konkurrenslagen lokala eller regionalastöd prövaterna att av
företag med riksdominans vidare mycket begrän-etableringar ärav

sade.

utgångspunkterNågra13

förut konstaterats läget oklart det gäller konkurrenslagensSom är när
tillämplighet inom den grundlagsskyddade mediesektom. Kommittén

ställning till frågan och i fall i vilka avseenden konkur-måste såta om
renslagen skall tillämplig detta område. nuvarandepå Den rätts-vara
osäkerheten kan i längden inte accepteras.

nuvarande konkurrenslag, tillkom förslag den bor-Vår påsom av
gerliga flesta punkter i politiskregeringen år 1993 på de antogsmen

Ävenenighet, uppbyggd efter konkurrensregler. iEG:sär mönster av
flertalet övriga europeiska länder de östeuropeiska- harävennumera-

konkurrensrätt kommit bli mönsterbildande.EG:s Detta rättssystematt
likartat Kanada.i sin mycket det gäller i bl.a. USA och Iär tur som en

del länder förekommer andra modeller grundstrukturen likvälärmen
finnspraktiskt genomgående densamma. flera dessa länderItaget av

sidan konkurrenslagstiftningen särskilddessutom vid den ordinäraav
reglering för mediesektom.

utvärderingVår konkurrenslag har nyligen varit föremål for en
iKonkurrenslagsutredningens försorg, vilken redovisadesgenom

ibetänkandet Konkurrenslagen 1993-1996 SOU 1997:20 och prop.
1997/98:130. Härefter har utredningen publicerat betänkandet Konkur-

erfa-renslagens regler företagskoncentration SOU 1998:98, därom
koncentrations-renheterna och synpunkter från olika håll på lagensav

utvärderingen konstateras iregler ytterligare belyses. På grundval av
propositionen lagen visserligen hel del tolknings- ochmedförtatt en
tillämpningsproblem erfarenheterna tillämpningen generelltattmen av

i överensstämmelse med intentioner låg till grund förstått desett som
lagstiftningen. Med hänsyn härtill till den bygger på principeroch att

gäller i jämförbara länder har anledning utgå frånatt attsom man
huvuddragen i lagstiftningen kommer bestå under överskådlig tid.att

del konkurrenslagen förhållandevis lag,För svensk är ännu en ny
och praxis inte hunnit alla områden. Tillämp-någon har utvecklas på

prejudikatbildning skerningen underlättas emellertid den somav
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direkt bindandedenna intelåtförsorg,EU-organens ärattvaragenom
Även tillkan i många fall tjänautomlandsrättstillämpningenför oss.

hariredan konstateratseftersom reglernaledning, settstort sammasom
innebörd.

tillämplighet mediesektompåkonkurrenslagensdebatten rörandeI
dominerandeförbud missbruklagensbl.a. berörts fråganhar mot avom

utländsk före-kankoncentrationsreglerställning och dess gynnaanses
inhemska. Koncentrationsreglemadentagsverksamhet på bekostnad av

visst företagsförvärv intedet lägetkan hamna iinnebär att ettatt man
redan tidigaresvensk koncerngenomförasvidare kanutan somenav

motsvarande hindermedan någotkoncentrationför betydandesvarar en
i lika höginte alls eller inteutländskt företagföreligger förinte ett som

grad har etablerat sig i Sverige.
synpunkt Konkurrens-generellaspekt också frånDenna tas upp av

skiftat i detta hän-attitydema harkonstaterarlagsutredningen, attsom
konkurrensskadligtill regleratveksamseende. Tidigare attvar man

de inhemskatill intressetföretagskoncentration med hänsyn attav
konkurrensen frånkunnatillräckligt förföretagen mötaattstoravar

allmäntdäremotföretagsenheter.utländska Numera attstörre anses en
nationella marknadenfördel för denkonkurrens tillobunden ävenär

vilketeffektiva och produktiva,den företag äratt somgenom gynnar
Behovetrelationer.konkurrenskraften ökar itillleder även externaatt

koncentratio-ingripanden skadligaocheffektiv konkurrens motav en
i motsatsställningnormalt inte ståenligt utredningendärföransesner

konkurrenskraft på sig denföretagenssträvandena stärkatill att vare
marknaden.internationellanationella eller den

Konkurrenslagsutredningensför sin delkonstaterarKommittén att
med det kompunktuttalanden på denna synsättöverensstämmer som

riksdagen.konkurrenslagen Itill uttryck redan när antogs senareav
fungerande och effektivvärdetteori och analys harekonomisk av en

starktinternationella marknadernationella ochkonkurrens bådepå
länder har sina konkurrens-liksom jämförbarabetonats. Sverige genom

för konkurrensinnebärprincipregler antagit öppnaratt manen som
förbudet konkur-företag,inhemska och utländskamellan mottrots att
praktiken någon gånginnebära det irensskadlig koncentration kan att

för svensk koncernutländskt företaglättare förkan än storett envara
bransch.företagsförvärv i vissgenomföra ettatt en

deundantag frånprincipiellt inte någotMediesektom kan utgörasett
ställtenlighet härmed harandra länder igrundsatser vi liksom osssom

det inkonsekventhar berört tidigare skullebakom. kommitténSom vara
expanderamedieföretag bör kunnasvenskavi att genomanserom

medieföre-de inhemskautomlands inteetablering attaccepterarmen
svenskautländska företag på denkonkurrens från ävenmötstagen av
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marknaden. alltför långt driven koncentrationMenar kanattman en
medföra skadeverkningar i konkurrenshänseende, måste godtaman
konsekvensen de företag inte redan för betydandeatt som svarar en
koncentration får lättare genomföra företagsförvärv, sig de äratt vare
svenska eller utländska.

Samtidigt måste dock hålla i minnet mediesektom i mångaattman
avseenden speciell bransch med hänsyn till dess betydelse förutgör en
den fria åsiktsbildningen. Branschen har speciell karaktär så tillävenen
vida många produkter flertalet dagstidningar naturligaatt t.ex. av- -
skäl inte kan rikta sig till marknad den svenska. Vid utform-änannan
ning och tillämpning regler mediemarknaden måsterörav som en
avvägning mellan de olika intressen här sig gällande. Vigöras görsom
återkommer till den frågan i det följande.

aspektEn också har brukat det gällernämnas närannan som me-
dierna den snabba utvecklingen teknik. kan ställa fråganManär av ny

det finns risk för den form konkurrensregleringattom av som numera
internationellt vedertagen så småningom kommer framståär att som

svårtillämpad eller delvis verkningslös i takt med tekniken påt.o.m. att
etermedie- och telekommunikationsområdet utvecklas ytterligare. Detta
gäller självfallet i fallså inte bara mediesektom exempelvisävenutan
IT-området, där konkurrenslagen i dag tillämplig någraär utan
begränsningar.

Kommittén har i detta avseende beaktat det exempelvis kanatt vara
förenat med svårigheter tillämpa de konkurrensrättsliga principerna,att

företag sänder satellitvia till allmänheten i landett ett annatom men
inte bedriver annonsförmedling eller ekonomisk verksamhet i detannan
landet och inte heller har egendom där. Visserligen har kommittén inte
kunnat finna några svårigheter denna karaktär hittills haratt av upp-
kommit i internationell praxis på området. svensk del kanFör exempel-
vis hänvisas till Marknadsdomstolen i sitt avgörande MD 1998:17att
nyligen med stöd marknadsföringslagen har riktat informa-s.k.ettav
tionsåläggande förenat vitemed företag på grund TV-gentemot ett av
reklam sänd från England i ProblemTV3. det berörda slaget kanav
emellertid ingalunda uteslutas. denI mån sådan utveckling skulleen
uppkomma i framtiden har emellertid räkna med den kom-att attman

motverkas internationella överenskommelser olikaattmer genom av
slag. sådan utvecklingEn underlättas regleringen i olika jim-ettgenom
förbara länder så likartad, bortser från den oklarhetärnumera om man

föreligger beträffande mediesektom i Sverige. kommitténSom harsom
pekat på i kap. det för3 närvarande angeläget konkurrensreglemaär att
blir desamma oberoende vilken teknik används. ord-Enav som annan
ning får ofrånkomligen irrationella effekter i takt med konvergensenatt
fortsätter och mellan olika överföringstekniker suddasgränserna ut.

.-

M
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invändning ibland framförs med konkur-regleringEn motsom en
renslagens struktur slutligen lagen i åtskilliga avseenden replierarär att

allmänt förutsebarhetenspå hållna och begrepp. efterlyser iMantermer
intresse exakta kriterier bestämdaexempelvis bygger påmera som

ochgränser procentsatser.
önskemål i befogatstår emellertid motsättning tillDetta ett annat

intresse, fortlöpandenämligen tillämpning skall kunnaatt en anpassas
till utvecklingen marknadsförutsättningama. viktig princip vidEnav
utfonnningen konkurrenslagen liksom de EG-regler lagen byg-av som

sådan strukturrationalisering olika områdenpåär attger en som av
samhällsekonomiska eller framstår önskvärd inte skallandra skäl som
motverkas.

det gäller mediesektom, där utvecklingen går mycket snabbt,När
sig synpunkter sistnämnda slag gällande med särskild styrka. Vigör av

kan inte hur medielandskapet fem eller tio och detår,veta utser om
finns därför starka skäl från detaljregleringaravstå exaktaatt som ger
upphov till svårigheter följa ekonomiska, tek-utvecklingatt en som av
niska eller andra skäl framstår ofrånkomlig längre sikt. vissapå Isom
fall, såsom det gäller kriterierna för eventuell anmälningsskyl-när en
dighet, måste naturligtvis praktiska skäl schabloner komma tillav
användning, sådana bör inte utformas på det de får avgö-sättet attmen

kanrande rättsföljder. reglering måste så flexibel denEn attvara
påtagligt skulletillämpas marknadsförutsättningama påäven sättettom

förändras i förhållande till vad kan förutses för den över-närmastsom
blickbara tiden.

konkurrenslagen1 3.2 Huvudpunktema i

redovisats i avsnitt i det föregående innehåller konkurrens-Som 5.1
Tilllagen förbud eller möjlighet till ingripande i olika typfall.tre en

samarbete mellanbörjan vissa konkurrensbegränsandeär typer av
företag förbjudna till syfte6 §. Förbudet avtal har attsomavser
hindra, begränsa snedvrida marknaden påeller konkurrensen på ett
märkbart eller Vissa exempel på sådana avtalsådant resultat.sätt ettger

i lagen, däribland inköps- eller försäljningspriser eller andraattanges
elleraffärsvillkor direkt eller indirekt fastställs och marknaderatt

inköpskällor delas upp.
för-Vidare missbruk dominerande ställning marknadenpåär av en

bjudet sådant missbruk i lagen19 §. Som särskilda exempel på nämns
påtvingar oskäligaeller flera företag direkt eller indirekt någonettatt

affärsvillkor,inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga
nackdelbegränsar produktion, marknader eller teknisk utveckling till
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I
för konsumenterna, tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner, l

Ivarigenom handelsparter får konkurrensnackdel, eller ställervissa en
villkor för ingå avtal den andra åtar sig ytterligareatt ett att partensom

förpliktelser varken till sin eller enligt handelsbruk har någotnatursom
samband med föremålet för avtalet.

förutsättningarSlutligen skall 34 § under vissa konkurrensskadliga
företagsförvärv förbjudas. sig då förvärv skapar ellerDet rör om som
förstärker dominerande ställning vilken väsentligt hämmar eller ären
ägnad hämma förekomsten eller utvecklingen effektiv konkur-att av en

Äinom dess helhet eller avsevärd del förut-landet i det, underrens en av
frånsättning det sker på skadligt allmän synpunkt. Ensätt äratt ett som

förutsättningarna för förbud vidare de berörda företagen till-är attav
har årsomsättning minst miljarder kronor.4sammans en

uppkomna ärenden hos Konkurrensverket och i andraI samman-
hang har inställningen från mediebranschens sida till konkurrenslagens
regler varierat högst väsentligt. har emellertid särskilt tidDet på senare
förekommit åtskilliga uttalanden gå på konkurrens-ut attsom synes
lagen inte i enda avseende skulle tillämpa grundlags-något gå på deatt
skyddade medierna. uppfattning hävdas exempelvis Tid-Denna av
ningsutgivama. Därvid har hänvisats till tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens regler etableringsfrihet och principernaom

frihet för innehållet i sådana framställningar skyddas grund-om som av
lag.

härvid åsyftade reglerna etableringsfrihet finns iDe om
tryckfrihetsförordningen i lkap. utgivning tryckta skrifter,1 § av

kap. tryckning eller liknande framställning4 § skrifter och1 annan av
kap. spridning tryckta skrifter. Vad gäller yttrandefrihets-6 1 § av

grundlagen finns särskilda regler etableringsfrihet i 3 kap. 1 §om
kabel-TV, och framställning och spridning filmer och andra8 § av
tekniska förupptagningar. Skydd innehållet finns bl.a. i det i kap. §l 2
tryckfrihetsförordningen intagna censurförbudet och förbudet i samma
paragraf för myndighet åtgärd inte har stöd iatt genom som
tryckfrihetsförordningen hindra tryckning eller spridning trycktav en

allmänhetenskrift eller dess spridning bland i de motsvarandesamt
bestämmelser gäller enligt kap. yttrandefrihetsgrundlagen.1 3 §som

Något generellt undantag för finns ikommersiell reklam inte
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, detnärmen
gäller tillämpningen marknadsföringslagstiftningen den princi-harav

utvecklats från de berörda igrundlagamas tillämpningsområdeattpen
allmänhet undantas framställningar har kommersiellt syfte ochettsom
samtidigt har kommersiella förhållanden till föremål. Med hänsynrena
härtill skulle det kunna ligga särskilt till hands konkur-nära attsynas
renslagen betraktas tillämplig det gäller sådan verksamhet inärsom som
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tryckta skrifter och iibestår i försäljning annonsutrymmeav
emellertid inte heller dettaetermediema. förut har berörtsSom är

betydelsedetta slag har så avgörandeokontroversiellt. Verksamhet av
konkurrenslagenshävdas den vad gällerför medierna det kan attatt

i övrigt.principer medieverksamhetentillämpning bör följa samma som
litesig kommittén lika Kon-redan har konstateratsSom somanser

säkerhet kunna uttala sig gällandekurrenslagsutredningen med rättom
den grundlagsskyddadevad konkurrenslagens tillämpning inomavser

framställningen i det följande tillsektorn. Kommittén begränsar syn-
Diskussionen i detta hän-för framtiden.punkter på vad bör gällasom

föreligga facitdelvis kan påseende underlättas det sägas ettattgenom
efter konkurrenslagens tillkomstområdet, eftersom Konkurrensverket

fullt tillämplig vadlagengenomgående ävenutagerat varsom om
grundlagsskyddade mediesektom.denavser

Konkurrensbegränsande samarbete13.3

mellan företag

konkurrensbegränsande samarbeteFörbud formi eller moten annan
utvecklade länders konkur-mellan företag finns i praktiskt allataget

specialarrangemang medie-renslagar. förekommer emellertidDet
i har kommit till uttryckområdet. känd den reglering USAMest är som

innebärPreservation från år 1970 ochi The ActNewspaper attsom
konkurrensbegränsandefrån gällande principeravsteg om sam-annars

beträffandeenskilda fallet kan tillåtasarbete efter prövning i deten
dagstidningar exempelvis försäljningi fråga annonsutrymme,avom

den redaktionellatryckning distribution, under förutsättningoch att
skallspecialregleringsjälvständigheten säkerställd. Denna sesanses

generell möjligheti inte finns någonbakgrund det USA attmot attav
förbuden, låt vissabevilja undantag från de grundläggande attvara

Ävendomstolspraxis. i Tysk-skälighetsresonemang har förekommit i
från vanliga principer har medgettsland finns exempel på undantagatt

TysklandsEffekterna har både för och förför tidningsföretag. USA:s
beträffande avsnitt 9.3.6.del varit omdiskuterade USA se

tidningsföretag andrasamarbete mellan påSverigeI uppmuntras
presstödsreg-områden redaktionella i viss utsträckningdetän genom
presstödsreg-samarbete främst distributionsområdetlema. Det på som

visser-förutsätter träffas normalt inte konkurrenslagen.lema Det ärav
lagfonn, kanpresstödsförordningen, inte harligen tveksamt om som

offentlig reglering i enlighet med allmännasådanutgöra somanses en
regler i aktuellt hänseende.principer konkurrenslagens Attövertar nu
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sambandriksdagen ibestyrksskall falletdetta inte attvara avanses
har pekat påpresstödet uttryckligenriktlinjer förmed fastställande av

missbrukakan kommaför distributionsföretagrisken attettatt en
konkurrenslagentilldärvid hänvisatmonopolliknande ställning och

emeller-Alldeles klartl996/97:KU1 och l997/98:KU1 30.36 ärs.s.
samverkanbeaktasregler måstepresstödsförordningenstid näratt en

bedömsanvisarformer förordningentidningsföretag i demellan som
rörandenämnda ärendet Pressenskonkurrenslagen. det förutenligt I

sålundatidningen har Kon-distribuera MetroMorgontjänsts vägran att
och SvenskaNyhetersuttalatkurrensverket uttryckligen Dagensatt

med de idistributionsområdet i enlighetDagbladets samverkan
för-formerna inte kundepresstödsförordningen anvisade ettanses som

konkurrensbegränsande samarbete.bjudet
presstödsreglematäckssidan det områdevidMen även som avav
etableras detsamarbeteönskvärtkan det vissa närettattorter vara
tryckning. Medochförsäljninggäller exempelvis annonsutrymmeav

kan inteekonomiska situationansträngdahänsyn till dagspressens man
inom bran-nedläggningarfinns risk förbortse från detatt annars en

hel-dagspressenleda till försvagningschen riskerar att somavensom
särskilt andradagstidningar påsamarbete mellanhet. utvidgatEtt

bakgrund idennaredaktionella förordadesområden detän mot pro-en
massmedierna.mångfald inommemoria från Rådet förår 1997 av

förhållanden riskerarregionaladet gäller lokala ellerNär ett sam-
träffas kon-skäl inteformer normalt fleraarbete i dessa att avav

redan i detför detta liggerförbudsregler. visskurrenslagens En spärr
hindrar,avtalregler sikte endast påförhållandet dessaatt tar som

den månmärkbart Ieller snedvrider konkurrensen påbegränsar sätt.ett
redaktionellai fråga denkonkurrensensamarbete syftar tillett att om

samarbetet princi-gäller vidareprodukten skall kunna upprätthållas att
detkonkurrenslagenhinderpiellt kan utvecklas ävensett utan avav

tillämpas i den månförbudsreglema enligt praxis inteskälet ettatt sam-
skillnad från vadöverlevnad. Tillnödvändigt för företagsarbete är ett

allmän befogenhetKonkurrensverketfallet i har dessutomUSAär en
konkurrensbegränsandeförbudetmeddela undantag från motatt sam-

skälsaknas redan dettaoch för vår delarbete konkurrenslagen,8 § av
PreservationThe Newspaperbehov regelsystem motsvararett somav

Konkurrensverketsingripanden frånhittills påenda exempelAct. De
har förmediesektomkonkurrensbegränsande samarbete inomsida mot

försäljningövrigt rört annonsutrymme.av
Även konkur-befarainte finns anledningdet således att attom

formerdagspressområdet i desamarbete pårenslagen skulle hindra
frågan detnaturligtvis ställakan motiverade, kan ommansom vara

upprätthållamedieområdethuvud nödvändigt påöver ärtaget att
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aktivitetersådanai frågagäller samarbetedetbegränsningar när om
redaktionella arbetet. Detbetydelse för detomedelbarsaknar rentsom

eko-sådanaskulle uppkomma,problemuppenbartdockär att stora om
distribution ochtryckning,betydelsefulla verksamheternomiskt som

skulleoch TVtryckta skrifter, radioiförsäljning annonsutrymmeav
lojal kon-gäller föri allmänhetprinciperfrån deundantagna somvara

ochdrabba tredjeskulle kunnakurrens. annonsörerna parterDet man -
givetvis konsumenternaoch i slutändanavtalsförhållandetutanför -

Även negativa konsekvenserskulle dei övrigtsamhället.och som
uppkomma.riskera Iför med sigkonkurrensbegränsningarotillåtna att

utanförsamarbete drabbarkonkurrensbegränsandeden mån parter av-
yttrande-förnegativa effekterockså tänkas fåtalsförhållandet kan det

friheten.
säker-syftekan yttrandefrihetenssakenkommitténSom attser -

upplysning- inteallsidigmeningsutbyte ochfritt äventyrasställa ett en
det slagverksamheterkonkurrenslagen påtillämpning avavgenom en

ända-innebärafår ocksåKonkurrenslagendiskuteras. enansesnusom
följaktligen frånKommittén utgårdet området.målsenlig reglering på

fårbestämmelserlagensbör säkerställareglering attatt genom-en ny
ochtryckningförsäljningdet gällerslag annonsutrymme,när annanav
aktiviteterdistribution och andraskrifterframställningteknisk samtav

arbetet.redaktionellasamband med detomedelbartinte harsom
tillämpning på verksam-motsvarandebör haVad har sagtssom nu

upptagningartekniskaspridningframställning ochbestår ihet avsom
tvekanråder ingenyttrandefrihetsgrundlagen. Detkap. att3 8 § om

frånbevakadet angelägetverksamhetersigdet här är attrör somom
meddel särskilt samråtthar i dennakonkurrenssynpunkt. Kommittén

svensk filmproduktion.stöd tillUtredningen om
renodlatin påkommersjälvfalletkänslig blir fråganMera när man

föreställa sigteoretisktinte lättredaktionella frågor. Det är att enens
tillämpliga påskullerekvisitkonkurrenslagenssituation då ettvara

användningsig formensamarbetesådant tar avgemensamavsom
Även överenskommelserexempel- såsomandraredaktionellt material.

aktivitetervissaavstå fråneller etermedieföretagtidnings-mellan att
Möjli-långsökta.sig ganskaproduktionenbegränsaoch på så sätt -ter

mel-samarbetesigtänkaexempel kunnaskulle att ettettman somgen
Gotlandsförförekommer inomi den formtvå tidningarlan ramensom

vad gällerområdensamtligasamverkan sker påTidningar där utom-
detregel,konkurrenslagensskulle ha drabbatsledarsidorna omav-

inomföretag och intemellan två eller flerabedrivitshade ettsom nu
företag.

Även begränsadmycketpraktiska vikt såledesfrågans är serom
självständigasamarbete mellanfastdet angeläget slåkommittén attatt
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tidnings- eller etermedieföretag i redaktionella angelägenheter aldrig
bör kunna motverkas konkurrenslagen. då alldeles förMan ärgenom

vad yttrandefrihetens kärna. konkurrenslagenOmnära utgörsom
gmndlagsändring uttryckligen tillämplig på mediesek-görsgenom en

bör framgådetta särskild undantagsregel i grundlagen.tom av en
få detDenna lämpligen kunna innehållet tillämpningattsynes en av

konkurrensreglerna föraldrig skall stöd myndighet eller all-annatge
på grund det kända eller väntade innehållet i skriftmänt attorgan av en

hindra tryckning eller utgivning skriften eller dess spridning blandav
allmänheten. motsvarande bör gälla myndighetPå ellersätt att annat
allmänt aldrig grund det kända ellerpå väntade innehållet i ettorgan av
radioprogram teknisk upptagning bör få förbjudaeller eller hindraen
dess offentliggörande eller spridning bland allmänheten med hänvis-
ning till konkurrenslagen.

Missbruk dominerande13.4 ställningav

De undantag från vanliga konkurrensrättsliga principer enligt detsom
förut anförda har gjorts i USA och Tyskland medieområdet har tagit
sikte endast konkurrensbegränsandepå samarbete och således inte på
missbruk dominerande ställning. iFörbud eller form motav en annan
missbruk dominerande ställning grundpelare i alla industrilän-ärav en
ders konkurrenslagstiftningar och genomgående tillämpligt ävenanses
på mediesektorn.

Principen dominerande ställning inte får missbrukas haratt en
främst sin praktiska betydelse för mediernas del det gäller sådananär
aktiviteter annonsforsäljning, distribution tryckning ochsamtsom

teknisk framställning. Vad särskilt vill komma åt med for-annan man
budet förut har redovisats eller flera företag direkt ellerär att ettsom
indirekt påtvingar oskäliganågon inköps- eller forsäljningspriser eller
andra oskäliga affärsvillkor, begränsar produktion, marknader eller
teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, tillämpar olika vill-
kor for likvärdiga transaktioner skilda handelsparter ellergentemot
använder sig kopplingsförbehålls.k. köpare for fåt.ex. när attav en

köpa produkt tvingas produkt.rätt ävenatt accepteraen en annan
kan inte bortse frånMan missbruk dominerande ställningatt av

skulle kunna få mycket drastiska konsekvenser i litet land Sve-ett som
rige. Konkurrensen skulle inom viss mediemarknad kunna kraftigten
begränsas eller slås kopplingsforbehåll eller liknandeutt.o.m. genom
åtgärder. skulle naturligtvisDetta vansklig utveckling frånävenvara en
yttrandefrihetssynpunkt, och det finns redan därför starka skäl som
talar for den ifrågavarande regeln i konkurrenslagen böratt vara
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påmediesektomsvenska sätttillämplig inom denäven somsamma
det ocksåtiden tordeIntill den allrajämförbara länder.gäller i senaste

sålundahartillämplig. Dettaregeln redanallmänt ha antagits äratt nu
Konstitutionsutskottet.flera uttalandenförutsätts bl.a. i av

har kommitténframtidenbör gälla förvadBeträffande frågan som
dominerandemissbrukförbudetinvändningenden motmötts att avav

exempelvis tryckeri-ioacceptabelt ingreppställning skulle innebära ett
hänvisats tillDärvid harsjälvständighet.distributionsföretagensoch att

till fram-medverkaför intedominerande företag har attettett ansvar
mening inteföretagetsenligtprodukterspridningställning eller somav

håller måttet.kvalitetsmässigt sett
fel-meningkommitténsenligtgrundar siginvändningDenna en

inte här-ställning kandominerandemissbrukförbudetUr mot avsyn.
innebär intekapacitet och detsinutökakrav på företagledas attettett

sina kun-väljaför företaginskränkningprincipiellheller någon attett
dominerandemedföretagemellertid bl.a.förbudet liggerder. I ettatt

leve-förgodtagbar grundobjektivtpåvisa vägraställning måste atten
diskriminera tillfårdet intekund ochredan etableradtill attenrans

marknad. måsteviss Dettapåför sina aktiviteterförmån varaenegna
näringslivet iliksom inomområdenaaktuellarimligt krav deett nu

medie-bedömningenfrånheller bortseövrigt. kan inteMan att av en
yttrandefri-subjektiv ochmånalltid blir i någonprodukts kvalitet att

inriktninginnehåll ocholikaprodukter medheten bäst attgagnas av
spridning.vinnakonkurrera ochtillåts att

skrifterframställningteknisktryckning ochBeträffande avannan
missbrukgällerdettillämpningkonkurrenslagenshar frågan när avom

ställts på sinvisserligen intehittillsdominerande ställning spets, men
tillmed hänsyninte minstframtidentänkas ske idetta kan mycket väl
påsådan verksamhetsig åtantalet företagdet begränsade ägnarsom

företag ochdessamellan vissasambandetdagspressområdet och av
avseendei dettaspelreglerde allmännaolika medieaktörer. Att som
verksam-sådanatillämpliga påbörför näringslivet i övrigtgäller vara

Samverkannaturligt.meningkommitténsframstår enligtheter som
hindras intetryckningsfrågorbeträffandetidningsföretagolikamellan

därigenom.
frånagerandetänka sigkunnamöjligenskulleDäremot ettman

konkurrenttill slåsyftaraktörers sidaeller någranågon utatt ensom
framställamöjlighetfår praktiskdenneförhindra attattatt engenom

med vedertagnai stridstårsker påpublikation. Om detta sättett som
tillämp-förbjuds detlojala konkurrensen,principer för den genom en

Även motsvarandeförfaranden sättkonkurrenslagen.ning somav
teknisk fram-det gällerställningdominerandemissbrukinnebär närav

svårtmotverkas. Deteterrnedieområdet skulle kunna ärställning på att
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detta skulle bli fara för det fria ordet- gäller välatt mot-se en snarare
Även skulledet kunna hävdas konkurrenslagens förbudsatsen. attom

missbruk dominerande ställning intrång på den ovillkorligagörmot av
etableringsrätt tryckfrihetsförordningen tillförsäkrar verksamhetsom

består i tryckning eller framställning skrifter och motsva-som annan av
rande bestämmelser i yttrandefrihetsgrundlagen, kommittén attanser
övervägande skäl talar för förbudet missbruk dominerandeatt mot av
ställning bör få fullt genomslag området.

Frågor rörande distribution medieområdet har vid tillfällenett par
bakgrund konkurrenslagens förbud missbrukprövats mot motav av

dominerande ställning. ingen distributionsfrågomaDet tvekanär attom
har betydelse för det fria ordet. Som exempel kan hänvisas till destor
problem föreligger det gäller distribution tidskrifter för lös-närsom av
nummerförsäljning, där Tidsam med marknaden har85 procentca av

klart dominerande ställning. den detta företag helt och hålletI månen
skulle begränsa sin verksamhet till ägarförlagens tidskrifter skulle
uppenbarligen från yttrandefrihetssynpunkt besvärande situationen
kunna uppstå.

beslutGenom Konkurrensverket avsnittse 5.3 har spelreg-ett av
lema åtminstone tills vidare fastställts detta område: verket harpå
godtagit princip innebär Tidsam vid uppkommet kapacitets-atten som

tillräckligt för endast titel lämnar ägarförlagen företrädeutrymme en ny
till distribution, varefter icke-ägarförlag skall företräde vid nästages
uppkomna lediga kapacitetsutrymme. beslut har blivitDetta kritiserat
för det endast i begränsad mån undanröjer svårigheterna för tid-att
skrifter utanför ägarförlagens krets etablera sig se Peter Oatt t.ex.
Nilsson, Tidskriftsdistribution, Stockholm med där refe-1998, angivna

Kommitténrenser. inte ställning till kritik.denna står emeller-Dettar
tid klart de vanliga konkurrensreglema detta skullepå områdeatt, om

spel tryckfrihetsförordningens skydd försattaanses vara ur genom
spridning periodiska skrifter, situationen från yttrandefrihetssyn-av
punkt skulle bli bekymmersam. skulle naturligtvis här kunnaMan tänka
sig specialreglering, enligt kommitténs mening de vanligaären men
konkurrensreglema avpassade för fall aktuellt slag.även av nu

detI nämnda konkurrensärendet rörande Tidsam bestreds inte att
konkurrenslagen i och för sig tillämplig. På distributionsområdetvar
har emellertid Konkurrensverket nyligen ärende avseendeprövat ett
Pressens Morgontjänsts distribuera avsnitt ochMetro se 5.3vägran att

i det föregående,5.9 där det gjorts gällande grundlagsregleringenatt
skulle hindra tillämpning konkurrenslagen. Konkurrensverket,en av

inte ansåg tryckfrihetsförordningen hindra prövning frågansom en av
Pressens Morgontjänst och dess huvudägare Nyheter miss-Dagensom

brukade sin dominerande ställning, fann inte skäl vidta någon åtgärdatt
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vil-iställningstagande,verketsförAvgörandekonkurrenslagen.enligt
fall,likartatrörandeEG-domstolen ettdomtillhänvisadesket aven

förtillkommithuvudsakligenMorgontjänstPressensvaritha attsynes
före-ägdes ettoch Metrotidningar attägarföretagens avdistribueraatt

till-haderedanställningfinansiellochekonomiskstarkmed somtag
kundeoch intedistributionskanaleffektivochfungerandetillgång en
utbär-företablera systemegetettekonomiska attsakna resurseranses

dramotiveringKonkurrensverketsintekanMantidningen.ning avav
Tidsam-nämndaförutdetsakprövninghurslutsatsnågon avenom

utfallit.haskulleärendet
atthuruvida Metros ägareupplystinteskrivs avserdettaDet närär

domstol-begäraerbjuderkonkurrenslagen attdentillgripa utväg som
distributionsvägran.MorgontjänstsPressensfrågansprövning omav

villdelsinför göraintekommitténframgåruttalats attharvad förutAv
konkurrenslagen överhuruvidaspörsmåletiuttalandebestämtnågot

tillmed hänsyndistributionsområdetpåtillämplighuvud ärtaget
kommitténsEnligtskrifter.trycktaspridningförgrundlagsskyddet av

Pressensfråganprövningförformdenemellertid ommening somär
hän-medadekvatsakligterhöll settdistributionsvägranMorgontjänsts

förhållandenallaunderdet böroch vararättsförhållandetstill natur,syn
iprövaddistributionsvägranfrågafåframtidenförmöjligt att omen

denskulleaktualiserasfrågasådangångNästaformer.dessa en
likartadägarstrukturharintedistributionsföretaggällakunna enett som
företagkonkurrerandeochMorgontjänst ettförgäller Pressensden som

kanKommitténMetrosställning ägare.finansiell änmed svagare
grundlagiskyddetprincipielladetuppfattningengodta attsåledes inte
distribu-legitimeraskall kunnaskriftertryckta enspridningför av

principer. Enkonkurrensrättsligamedoförenligärtionsvägran som
intressetstridande ytt-motsnarast avuppfattning tvärtomsådan synes

mångfald.ochrandefrihet
domine-missbrukfråganfall dåuppmärksammat avEtt omannat

gälldemedieområdetKonkurrensverketställningrande prövats av
kabel-TV-företagenshuruvidagällde program-frågandärkabel-TV,

miss-förbudetmed motstridstå ikundehushålltillpaketering anses
någottillintevisserligenleddeställning. Dettadominerandebmk av

paketeringenfannKonkurrensverket pro-att aveftersomingripande,
faktorer änekonomiska attochtekniskapåberorgramkanaler mer

dominerandedenföljermöjligheterdeutnyttjar avföretagen som
Konkurrensverketvinster.oskäligasigtillförskansarochställningen

heltdigitaliseringen ärdet näruttryckligenemellertid attförklarade
varjeerbjuderföretagenkrävaskäl attfinnaskan större attgenomförd

programutbud.sittpåverkamöjlighet egetabonnent att
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kommittén saken frånDet allmän synpunkt väsentligtär attsom ser
utvecklingen inom detta område i enlighet härmed fortlöpande står
under viss kontroll. Kabel-TV-företagens programpaketering utgör
emellertid ytterligare exempel frågapå huvudöverett tageten som
skulle undandras från prövning, inte förbudet missbrukmotom av
dominerande ställning kan tillämpas inom den grundlagsskyddade
mediesektom.

hittills anförda sålunda förDet talar starkt förbudet missbrukatt mot
dominerande ställning fåbör genomslagskraft hinderutanav av

Ävengrundlagsregleringen. på detta område innebär emellertid medie-
sektoms vissa undantag behöversärart göras.att

Beträffande speciell fråga tidigare föremål för åtskilligen som var
diskussion får det sålunda klarlagt grundlagen innebär hin-attnu anses
der tillämpning förbudet missbruk dominerande ställ-mot motav av
ning på medieområdet. Vad då åsyftas förhållandet mellan dettaärsom
förbud och den ansvarige utgivarens bestämmaensamrätt överatt
framställningamas innehåll. Enligt kap. § tryckfrihetsförordningen5 3
skall uppdrag utgivare innefatta befogenhet inseendeatt övaattvara

skriftens utgivning och bestämma dess innehåll,över så intetöver att
däri får införas utgivarens vilja. gäller enligt kap.Detsamma 4 3 §mot
yttrandefrihetsgrundlagen med avseende utgivarepå radio- och TV-av

och tekniska upptagningar. Till detta kan läggas enligtattprogram
kap.3 yttrandefrihetsgrundlagen4 § den sänder radio- ochavgör som

TV självständigt vad skall förekomma iprogram som programmen.
det gällerNär etennediema ställs detta spörsmål i praktiken inte på

sin med hänsyn till sändningstillstånden regelmässigt förenasspets att
med förbud diskriminera kap.3 andra stycket3 §annonsörermot att
radio- och TV-lagen. praxis har emellertid tvekanI uppkommit särskilt

det gäller frågan det kan konkurrensmissbruk,när utgöra ettom om
tidningsföretag med dominerande ställning på marknaden vägrar att
införa kommersiellen annons.

Frågan ansvarig utgivares bestämma periodiskrätt överattom en en
skrifts innehåll skulle omfatta kommersiellaäven prö-anses annonser
vades sålunda Marknadsdomstolen i avgörandet MD 1974:4 NOav

Lantbrukarnas Ekonomi detAB, s.k. Land-målet. Marknadsdom-mot
stolen konstaterade i sitt avgörande det framstod oförenligt medatt som
ordalagen i kap. 3 andra stycket tryckfrihetsförordningen5 § åläggaatt

utgivare periodisk skrift i denna införa material vad slagatten av en av
det må det fick det vid bestämmelsens tillkomstsamt att antas attvara
avsågs utgivarens befogenhet införa material i skriften inteatt vägraatt
i något avseende skulle kunna inskränkas stöd i förordningen.utan
Eftersom utgivare periodisk skrift inte stöd itryckfrihetsför-utanen av
ordningen kan åläggas införa visst material i skriften, fann Mark-att
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skriftensheller ägareinteföljamåstedet häravnadsdomstolen attatt
slag.dettaåläggandekan ett avges

idiskussiontillhärefterfråganaktuella prop.Den togs upp
51-52.Ändringar tryckfrihetsförordningeni1986/87:151 m.m.

bestämmanderättdenkonstateradestatsrådetFöredragande att som
utflödekundeskall haskrift ettperiodisk avutgivaren somsesav en

Marknadsdom-detochtryckfrihetsrättsliga attensamansvaretdet av
gällerbestämmanderättenframgickLand-måletibeslut attstolens

propositionenframhölls ireklam. Detkommersiellfrågaockså i om
konkur-enligtangripaskundeinteproblem annonsvägranattettsom

hadeintedetavseendei dettaanfördes attdetrenslagstiftningen, men
bordeändringordningmed denna attolägenhetersådanapåvisats en

sida.riksdagensfrånerinraningenföranleddeUttalandetövervägas.
s.k.avgörande i detsittividhöll detta synsättMarknadsdomstolen

prelimi-gälldeavgörande,detta1998:18. IDagen-målet MD ensom
sålunda väg-framhöllsuppgifter atti tillhandahållandenärfråga enav

miss-kundeinteskrift utgöraperiodisk ettiinföraatt annons enenran
konkurrenslagen.§enligt 19i ställningdominerandebruk av

läge,emellertid ikommer nytt enFrågan ett genomom man;
yttrandefrihetsgrund-ochtryckfrihetsförordningenkomplettering av

i skall iakttaskonkurrenslojalförprincipernasäkerställavilllagen att
ställning.uttryckligdåmåstemediesektom. Lagen tal inom

i kommersiellinföratvekaningen vägran att annonsDet attär enom
gällabörvadfrånomständigheter kan avstegvissa utgöra ettunder som

klartalldeleslikaledes ut-attoch detkonkurrensen ärlojalaför den
konfliktDensådanförskäl vägran.legitimal ha högstkangivare en

kommit-enligtbörföreliggersålundal principernade bådamellan som
viktigarei densåsomutgivarens ensamrätt,lösas såmening avténs att

mel-särskiltgäller gränsenutslagsgivande. Dettai blirprinciperna, som

l fall kani vissakommersiellinteellervad varaärlan är annonssom
hävdasskulle kunnadetfall dåuteslutakanheltinteotydlig ochl man

missbrukbedömsställningstagandenredaktionella avsomävenatt
meddelas.undantagsregelingenställning,dominerande om

kon-i vilkenenligtordninganfördadet ärSlutsatsen att enav
särskildförutsättermediesektominomtillämpligblirkurrenslagen en

skyd-ellerutgivarens ensamrättrubbarintedettainnebördregel attav
fonnule-Tillsjälvständighet.redaktionellaprogramföretagensfördet

kommittén.återkommerregelsådanringen enav
naturligtvisbörställningdominerandemissbrukFörbudet mot av

arbetet.redaktionelladetpåavseendemed renttillämpasinte kunna
förbudetidénpåkommithittills ha attvisserligentorde engeIngen

dettamellankanförut berörts gränsentillämpning,sådan sommen
före-detflytande. Itänkasiblandaktiviteteroch andraarbete vara
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l
gående har förutsatts undantagsbestämmelse innebörden attav en
tillämpning konkurrensreglema aldrig skall stöd för myndighetav ge
eller allmänt på grundannat innehållet iatt skrift, radio-organ ettav en
eller TV-program eller teknisk upptagning förbjuda eller hindra dessen
offentliggörande eller spridning bland allmänheten. Genom sådanen
bestämmelse i förening med vad förutsatts bibehållan-som nyss om-
det utgivarens och programföretagensensamrätt skydd får detav -

den redaktionella friheten bliratt säkerställd.anses

13.5 Slutsats beträffande konkurrens-

begränsande samarbete och missbruk av

dominerande ställning

Kommitténs slutsats det hittills anförda blir således någonav att spe-
ciallagstiftning för mediesektom riktar sig konkurrensbegrän-motsom
sande samarbete och missbruk dominerande ställning inte behövsav

konkurrenslagensutan regleringatt bör kunna uttryckligengöras
tillämplig för mediesektom ändring itryckfrihetsförord-genom en
ningen och yttrandefrihetsgrundlagen. förutsättningEn dock vissaär att
särbestämmelser meddelas. börDet således uttryckligen föreskrivas i
tryckfrihetsförordningen tillämpning konkurrenslagenatt en av ger
stöd för myndighet eller allmänt på grund skriftsannat attorgan av
innehåll hindra tryckning eller utgivning skriften eller dess spridningav
bland allmänheten och inte heller inskränker den befogenhet enligtsom
tryckfrihetsförordningen tillkommer utgivare periodisk skrift. Enav
motsvarande föreskrift bör meddelas i yttrandefrihetsgrundlagen med
avseende på radio- och TV-program tekniska upptagningar.samt

För det ytterligare skall säkerställasatt konkurrenslagen tilläm-att
med beaktande mediesektoms bör enligt kommitténssärartpas av

mening särskild regel i konkurrenslagentas prövningen ien attom
fall har betydelse för den grundlagsskyddade sektorn skall skesom
under beaktande de grundläggande intressena säkerställaav att ettav
fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysning och fritt konstnär-en ett
ligt skapande. Kommittén återkommer till formuleringen sådanav en
regel i det följande.
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företagsförvärvKonkurrensskadliga13.6

varithartillämplighetkonkurrenslagensgällerdetdiskuteradMest när
konkur-förbjudamöjligtdetbestämmelser attgördefrågan somom

grund-denförtillämpligaskall ävenföretagsförvärvrensskadliga vara
detavseendei dettaocksåDetmediesektom. ärlagskyddade som

förekommerländerandrasvårbedömt. Irättslägetnuvarande är mest
konkurrensrättsligafråninteinhämtaskunnat avstegsåvitt har attdet

speciallag-finnsåtskilligaipunkt,denna staterprinciper görs men
medieområdetjustkoncentrationermotverkaavseddstiftning att

iför företaggällertill vadförhållandeiskärpninginnebär somensom
kap. 9.allmänhet se

någonuttalatåsiktsinkapitel attlliredanharKommittén som
koncentrationerskadliga ärsigriktarl lagstiftning motform somav

nuvarandeundanröjavillgångpåhosnödvändig även enmanomoss,
utvecklingförberedskap mötavisshålla attochrättsosäkerhet enen

mång-konkurrensen,allvarligt hotinnebära motkunnaskulle ettsom
dettayttrandefriheten. Imöjlighetenpraktiska utövaden attochfalden

tillgodosesbörlagstiftningsbehovetdetdiskuterasskallavsnitt om
tillämplig påuttryckligenregleringkonkurrenslagens görsattgenom

specialreglering.ellermediesektom engenomi möjlig-konkurrenslagen§erbjuder 34redovisades‘ inledningsvisSom
domine-förstärkerellerskapar; företagsförvärvförbjudahet enatt som

före-hämmaägnadellerhämmarväsentligt är attå ställningrande som
ilandetinomkonkurrenseffektivi utvecklingenellerkomsten enav

skerdetförutsättningunderdel det, attavsevärdellerhelhetdess aven
förutsätt-synpunkt. Enallmänfrånskadligtpå är avsättett som

hartillsammansföretagenberördade3 vidareförbudför attningarna är
kronor.miljarderminst 4årsomsättning på1 en

denundermediernainordnauttryckligeni avseendei dettaAtt även
dåutgårfördelar. Manpåtagligavissahari konkurrenslagennuvarande

handlings-ochrespekterade begreppochkändanäringslivetfrån inomi
påtillämpning byggerkonkurrenslagenstillMed hänsyn attmönster.

prejudikatbildningenfortlöpandetill denochvedertagna resonemang
för-utsträckningrimligitillämpningensida blirbl.a. EU-organensfrån

överläm-materialbl.a. detocksåförtjänar nämnas attutsebar. Det som
svenskatvåför deföreträdareledandevisarMångfaldsrådet attnats av

lagstiftning-berörasskullehandi förstaföretagsgrupper en nyavsom
sigförklarattidigareGroupTimesModernKinnevikochBonniers -

hänseendeaktuelltikonkurrenslagstiftningenerinransakna attmot nu
upplystssida harBonniersdel. Frånmediernasförgenomslagfår även

Tid-hävdasuppfattningdensig tillansluter avsomatt numeraman
konkurrens-imeningsinvidfastKinnevik stårmedanningsutgivama,
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Ävenfrågan. från Schibsteds sida har till kommittén före-uppgetts att
i princip inte har några invändningartaget konkurrenslagenmot att är

tillämplig på medieområdet.
Till detta kommer förslaget i det föregående innebäratt kon-att

kurrenslagen i andra avseenden skall tillämplig mediernaävenvara
och regleringen skulle bli konsekvent,att lagen skallmest om vara
tillämplig i detäven avseende i fråga. Detta gällerär särskiltsom nu

Rom-fördragets konkurrensregler, vilka utgjort förebild för densom
svenska lagstiftningen, under alla förhållanden på detta områdeäven
blir tillämpliga på ägarkoncentrationer med gemenskapsdimension,
under förutsättning omsättningen uppgår till vissaatt gränsvärden se
avsnitt 5.8.

Som förut berörts måste emellertid kommitténs direktiv så attvara
förstå lösning enligt vilken konkurrenslagenatt i detta hänseendeen

uttryckligen tillämpliggörs på massmedierna inte tillräcklig. harär Det
förutsätts kommittén skall lägga fram förslagatt till särskild lag.en

finnsDet otvivelaktigt skäl talar för sådan lösning. Somsom en
förut anordnadenämnts Rådet för mångfald inom massmedierna den

februari14 1996 seminarium rörande bl.a. denett diskuterade frå-nu
dokumenterat i publikationen Yttrandefriheten, grundlagama ochgan

mediekoncentrationen, Arbetsdokument 1996:2. Därvid framkom upp-
fattningen framförd bl.a. f.d. chefredaktören Svante Nycander attav
det skulle sig stötande reglera mediernate och dännedatt åsikts-ytterst
friheten i lagverk det sikte på näringslivet i all-tarsamma som som
mänhet. Liknande synpunkter har förts fram i andra sammanhang se

artiklar i Svenska Dagbladett.ex. den juni4 1996 och Dagens Nyheter
den 25 september 1997 pressombudsmannen Per-Ame igenius,Jav som

antitrustbestämmelser på dettaatt område nödvändigaäranser attmen
de bör in i särskild lag beaktartas opinionsbildningens ochen som

Ävennyhetsförmedlingen speciella förhållanden. i docenten Hans-
Gunnar Axbergers rättsutlåtande i Konkurrensverkets GT-ärende se
avsnitt 5.2 har betydande tvekan kommit till uttryck i frågan.en

Kommittén diskuterade i inledningen till detta kapitel frågan om en
tillämpning konkurrenslagens regler företagsförvärv skulleav om
kunna utländska företag på de inhemska företagensanses gynna
bekostnad. detI sammanhanget konstaterades sådant betraktelse-att ett

förekom tidigaresätt beträffande näringslivet i allmänhet detattmen
får övergivet. Samtidigt framhöll kommittén medie-numera anses att

sektorn i många avseenden speciell branschutgör med hänsyn tillen
dess betydelse för den fria åsiktsbildningen och avvägning måsteatt en

mellan de olikagöras intressen här sig gällande. Från dennagörsom
synpunkt torde det inte ha någon avgörande betydelse koncentra-om
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ellerkonkurrenslagenreglerasmedieområdet enavpåtionsfrågoma av
lag.särskild

innebäraotvivelaktigt attemellertidskullesärlagstiftningEn
förutsättningarspeciellatill dekan sombättrebestämmelserna anpassas

yttrandefri-intressetocksåKlartmassmediesektom. är attför avgäller
konkur-effektivoch intressetmedieområdetmångfald påochhet av en

sammanfallerintenäraliggandevisserligenområde ärdettapå menrens
internationellai denoftaåterkommersynpunkthållet.och Dennahelt

dettillmotiveniunderstrukitskraftigtoch harområdetdebatten
EU-kommissio-inomframarbetatsdirektivsutkastnämndaförut som
s.k. koncentra-EG:sbakomprincipernamedlinjeiliggerDennen.

förbjuder4064/89,EEGförordningrådetstionsforordning som
påkonkurrenslagstiftningnationellasintillämpamedlemsstaterna att

nationellatillåtergemenskapsdimensionmedkoncentrationer men
ingripandenamedsyftetkoncentrationer,sådanaingripanden mot om
konkurrensentillanknyterintetillämpningderasförkriteriernaoch

inommångfaldensäkerställaintresset mass-tillställeti attutan
medierna.

iområdedettapåkonkurrenslagenförtalarsärskilt skäl attEtt som
särlagstiftning är attmedkompletterasbördirektivenmedenlighet en

begrep-grundläggandekoncentrationsförbudkonkurrenslagensförde
adekvatafulltblirmarknad interelevantochställningdominerandepen

30marknadsandel procentkanSåmassmedieområdet. avt.ex.på en
mycketomständigheternaberoende pådagspressengäller varadetnär

dennyhetsförmedling,ochopinionsbildningbetydelsefull för men
i kon-ställningdominerandeförotillräcklignormalt atttorde envara

Konkurrenslagenföreligga.skallmening gerkurrenslagens anses
bedömningsamladföregentligt avheller något utrymmeknappast en

efter-och TVmedierolikainflytande inom t.ex.ochägande press -
produktmarkna-skildasigmeningkonkurrenslagens röridet omsom

ellerlokalakonkurrenslagen prövastödmedMöjligheternader. att av
mycketvidareriksdominansmed ärföretagetableringarregionala av

begränsade.
uppfatt-dentillkommitanfördadetgrundhar påKommittén av

särskild lag sättkompletterasbörkonkurrenslagenningen enavatt
till hurställningdågäller att tanärmastdirektiven. Detiförutsättssom

börlämpligen avgränsas.lagstiftningsådantillämpningsområdet för en
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regleringförPrincipema14 en ny

frågorgrundläggandeNågra14.1

utformatanken påKommittén avvisarKommitténs förslag: att en
företagskoncentra-befintligaredanlagstiftning på det sättet attny

det införas någraheller börskall kunna brytas sär-tioner Inteupp.
eller någraflerrnedieägandeellernyetableringskilda spärrar mot

lagenexpansion.medieföretags Denförbestämda gränser ett nya
motsvarandeandraföretagsförvärv ochtill gällabör begränsas att

koncentrationer.

i frågainte bör kommafast detvill till början slåKommittén atten
befintliga företags-redandetutforma lagstiftning på sättet attatt en ny

sådanförslag medTidigarekunna brytaskoncentrationer skall upp.
internationellamottagande. Bl.a.fått mycket negativtinriktning har ett

också läggarättssäkerhetsaspekter tordekonventioner och vedertagna
för sådana uppslag.hinder i vägen

aktuelltinte börockså detmening gällerEnligt kommitténs att vara
Medgäller nyetablering.detinföra särskildanågra spärrar näratt ny-

bedrivaskallföretagprincipetablering här i ettatt starta somavses
föri marknätet krävsradio ochmedieverksamhet. sändning TVFör av

ytterligare reglertillstånd, och någraregeringensnärvarande om ny-
skriftertrycktadet gällerden delen.etablering behövs knappast i När

nyetablering.för Dettänka sig någontorde knappast kunna spärrman
hän-för långt medalldelesmening gåskulle enligt kommitténs attvara

endastregleringtryckfrihetsrättsliga principer,till även enomsyn
mediekoncemer.skulle rikta sig mot stora

avvisandeställer sigför sin delkommitténlinje härmed liggerI att
förbestämdalagstiftning skulle ställatill tanken gränser ettatt uppen
tillåtasskulleföretaget intesådantföretags expansion sätt t.ex.att

sådan ordningmarknaden.andel Enkontrollera vissän avmer en
mycketsynpunkt och dessutomprincipielltvivelaktig frånskulle vara
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kontrollera med hänsyn till möjligheter kringgåendensvår de tillatt
erbjuder sig.som

betydandetidigare sammanhang har uppmärksamhetI ägnatsen
flermedieägande, dvs. fall då medieföretag eller har domine-ägerett ett
rande inflytande medium, dagstidning ochöver än ett t.ex.mer en en

Kommittén har uppfattningen principiellt hin-TV-kanal. den någotatt
företag sig områden inteder på detta etablerar på olikasättmot att ett

tillrimligen kan ställas tekniska utvecklingen har lettDen attupp.
tillexempelvis sådana företag tidigare begränsade sin verksamhetsom

dagspressens område i allt utsträckning har etablerat sigstörre som
flermedieföretag med intressen i olika medier. har bedömts nöd-Detta

för företagen i litet land skall kunna behållavändigt vårtatt ett som
konkurrenskraft, förhållande blir alltmarknadsandelar och ett som

deni takt med tekniska utvecklingen fortsätter. Detaccentuerat attmera
internationaliseringmed hänsyn till mediemarknadens pågåendeär

angeläget svenska företag inte hindras konkurrera på acceptablaatt att
villkor. lag bör uppmärksamma fall då företag når domine-En ettny en
rande eller mycket stark ställning på medieområdet i dess helhet och ge
underlag för samlad bedömning skall kunna vid eventuellagörasatt en
företagsförvärv betydelse inte i onödan ställa spärrar motav men upp

utveckling framstår ofrånkomlig snabbamed hänsyn till deen som som
tekniska förändringarna.

Endast område innehåller lagstiftningen för närvarandeett ett ut-
förbudtryckligt flermedieägande, nämligen i lokalradiolagen7§mot

där det föreskrivs tillstånd inte får till1993:120, någonatt ges som
dagstidning eller har bestämmande inflytande överut ett ettenger

företag sådan tidning. kommitténs angivnaMedutsom ger en nyss
utgångspunkt finns det anledning ifrågasätta detta förbud, dess-att som

inkonsekvent till vida förbud för den redanså något ärärutom att som
tillståndshavare dagstidning inte har föreskrivits. Utred-att utge en
ningen den framtida nyli-kommersiella lokalradion har också i sittom

avgivna betänkande föreslagit den nämnda förbudsregelnattgen
avskaffas.

kommittén ofrånkomligt förvärv företag ellerDäremot attanser av
företagdelar får omfattas särskild lagstiftning. Till de ytterli-enav av

avgränsningsfrågor kommit-därvid aktualiseras återkommergare som
tén strax.

särskild fråga skilda olikagäller former allianser mellanEn av
företag. Sådana givetvis från mångfalds- ochkan intressestortvara av
yttrandefrihetssynpunkter, kringi synnerhet det gäller samarbetenär

,bedrivitsredaktionellt material. Samarbete detta slag har sedan längeav ,
inom den svenska avsnitt dag förekommerse 2.3.1. I ettpressen
mycket antal allianser mellan medieföretag, och sådanastort upp-

-
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inom förområden det allmänna,också på vissa t.ex.muntras ramenav
lagstiftningenoch enligt dentillämpningen presstödsreglema, nyaav

mellan tillstånds-skall teknisk samverkandigital marksänd TVom
tillståndsvillkor.havama föreskrivaskunnat.0.m. som

innefattar otillåtna kon-den mellan medieföretagmån samarbetel
arbetet kan frå-inte berör det redaktionellakurrensbegränsningar som

konkurrens-förut utvecklats enligti enlighet med vad prövasgan som
medieområdet.uttryckligen tillämplig på Kom-lagen, denna görsom

skulle ändamålsenligt imittén för sin del det inte attatt en nyvaraanser
för samarbete medieföre-lagstiftning införa ytterligarenågra spärrar
enligt vad kon-emellan, särskilt sådan samverkantagen som nysssom

undantag börfrån det allmännas sida.ofta Ettstaterats uppmuntras
företagöverenskommelser innebärdock för sådanagöras ettattsom

inflytandeerhåller bestämmande över ett annat, ettett arrangemang
och bör kunna enligtligger företagsförvärv prövasnära sammasom

principer.

verksamheter skallVilka14.2 en ny
omfattalagstiftning

föreslår tillämpningsområdetKommitténKommitténs förslag: att
såväl itill dagstidningarför särskild lag begränsas pappers-en
övriga medier börelektronisk form, radio ochutgåva i TV. Försom

företagskoncentrationerkonkurrenslagens vanliga regler mot vara
tillräckliga.

föruti enlighet med vad harutgångspunkt för kommitténEn är som
inom medie-uttryckligen tillämpligkonkurrenslagen bör görassagts att
justeringar idels grundlagsändring dels vissasektom. förutsätterDetta

lagstiftning börvilka verksamheterkonkurrenslagen. Frågan en ny om-
fatta bör bedömas med denna utgångspunkt.

framgår kommitténRedan vad har tidigare ärattsagts avav som
försäljning, distributionden uppfattningen sådana aktiviteteratt som

skrifter bör följa de vanliga kon-och teknisk framställning trycktaav
generelltenligt meningkurrensreglema. bör kommitténsDetsamma

övriga aktivitetergälla för upplåtande ochannonsutrymmeav
reklammarknaden.

betydelseunder år har fått alltföreteelseEn störresenare ensom
specialiserat sig på olikaTV-området produktionsbolag typerär avsom
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tydlig tendensföreliggerprogramtjänster. På detta område somen
tillsuccessivt säljsinnebär entreprenörsägda produktionsbolag storaatt

möjligheter förfinansiellamedieföretag, i första hand för skapaatt en
finnsviss motsvarighetvidare expansion avsnitt 2.4.1.se En även
lag regleramediebranschen. låtainom andra sektorer Att en nyav

betänkligheter, efter-principiellasådan verksamhet skulle kunna möta
för utgivning ellerintedet här fråga företagär som ansvararsom om

dvs.programinslag,sändning endast för framställningutan av
framställningama.innehållet iaktiviteter omedelbart sikte påtarsom

beroende hur TV-företagenBranschens tillväxt för övrigt heltär av
området börUtvecklingen påanvänder sin programbudget. snarare

för publicutformningen villkoruppmärksammas i samband med av
service-TV.

förtillämpningsområdetdet i övrigt gällerNär övervägaatt en ny
all utgiv-den sikte pålagstiftning, skulle kunna låtautväg taattvaraen

grund-medierning eller motsvarande verksamhet i fråga ärom som
exempelvisomfattalagsskyddade. skulle i fall kommasåLagen att

sakenkommitténfilm, grammofonskivor och ljudkassetter. Som ärser
skulle kunna uppnåsdet hävda väsentliga vinstersvårt någraatt att

tillämpningsområde.lagen så brettatt ettgenom ge
tillämp-till hands begränsaKommittén det ligga närmast attanser

opinionsbildandetill de utpräglatningsområdet för särskild lag mesten
såväl ioch nyhetsfömedlande medierna, dvs. dagstidningar pappers-

allt dessaframförutgåva i elektronisk form, radio och TV. Det ärsom
påverkanenskilde för regelbundenmedier i praktiken denutsättersom

deområdena, och detde för den politiska demokratin centralapå är
debatteninternationellamedierna har stått i fokus för den om-som

deområdet begränsade tillrådet. Så strävanden påEU:sär attt.ex. avse
norska och dengäller bl.a. denmedier har Detsammanämnts.som nu

i fall konkurrens-brittiska lagstiftningen. övriga medier bör såFör
företagskoncentrationer tillräckliga.lagens vanliga regler mot vara

generelltdiskuteras lagenskulle naturligtvis kunnaDet göraatt
utgivning perio-tillämplig i radio ochpå förutom sändningar TV av--

tidskrifter. skullediska allmänhet, således Dettatryckta skrifter i även
Tillämpningen torde dådock det alltför långt.kommitténsom ser

förutbudet specialtidskrifterförsvåras med hänsyn till det stora av
fritidssektom,anknytning tillskilda intresseområden, i synnerhet med

och andra organisatio-liksom tidskrifter fackföreningarutsom ges av
ner.

tekniska utvecklingen iVad har hindrar inte densagts att ensom nu
tillämpningsområdet förframtid kan påkallat utvidgadetnära göra att

bl.a. reglernalagen. frågan samordningnärvarande utredsFör avom en
för radio ochmed dem gällerför elektroniska informationstjänster som
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kommakanställningstagandenKonvergensutredningen. DeTV somav
påtillvarautredningen börden ävengrundvalpå tasägaatt avrum

fördetkommitténdessaavvaktan på ärförevarande område. I attanser
kunnaverksamheterandradet finns atttidigt utanavgöraatt somom

för denbetydelsesådandagstidning harelektronisktillhänföras en
omfattasde böropinionsbildningenochnyhetsförmedlingendagliga att

lagstiftningen.av

skallslags företagVilka14.3 en ny
omfattalagstiftning

stiftelseägdaföreslår deKommittén stat-förslag:Kommitténs att
lagstift-omfattasinte skallservice-företagenpublicliga nyav en
företagoch privatastatligagälla både föri övrigtbörning. Lagen

utländskt.svenskt ellerföretagoberoendeoch ärettav om

service-företagpublicochStatsågda företag14.3.1

omfattabörlagstiftning ävenhar särskiltKommittén övervägt om en ny
tillbör begränsasdenellerdrivsverksamhetsådan staten omavsom

underlättasskallframställningenregi.verksamhet i privat För att avses
sådana företagoegentligtnågotstatliga företagdå med även som--

styrelsestiftelse staten.utsettsägs avvarsav en
tillämp-generelltkonkurrenslagenhärvidutgångspunkt ärEn är att
så längeverksamhet,ekonomiskdriverstatligalig på alla organ som

oberoendegällermyndighetsutövning. Dettafrågadet inte är omavom
underkastatregleringbolagsordning eller ärenligt lag,företaget annan

allmänheten.tillvillkor hänsynsärskilda av
sådanadet svårtmening änkommitténs attEnligt annatär att se

omfattasmarknaden börvillkor påaffärsmässigapåföretag som agerar
inne-eller Detharsig delagstiftning ägarestaten somvareen nyav

undantatillämpningsområdetfrånanledningdet saknasbär attatt
exempelvis Telia AB.

TV-områdetochradio-inomföretaggäller sådanaVad däremot
gäl-synpunkterspeciellasigservice-förpliktelserpublichar görsom

service-förpliktelsermed publicföretagalldeles klartlande. stårDet att
Storbritan-övrigt. Ibranschen iförutsättningarandraarbetar under än

frånundantagnaslag ocksådettaföretagmedielagstiftningniens är av
regleringen.
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stödja företag med publicdet angelägetKommittén äratt attanser
mångfalden ochdessa har vikt förservice-förpliktelser, eftersom stor

likriktning.motvikt tendenser till Ombetydelsefullutgör mot manen
service-företag frånvill undanta publicden bakgrundenmot en ny

långt sådant undantagemellertid frågan hurreglering, uppkommer ett
har nämligen med stödPublic service-förpliktelserbör sträcka sig. av

för de statliga stiftelse-TV-lagen fastställts inte barakap. radio- och3
Television och SverigesSveriges Radio, Sverigesägda medieföretagen

Ävenförockså den privata sidan TV4. TV4Utbildningsradio påutan
beteck-terminologi vill använda,således, beroende på vilkenkan man

talasservice-företag. det här och i det följandepublic Närettsomnas
eventuella framtida företag medgivetvisTV4 även motsva-avsesom

förpliktelser.rande ställning och
företagen sändafrån förbudet för de statligabortserOm attman

de statliga företagen ochvillkoren förreklam eller andra ärannonser
gäller självaavseenden identiska eller likartade deti mångaTV4 när

villkorhar liksom och SRprogramverksamheten. TV4 SVT attsom
med beaktandeopartiskt och sakligtsändningsrätten skall utövas samt

informationsfrihet skall råd. Bådeyttrandefrihet ochvidsträcktattav en
meddela nyheter, sti-och har krav påde statliga företagen TV4 att

ihändelser och skeenden ochkommentera och belysamulera till debatt,
information de behöver för fmedborgarna får den allsidigatill att somse

Ävenoch ställning i samhälls- och kulturfrågor.orienteradeatt tavara
företag harmyndigheter, organisationer ochfunktionen granskaatt som g

spegla verksamheteninflytande beslut medborgarnapå rör samtsom
föreningarandra sammanslutningar ochinom sådana och inom ärorgan

för de stiftelseägda företagen och TV4.reglerad på sättsamma
lika långt för deinte villkoren förandra avseenden går TV4I som

det alltförstiftelseägda företagen. Så harstatliga ansettst.ex. vara
statligaprogramutbud liksom deingripande krav på TV4:satt attresa

folkbildningsambitioner, ochhelhet präglasföretagens skall som av
skillnader.det gäller kulturansvaret finnsäven när

medfinns emellertid inte underlag förkommittén det detSom attser
vill-punkter gäller i frågautgångspunkt i de olikheter på vissa omsom

företagensändningstillstånd skillnad mellan de statligakoren för göra
lagstiftning.gäller tillämplighetenoch det DenTV4 när om-av en ny

reklam-till skillnad från de statliga företagenständigheten TV4 äratt
avgörande betydelseheller kunna tilläggas någonfinansierad intesynes

bedömning.för denna frågas
tillde statliga företagen ibetydelse däremotAv är motsatsattstor

vinstsyfte i egentlig mening.inte brukar ha något DetTV4 äranses
eventuellutgångspunkt fördock låta detta förhållande bildasvårt att en

omfattningen lagstift-skillnad mellan företagen det gällernär av en ny
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uttrycklig skillnadnämligen inte någonning. Formellt föreliggersett
service-företagensstatliga publicpunkt. demellan företagen på denna I

från den principgjortsbolagsordningar har inte något undantag om
i den mån företagenaktiebolagslagen, ochvinstsyfte följasom anses av
inställning kaninte eftersträvar vinst beror detta ägarensytterst som

sig juridiskt bin-inte har tagit någrapolitiskt bundensägas menvara
ha diskuteratslär det för övrigtdande uttryck. tid tillFrån att avannan
företagens del.för de statligaolika skäl skulle redovisasviss vinst

skillnadden grundläggandeemellertid inte ifrånkommerMan som
säker-vidtagits förharsammanhänger med det attarrangemang som

oberoende. stiftelseservice-företagens Denställa de statliga public som
huvudñlnktion sinaktierna dessa företag hari attäger genomsom

programbolagen. Stiftel-självständigheten hosaktieförvaltning främja
ordförandestyrelse bestårhandhasangelägenheter avsomsens av en

politiskaregeringen.skall Deoch tio övriga ledamöter utses avsom
mandat-kandidater. Styrelsensskall föreslåpartierna i riksdagen

ordföranden och hälftenriksdagen såperioder skall relateras till att av
riksdagsval.efter ordinarieledamöterna viss tidutses

statligasörjt för defår detdenna ordningGenom pro-anses vara
deoberoende på sådantsjälvständighet ochgrambolagens sätt att

avvärja hotskall främjalagstiftningintressen attytterstsom en ny -
gällande beträffandekan sigfria inte i praktikendet ordet göramot —
karaktär aktualiserasföretagsförvärv sådandessa företag. någotAtt av

ilag skulle kunna kommamed stödför dem ingripandeatt nyav en
osannolikt, ochdärtill mycketfråga formellt tillämpligden ärom vore

missvisande låta demsigdet skulle detta skäl närmast attäven teav
omfattas reglering.av en ny

de stiftelseägdagrund det anfördablir påKommitténs slutsats attav
lagstiftninginte bör omfattaspublic service-företagenstatliga av en ny

bör gälla för ellermotsvarande undantag inte TV4någotatt even-men
motsvarande ställning.framtida företag medtuellt annat

med-marksändsändningstillstånd för digital TVVillkoren i de som
sändningstillstånd för analoga sändningardelats företag inte har ärsom

intekan huvudlångtgående ochdäremot mindre överavsevärt taget
desärskild betydelsepublic service-villkor.betecknas Av är attsom

visserligen under-marksändfått tillstånd till digital TVföretag ärsom
opartiskhet gäl-villkorsaklighet detkastade kravet på att somommen

motsvarighet.inte har någonför statliga företagen och för TV4ler de
klart digitalkommittén det stårhäravRedan på grund attattanser

lag.underkastadmarksänd börTV en nyvara



1999:30reglering SOUför352 Principerna en ny

Utländska företag14.3.2

i frågaKonkurrenslagens förbud koncentrationer gäller baramot om
i landet. Konkur-företag bedriver rörelse härhar verksamhet ellersom

Konkurrensverket funnitrensverket har i Eurolink mediaärendeett
bestämmande infly-det räcker det förvärvade företaget haratt ettatt

landet förtande företag bedriver verksamhet inomöver ett annat som
medförvärvsreglema skall tillämpliga. Detta överensstämmeratt vara

företag bedriver sinlagens motiv NJA 1993 132. Förvärv av soms.
bedrivs endastverksamhet endast utomlands eller rörelser somav—

utomlands omfattas kontrollsystemet. Omdäremot inte ett ut-av-
all-till den svenskaländskt företag satellit sänder TV-programgenom

bedriver försäljningmänheten och samtidigt dotterbolag avgenom
verksamhet i Sverige, tordeoch ekonomiskannonsutrymme annan

avseende denkonkurrenslagen kunna tillämpas bara med senare
bakgrund folkrättsligaverksamheten. skall bl.a.Detta attmot avses

svensk jurisdik-principer hindrar långtgående tillämpningen mera av
tion.

för räckviddenbegränsning uppenbarligen gällaSamma måste av en
problemsärlagstiftning medieområdet. kan skapa särskildapå Detta när

sker till Sverigedet gäller eterrnediema. avgiftsfria sändningarOm t.ex.
ellerfrån utlandet någon försäljning annonsutrymmeutan att annanav

svenska marknaden, detekonomisk verksamhet förekommer på den är
konkurrensskadlig verk-tänka sig eventuellsvårt ingripandeatt att mot

eller enligtsamhet i praktiken kan ske sig enligt konkurrenslagenvare
snabba tekniskalag den utformning här diskuteras. Denen ny av som

problem detutvecklingen kan tänkas vålla andra liknande näräven
slag. Skulle sådana problemgäller multinationell verksamhet olikaav

överenskommelseruppkomma måste de med internationellamötas av
den för närvarande förbereds inom EU.art som

verksamhettydlighetens skull bör dock ytterligare tillfogasFör att
allmänhetenbedrivs från utlandet riktas till den svenskasom men

det gällernaturligtvis under alla förhållanden måste kunna vägas när
viss fysisk ellerbedöma hur del mediemarknadenatt stor som enav

juridisk exempelvis bedriver sänd-kontrollerar. företagOm ettperson
ningar till från således kunna beaktas för detSverige utlandet bör detta
fall företaget skulle förvärva svenskt företag med verksamhet inomett
mediesektom.



reglering 353förPrincipernaSOU 1999:30 en ny

Anrnälningsskyldighet14.4 m.m.

anmälningsskyldighetreglerNågraKommitténs förslag: nya om
medtillräckligtinförs inte. börmedieföretag Detvid förvärv varaav

anmäl-innebärkonkurrenslagen ochgäller enligtreglerde somsom
berörda företa-för det fall devid företagsförvärvningsskyldighet att

krmiljarderöverstiger fyraomsättninghartillsammans somengen
belopp.överstiger visstomsättningförvärvade företagetsoch det ett

tillämpasskäl kunnadet finns särskildaemellertidbörLagen när
inteanmälningsskyldighetinträdandeautomatisktnågonäven när

föreligger.

liksom deoch andra länderi SverigeKonkurrenslagstiftningen sär-
allmänhetiolika ländermediekoncentration iskilda lagama ärmot

tilltröskel knutenfinnsellerdet påuppbyggda så sättannatettatt en -
förmarknadsandelen antingenomsättningen ellerexempelvis att en-

vissaföreller ocksåskall aktualiserashuvudprövning attöver taget
omedelbartprövninginitierabestämda fall kanschablonmässigt ensom

ord-sådanmyndighetens kännedom. Enansvarigatill denskall komma
nyli-ministerkommittéEuroparådetsi denockså förordatsning har av
finnskonkurrenslagenden svenskarekommendationen. Iantagnagen

norska lagenexempelvis denEnligtflera trösklar.för närvarande nya
natio-fråga dentröskel imedierna gällerföretagsförvärv i omenom

tilluppgå 20denna måsteinnebärdagspressupplagannella att pro-som
frågadet inteskall bli aktuellt,ingripandeför ärcent att ett omom

koncentrationer.lokalaregionala eller
förutsebarheten,ökaprövningen ochdet förenklaNaturligtvis skulle

hinderautomatisktskulle innebäramarknadsandelarvissa bestämdaom
före-det slagetReglerföretagsförvärv.expansion i formmot avaven

realistisk förknappastsådan lösningländer.kommer i vissa Men ären
denmediemarknadbegränsadförhållandevismed sålandett somen

obefogadinnebäraredan förut konstateratssvenska. skulleDet ensom
deras möj-expansion ochnaturligaframgångsrika företagshämsko för

kunnadessutommåsteinternationellt. Manligheter konkurrera taatt
ellertidningomständighetertill sådanahänsyn exempelvis attsom en

genomföras, efter-fårförvärvetläggas ned, interadiostation måste om
lagstiftningenändamålet medrisk fördet finns motver-attsom annars

kas.
anmälningsskyldighet vidkonkurrenslagen gällerenligtRedan en

harföretagen tillsammansde berördaför det fallföretagsförvärv att en

12 19-0466Yttrandefriheten
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före-kr och det förvärvadeöverstiger fyra miljarderomsättning som
anmälan enligt dessamiljoner kr.överstiger 100 Enomsättningtagets

iinitieras, denna resulterarprövning kanregler innebär att menen
förbud. betänkandet SOU 1998:98sällan i Ipraktiken mycket ett

bl.a.anmälningsskyldighetenomkonstruktionföreslås viss somaven
omsättningberörda företagen skall hadeinnebär minst tvåatt enav

minst miljoner kr.200
anmälningsskyldig-fråganin påkommitttén gårInnan närmare om

utsträckning lag skalli vilkenemellertid diskuterasheten bör geen ny
lokala förhållanden.regionala och Näringripanden iunderlag för rent

föreligger det i dag påmorgontidningsmarknadengällerdet exempelvis
kon-två eller flera tidningarden situationensjutton utgivningsorter att
börden lageni avsnitt Frågankurrerar tabell 2.12 2.2.2.se är om nya

tidningsföretaget köperdetbli tillämplig i det fallet ortenatt uppena
med det andra ellersamarbeteeller etablerar mycket näraett om en

region uppköp.verksamhet tillutsträcker sinägargrupp en ny genom
lokala TV-stationema.ställas det gäller deMotsvarande fråga kan när

konkurre-flera tidningsföretag påfallet två ellerdetI ortatt samma
företagen frånden åtminstone någotsällan situationeninteär att avrar

ekonomiska förhållanden. Med hänsynbesvärligatid till harannan
presstöds-för tillämpningenstatsmakterna inomhärtill har avramen

Gotland finnssamarbete i olika former. Påreglerna ofta uppmuntrat
mellan två tid-särskilt långtgående samverkanförut nämntssom en

innebär de tidigareGotlands Tidningar.ningar under Denna attnamnet
GotlänningenGotlands Folkblad ochtidningarna ettutges av--

samverkar påde tidigare Manföretag ägarna.ägtär gemensamt avsom
harledarsidorna. Gotlands Tidningarvad gällersamtliga områden utom

chefredaktörer.politiskasåledes två
tidningarna etableras och detsamarbete mellanden mån inteI ena

tänkas bli uppköptekonomiskt trångmål kan detföretaget har kommit i
erbjuder sig också den oftaför det företagetdet andra, meramenav

nedläggning.invänta konkurrentenshands liggandetill utvägennära att
dessa eller lik-mening tveksamt det ienligt kommitténsDet är om

lag förutsättavinna med låtaartade situationer står något att att en ny
samverkanföretagsförvärv ellerregelmässig prövning tvärtomav -

dubblaallmänna talar meduppfattas så detskulle detta kunna att
dethellersamverkan på området Inteeftersom uppmuntras.tungor,

utsträckereller TV-företagregionalt tidnings- eller radio-fallet att ett
bliföretagsuppköp böratill regionsin verksamhet genom synesen ny

anmälningsskyldighet för övrigtautomatisk någotföremål för som
dessutomförebild i utländsk lagstiftning. kanskulle sakna Det vara

företagsgrupper,regionala eller lokalafördel med starkare manomen
skall erhålla konkurrens.mediekoncememavill de storaatt
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Som kommittén dock intesaken kan bortse från detattser man
undantagsvis kan föreligga situationer då prövning skulle sigteen
befogad. fall tidningsföretagExempel erbjuder då köperett upp en
konkurrentföretag i syftet dettasdet uteslutande verksamhet skallatt
läggas ned företagsekonomiska skäl det nödvändigt. Närgörutan att
det gäller regionala eller lokala företagsförvärv den lämpligastesynes

därför det skall för prövningen fårutvägen attvara organ som svara
möjlighet ingripa på initiativ under strikt begränsade förutsätt-att eget
ningar.

förebildEn för sådan ordning kan hämtas från den konstruktionen
infördes i konkurrenslagen års lagändringar.1997 Dessasom genom

lagändringar innebar den generella anmälningsskyldigheten detnäratt
gällde förvärv företag med omsättning understigande miljo-100av en

kronor avskaffades föreskriftoch med Konkur-ersattes attner en om
rensverket kan förvärvsavtalålägga i anmäla visstpart ett att etten
individuellt förvärv, detta påkallat särskilda skäl. sådantEttnär är av

ansågs bl.a. rättssäkerhetsskäl förutsätta möjlighetsystem attav en
anmäla förvärv detta slag frivilligt, så fristen för Konkur-ett attav
rensverket väcka talan aktiveras. Därmed skulle det gå snabbareatt att
få rättslig visshet ingripande kommer ske eller inte, i de mycketattom
speciella situationer företag, i frågadär litet för-ärett part ettsom om

det aktuella slaget, kan känna befogad tveksamhet i fråganvärv av en
huruvida förvärvet klarar prövning enligt konkurrenslagen.om en

kommitténInom har diskuterats andra åtgärder borde vidtas medom
syfte säkerställa de lokala och regionala tidningarnas redaktionellaatt
självständighet, stärka de ansvariga utgivamas ställning. Tidi-t.ex. att

tankar i denna riktning dock mottagitshar mycket negativt segare
publikationen Yttrandefriheten, grundlagama och mediekoncentratio-

Arbetsdokument från Rådet för mångfald inom massmediernanen,
1996:2.

det här gäller anmälningsskyldighetNär övervägaattsom en som
inte skall få någon avgörande betydelse för prövningen främstutan
syftar till underlätta proceduren, blir det- på enligtatt sättsamma som
konkurrenslagen godtyckligti viss mån hur anmälningsskyldigheten——
skall regleras. Utifrån internationella förebilder och med beaktande av
den aktuella svenska mediesituationen har kommittén ord-övervägt en
ning skulle innebära anmälningsskyldighet företagsförvärvvidattsom
och liknande koncentrationer skulle föreligga, de berörda företagenl om

för vissa bestämda marknadsandelar. Därvid har diskuteratssvarar,
I skulle den20 svenska marknaden förgränser motsvara procentsom av

dagstidningar för kabel-TV.eller Vidare har diskuterats inte anmäl-om
ningsskyldighet borde föreligga för företag bedriver rikstäckandesom
sändningar eller ljudradioprogram enligtTV-program tillståndav av
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regeringen eller sänder satellit åtminstoneTV-program över som
hushållen50 har möjlighetprocent att ta emot.av

Kommittén har emellertid inte finns tillräckligaför detstannat att
skäl införa regler automatiskt inträdande anmälnings-någonatt nya om
skyldighet de regler gäller enligt konkurrenslagenredanutan att som nu
bör tillräckliga. Därvid har kommittén anmälningsskyl-beaktat attvara
digheten enligt konkurrenslagen tid har begränsats iunder senare
arbetsbesparande syfte, flesta anmäl-eftersom det visat sig de allraatt

berördaningarna föranledde onödigt bestyr både för verket och för de
företagen. utsträckning skulle för övrigt företagI detstor vara samma

träffas reglerna oberoende dessa bygger omsättningensom av av om
eller marknadsandelama. ligger till grundpå omsättningsregelDen som
för anmälningsskyldigheten enligt konkurrenslagen gäller även omsätt-
ning för-utomlands, vilket från kommitténs utgångspunkter innebär en
del. i

förutsättning för repliera konkurrenslagens regler detEn på äratt att
skall för prövningen, enligt denpå sättorgan som svara samma som

lagen, kan besluta anmälningsskyldighet i särskilt fall, detettom om
föreligger exempelvis sådana omständigheter i fråga regionalom en
eller lokal koncentration förut har berörts. bör gälla obe-Dettasom
roende omsättningen. Företagsförvärv och liknande transaktioner påav
medieområdet kommerväcker normalt uppmärksamhet ochstor
praktiskt alltid snabbt mediernastill allmän kännedomtaget genom

försorg, och det finns därför anledning från detutgåatt attegen ansva-
riga normalt får kännedom förhållandena oberoendeorganet av omom
koncentrationen förordnaanmälts något hinderMenspontant. mot att

anmälningsskyldighet bör inte föreligga de transaktionerävenom om
ligger till grund för koncentrationen redan skulle vidtagitsha närsom

de kommer till kännedom jfr. avsnitt 5.4. Kommittén åter-organets
kommer till dessa frågor i författningskommentaren.

ingripande14.5 Förutsättningar för

områdeKommitténs förslag: koncentration på detFör att en som
täcks förutsätts till börjanlag skall kunna förbjudas attav en ny en
den skapar, förstärker kontrollen domine-eller förändrar över en
rande ställning eller ägnad hämmaväsentligt hämmar är attsom
förekomsten effektiv konkurrens i frågaeller utvecklingen omav en
någon sådan marknad har särskild betydelse för opinionsbild-som
ningen dagspress, radio och eller ställning innefattarTV en som- -

väsentligt inflytande inom flera sådana marknader. Härutöverett
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marknads-betraktande desskoncentrationen, ikrävs det art,att av
befarasagerande, kanföretags förväntadeoch berördaförhållandena
upplys-och allsidigfritt meningsutbytehämmaägnad ettatt envara

ning.

lagstiftning skall slå vaktförutsättsdirektiven harI att omen ny
och maktkon-motverka sådanmedier ochmångfalden i svenska ägar-

och brettskada frittmassmedierna kaninomcentration ettsom
upplysning.allsidigoch fri ochmeningsutbyte en

upplysningallsidigmeningsutbyte ochSäkerställandet frittett enav
skalltryckfrihetsförordningengrundläggande intresseockså detär som

yttrandefrihets-gällerandra stycket.kap. Detsammatillgodose l 1 §
särskilt hardet dessutomandra stycket, därkap. §grundlagen l l
kommitténssig enligtkonstnärligt skapande.fritt Detett ternämnts

skyddetsikte just påhands lagoch tillmening logiskt nära att taren ny
upplysning.och allsidigmeningsutbyteför frittett en

de inteerinrasdessa uttryck kaninnebördenVad gäller attomav
iintroducerades försttryckfrihetsförordningårsförekom i 1812 utan

tryckfrihetssakkun-årstryckfrihetsförordningen. 1944nuvarandeden
moti-syfte i den allmännatryckfrihetensutvecklade tankarnaniga om

1947:60tryckfrihetsförordning SOUförslag tilltill sittveringen
årstid 1812utvecklingen under denkonstateradesf..45 Det att soms.

deltagande iökathade gåtttryckfrihetsförordning bestått ettmot sam-
utbyggnadsidaenskildes medborgarenshällslivet från den samt aven

skrifterhade trycktauppgifter. Samtidigtoch dessde allmänna organen
förnyhetsspridning ochförbetydelse tidigarefått större änavsevärten

publicitet iunderströk dennasakkunnigapolitiska debatten.den De att
sin ställ-byggdeallmännasamhälle, där dedemokratisktett organen

yttrandefrihet.grundad Denpåfolkligt förtroende, måstening på vara
delfritt kankräver hanmedverkan i samhälletenskildes politiska taatt

möjlighetför hapolitisk betydelseförhållandenhändelser och attavav
kräververksamhetuppfattning. allmännabilda sig Deatt organensen
endastreaktionerförhållanden ochenskildasockså kännedom somom

förmedla.publiciteten kanden fria
tjänstgörfrikonstateradetryckfrihetssakkunnigaDe att pressen

för-föruttryckopinionsskapande faktor ochbåde ett ensomsom en
isamhället kandemokratiskaopinion.eller framväxande Dethärskande

framhöllsdet fria ordet. Detfungeramening sägas vara avgenomen
allmännakontroll demöjliggörvikt tryckfrihetensärskild överatt

redo-fortlöpandefrämstKontrollen utövas somav pressen,organen.
med dettaviktigastekritiserar verksamheten. Detkommenterar ochgör,
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i med-olagliga åtgärder kan påtalasi missbruk ochligger inte utanatt
sak-sker offentligt.den allmänna verksamheten Devetenheten attom
hosframtvingar ökad noggrannhetkunniga gjorde gällande dettaatt

angelägenheter ochhand allmännabeslutsfattare och andra har lomsom
upprätthöll rättssäkerhet ochdärigenomden offentliga kontrollenatt

ändamålsenlighet i förvaltningen.
debakgrund dettahuvudsakligenDet mot resonemang somavvar

tryckfrihetsyftet med allmäntryckfrihetssakkunniga slog fast att en
meningsutbyte och allsidig upplys-säkerställa frittborde ettatt envara

ning.
framgårtryckfrihetssakkunnigas ståndpunktDe även ett annatav
framhålls tryckfriheten ii vilket detuttalande 120SOU 1947:60 atts.

fri nyhetsförmedlingsäkerställaförsta har till uppgift attrummet en
därmedi samband ståroch obeskuren politisk debatt och näraatten

grundvalvidsträckt kulturell synpunkt såsomdess betydelse ur en mera
för upplysning.allmänen

tryckfrihetsförordningen 1948:230 33till prop.propositionenI s.
syfte skall kopplas till dess bety-tryckfrihetensoch 83 bekräftas att

samhällsskick och till möjlighetenför frittdelse grundval attettsom
landet. Vidareoch förvaltarkritisera kontrollera deoch styrorgan som

all-säkerställa fritt meningsutbyte ochuttalas det syftet ettattatt enav
tryckfriheten be-inte tillräckligtsidig upplysning följer det är attatt

inskränkt mening,yttrandefrihet itraktas rätt attenmerasom en lden innefattaruttrycka tankar och åsikter, rättäven attutan att enegna
isakförhållanden.lämna upplysningar om

samhällsskick det väsentli-betydelse för frittTryckfrihetens ärett
tryckfriheten skallgrundlagsreglering.motivet till dess Genomgaste a

främstainformationer säkras, ispridningen åsikter och rummetav
Ävensamhällsfrågor. denupplysning iskyddas meningsutbyte och

yttrandefriheten skyddas.vetenskapliga och skönlitterärareligiösa,
skyddadetryckfrihetsförordningensamtidigt klart detstårDet att av

åsiktsbildning i eko-såväl upplysning ochområdet dessutom omfattar
underhållningskaraktär,framställningarnomiska frågor av rensom

moraliskt värde Strömberg,kulturellt ellerde har någotoavsett om
Till del kan denuppl, 13.Tryckfrihetsrätt, 1995,11 veten-ens.

yttrandefriheten höraoch litteräraskapliga, konstnärliga sägas samman
underhållning, konsu-politiska yttrandefriheten, medanmed den t.ex.

informationsutbytementupplysning, och vardagligt samt annat sommer
yttrandefrihet i vidsträcktlevnadskultur hör till dentillhör vår mer

omfattas yttrandefrihetenbemärkelse avseddkulturell är att avsom
och Nergelius,Tryckfrihetens 1984, 49Axberger, gränser, s.

till yttrande-rättighetsskydd, 564. motivenKonstitutionellt 1996, Is.
detsammanfattas ändamålsbestämmelsenfrihetsgrundlagen sättet att
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syftet säkerställa den kommunikation mellan människorär att som
sker offentligen i grundlagen gällerde uttrycksformer prop.som
1990/91:64 107.s.

emellertid viktigt understryka tryckfrihetsförordningenDet är attatt
och yttrandefrihetsgrundlagen till allra delen har begränsats tillstörsta

enskildas yttrandefrihet det allmänna. därförDet äratt gentemotavse
den inskränkning det fria och den allsidigameningsutbytetsom av upp-

lysningen kan följden koncentrationertänkas bli långtgående påsom av
medieområdet inte skyddas tryckfrihetsförordningen och yttrande-av
frihetsgrundlagen i dag.

Principiellt det emellertid inte främmande för regleringärsett en av
medborgerliga rättigheter i första hand sikte rättigheternapåtarsom

det allmänna förpliktelse skall gälla för detävengentemot att ansesen
allmänna bereda frånskydd rättighetsinskränkningar enskildasatt mot
sida. Så skyddet för yttrandefrihet enligt artikel i10 Europa-t.ex. anses
konventionen mänskliga rättigheter visserligen i första hand inne-om
bära skall avhålla sig från ingripa fri spridningatt staten att mot tan-av
kar och idéer i viss utsträckning också kräva tillatt staten attmen ser

sprida tankar och idéer skyddas ingrepp ochrätten att mot av personer
institutioner för vilka inte bär något direkt Danelius,staten ansvar
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis 262. tanke har dockDennas.
inte kommit till direkt i de svenska grundlagsbestämmelsema.uttryck

Samtidigt står det klart reglering i utformas såmåsteämnetatt atten
förutsättningar för förbud och därmed ingrepp i den principielltett ett
fria etableringsrätten blir synnerligen restriktiva. Redan de regler som
gäller enligt konkurrenslagen innebär långtgående restriktivitet:en en-
dast i fall efter nämnda lags tillkomst år har Konkurrensverket1993tre
fört talan förbud. dessa fallogillades verkets talan i tvâ ochI ettom
avgjordes förlikning. dock framhållas konkurrens-börDet attgenom
lagens förbudsregler har haft betydelse vid sidan härav på det sättet att
det i fall varje har förekommit förvärvande företag frivil-årett attpar
ligt åtar sig vissa konkurrensfrämjande åtgärder efter förhandlingar
med Konkurrensverket.

Kriterierna enligt lag för mediesektom bör utformas meden ny en
restriktivitet, så säkerställer endast sådana fallännu större att attman

där det med styrka påkallat från yttrandefrihetssynpunkt blir föremålär
för ingripande.

Enligt kommitténs mening bör prövninglämpligen den enligtsom
lagstiftning skall företagsförvärvvid beskrivas sågöras ett atten ny

den skall frågan förvärvet eller förstärkerskapar ställningavse om en
kan befaras ägnad hämma fiitt meningsutbyte ochatt ettsom vara en

allsidig upplysning. sådan lösning säkerställer lagstiftningen stårEn att
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lförligger till grundi överensstämmelse med det allmänna syfte som
ltryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

skulleför ingripandelagen skulle enbart detta rekvisitOm ettange
lfräm-överensstämmelse regler gäller i flerasaklig uppnås med som

däribland den området gäller imande länder, lag på Norge.nya som
yttrandefri-mindre torde det klart enligt svenskadesto stå lagenInte att

skulle bli alltför svårförutsebar till sinhetstraditioner då ochvag
ställastillämpning. Kommittén ytterligare kriterier måste fatt uppanser

iför förbud skall få meddelas.att ett
förutsätt-till hands ligger då ställa ytterligareNära att upp som en

koncentrationsförbudkonkurrenslagens förutsättningar förning att
skulleuppfyllda. förutsättning för ingripandeprincipiellt Enärsett

dominerandealltså koncentrationen skapar eller förstärkeratt envara
förekomstenställning väsentligt hämmar eller ägnad hämmaär attsom

dock bort-eller utvecklingen effektiv konkurrens. Därvid måsteav en
överstigande fyrafrån konkurrenslagens krav omsättningses en

medmiljarder kr, eftersom lagen skulle bli tillämplig endastannars
avseende de allra medieföretagen.på största

inom densådan lösning innebär principiellt storföretagenEn sett att
för opinionsbild-del mediesektom i utpräglad gradmest svararav som

koncentra-ningen får privilegium i konkurrenshänseende. Förett att en
förbjudas inte, det gäller andration skall kunna räcker det närsom

koncentrationen står i strid med vedertagna konkurrens-branscher, att
kan befa-rättsliga principer. fordras dessutom koncentrationenDet att

fritt meningsutbyte och allsidigägnad hämmaatt ettras en upp-vara
lysning.

erbjuderEftersom konkurrenslagen inte möjlighet sammanvägaatt
opinionsbildningeninflytande olika marknader betydelse förpå av

koncent-måste alternativ förutsättning för ingripande kunna atten vara
väsentligtrationen skapar eller förstärker innefattarställning ettsomen
inteinflytande inom flera sådana kan nämligenmarknader. Detta nor-

malt beaktas inom konkurrenslagenssett system.
inställer flennedieinflytande i så fallFrågan sig då det somom

skulle förutsättning för skall bestämmas exakt i lagenprövningvara en
angivande liknandeeller på sätt.procentsatsgenom av en

Motsvarande fråga har varit föremål för överväganden på det inter-
nationella planet såväl inom EU-kommissionen inom Europarådet.som

fasthar därvid dock inte gällt diskuteras, läggaDet såsomatt, ennu
fast-för prövning skall få till ståndkommagräns attatt utan snarareen
frånställa åtminstone i princip för det medieinflytandeabsolut gränsen

enskild aktörs sida skall tillåtet.huvudöver tageten som anses
således känt de framskridna planer på direktivlångtDet är att ett

förelåg sikte på detinom kommissionen innehöll regel togsomsom en
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dagstidningar eller åtsig åtfallet företag ägnar utattatt ett gesom
angivnaförvärvar företag med deradio eller TV-sändningar ett en av

fysisk eller juridiskmed följdverksamhetsgrenama att en person
avseende minst två dessaskulle få kontrollförvärvet avgenom
inflytande skulle beräknadettaverksamhetsgrenar. För mätaatt man

kontrollen Med detta begreppshare" avsåg.den "audience som-
radio- eller televisions-dagstidningsläsama elleravsågs andelen av

hela antaletområde, uttryckt ipubliken inom visst procentett av
inomhela radio- eller televisionspublikendagstidningsläsare eller

område.samma
skulle publikandelen i varje sådandirektivutkastet utformatSom var

i divide-omfattades aktörens kontrollVerksamhetsgren procentsom av
därvid erhölls läggas Ommed och de taltre samman. summansomras

låtskulle förvärvet i princip förbjudet,uppgick till tio eller varamer,
p diskuterades. enklarevissa möjligheter till undantag Ett sätt attattvara;

procentandelama skullesak skullesäga att summan avsamma vara
elleruppgå till 30 mer.

hittillsplanerna direktivdet föregående har påframgårSom ettav
expertkommitté inom Europarådettill resultat.inte lett något Den som

förtill rekommendation åtgärdertillkallats för fram förslagta ettatt om
Mediekon-diskuterade, enligt vadfrämja mångfald i mediernaatt

tanken på rekommenderacentrationskommittén inhämtat, att samma
lämpligenemellertid för ingenstannadeMan procentsatsgräns. attl

l ministerkommittén rekommen-borde i den antagnaanges, numera av
avsnittdationen se 8.2.

skulle bli tämligensålunda diskuterade slagetdetEn gräns av
tillsakligt anledningsvårtillämpad ochkomplicerad och även settgeri

rimligen frågan betraktas påflera invändningar. Bl.a. måste annat
det gällerinflytande inom viss regiondet fråga änsätt är omom enom

publikandellandet i dess helhet. 40inflytande inom En procentom
anmärkningsvärd medan i detdet förra fallet intebehöver i senarevara

inflytande.innebära mycket väsentligtfallet naturligtvis skulle ett
fast exaktvanskligheten söka läggaanförda visarDet att pro-enav

skullesådan lösninghär i fråga.för den prövning Enärcentsats som
intresset tillämp-till det förut berördaockså i motsättningstå attav

utveck-tillreglering fortlöpande skall kunnaningen anpassasenav ny:
struk-och motverka sådanamarknadsförutsättningama intelingen avl
ställetBedömningen bör ikan önskvärda.turrationaliseringar som vara

detden sig imarknadssituationen sådansin utgångspunkt i terta som
friaför detberoende vilka konsekvensersärskilda fallet och ytterst vara

dock de inter-förvärvet. Möjligen kanskulle kunna följaordet avsom
det gäl-viss vägledningdiskuterade tjänanationellt närgränserna som

helhet.kontroll landetler prövningen somen som avserav
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kanuppmärksammas. Situationentredje typfall börMen även ett
betydande kon-svensk koncern har byggttänkas den att upp envara en

tidi-med hänsyn till koncernenscentration mediemarknaden,på som
befarasinte kanhandlande och olika vidtagna arrangemanggare

och allsidig upplysning. Koncernenhämma fritt meningsutbyteett en
företag-emellertid tilleller delar därav säljs ett annatstora senare

intebeträffande vilkenexempelvis utländsk mediekoncem manen -
garantier. bör enligtprövning har Förvärvetnärmareutan samma

och detta oberoendekommitténs mening i den situationen kunna prövas
etablerat sigföretaget tidigare hardet förvärvande ettsomav om

också bör kunnabetyder prövningmedieföretag eller inte. Det att en
dominerande ställningkontrollenske förvärvet förändrar över enom

väsentligt flermedieägande.eller ställning innefattande Förvärvetetten i
inte skulle innebära någonkan då i sista hand förbjudas det iäven om

ökad koncentration den svenska marknaden.på
prövningen kon-Slutligen bör i lagen uttryckligen att av omanges

fritt meningsutbytebefaras ägnad hämmacentrationen kan ettattvara
bakgrund koncentrationensoch allsidig upplysning skall ske mot aven

förväntade agerande imarknadsförhållandena och berörda företagsart,
agerande naturligtvis oftaden situationen. förväntadeFöretagens ärnya
medieföretag tidigarelättare förutse det gäller svenskanäratt vars

ledning förmedielandskapet kan tjäna tillagerande inom det svenska
därmed ibland kan fåförsteg svenska företagbedömningen. Det som

utländska företag.kan dock inte någon diskriminering avses som
utformaslagen bör såSammanfattningsvis kommittén attattanser

kunna förbjudas, denkoncentration skallen om

dominerandeförändrar kontrollenskapar, förstärker eller över en
eller ägnad hämma före-ställning, väsentligt hämmar är attsom

frågaeflektiv konkurrenskomsten eller utvecklingen i om enav en
föregående har särskild betydelsesådan verksamhet enligt detsom

eller ställ-radio ochför opinionsbildningen dagspress, TV en--
flera sådana verk-väsentligt inflytandeinnefattar inomning ettsom

samheter, och
marknadsförhållandena ochbetraktande koncentrationensi art,av

befaras ägnadberörda företags förväntade agerande kan attvara
allsidig upplysning.hämma ettfiitt meningsutbyte och en

intressetUtfonnas kriterierna för prövningen på detta sätt, synes av
säkerställt. Uppenbarttillräcklig restriktivitet i tillämpningen bli ären

skall kunna slånämligen det föreligga starka skäl förmåsteatt att man
frittfast koncentration kan befaras ägnad hämmaatt ettatt en vara

allsidig upplysning. all synnerhet gäller dettameningsutbyte och Ien
förvärvande företagets tidigare handlandeförutsätts, detom, som nyss



regleringSOU 1999:30 för 363Principema en ny

skall beaktas. därför och för sig omdisku-mindre troligt de iDet är att
medieområdetterade företagsförvärv, faktiskt genomförts påsom
skulle Marie-under år, skulle ha blivit förbjudna. Naturligtvissenare

bergs förvärv dotterbolag blivit före-Sydsvenska Dagbladet med haav
mål för skedde med stödprövning på i praktikensättsamma som av-
konkurrenslagen, diskuta-låt med grundlagstolkning ärvara somen

vid prövningenbel här har redan facit. ansågsFörvärvetmen man-
inte kunna angripas med stöd konkurrenslagen och skulle redan avav
det skälet inte heller kunna drabbas den reglering kommitténav som
föreslår. gällerDetsamma Expressens förvärv GT, omstän-trots attav
digheterna i falldetta delvis annorlunda.var

framtida för-det gäller reglerings betydelse för eventuellaNär en
det naturligtvis vanskligt uttalanden angåendenågravärv är göraatt

tänkbara praktiska fall. nämligen erfarenhetsmässigt mycketDet är
på längre sikt bedöma inom mediesektom, därsvårt utvecklingenatt

drastiska förskjutningar har förekommit främmande länder ochi många
ibland de medie-i vårt emellertid någonAntagäven störreeget. att av
koncemema förvärva ellerskulle dessa koncerner störreen annan av
delen dess majoritetsposten TV-kanal med riksspridningrörelse, iav en
eller och betydelsefull dagstidning. sådant förvärv skulleAtt ettstoren
bli föremål för granskning i sina detaljer med den lagstiftning somen

skulleskisserats framstår ofrånkomligt. sådan prövningEnnyss som
prövningnaturligtvis inte behöva resultera i förbud. Utfalletett av en

skulle och bedömningbero planerna med förvärvetytterst avav en
dettas sannolika konsekvenser för den redaktionella självständigheten

för yttrandefriheten.och de praktiska möjligheterna utnyttjaatt
situation då förbudEn skulle kunna ärövervägasett ettannan om

förvärv i uteslutande syfte minska konkurrensen ochäger attrum
exempelvisägarspridningen på området. dominerande företag köperEtt

konkurrentföretag för skall läggas ned ellerverksamhetenett attupp
före-helt integreras med det moderföretagets, tvingandeutan attnya

efter fientligatagsekonomiska skäl affären påkallad. Uppköp s.k.gör
bud företagsledningens vilja i målbolaget-dvs. eller styrelsensmot-
påkallar också område.särskild uppmärksamhet på detta Förvärv ettav
nyetablerat företag kanske framgångsrikt tillämpat alternativasom
affärsidéer kan förut har berörts inverka mycket negativt andrasom

vil-presumtiva nyetablerares benägenhet sig på marknaden,vågaatt
ket på sikt kan skada konkurrenstryck mångfald. Slutligen måsteoch en
beredskap finnas för ändringar i ägarstrukturen innebär mycketsom en

dominans aktörer.för eller enskildastor etten par
Även förhållanden i sina huvuddragdet så länge nuvarandeom

koncentrationer blirbestår således kan förutses förbudatt mot en
värde medganska ovanlig företeelse, det från principiell synpunktär av
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viktig denförutsätts. minstde former här Inteprövning i ärsomen
förvärvmed tillämnatredovisning planernaskyldighet lämna ettatt av

för närings-skyldighet gällersådan reglering.följer Dennaensom av
konkurrens-koncentrationer omfattasvid sådanalivet i övrigt avsom

särskild bety-mediesektom, där denockså gälla förlagen och bör är av
delse.

förbudAlternativ till14.6 z
j

prövnings-förslag innebärKommitténKommitténs förslag: att
föreskriva några åtgärdertilläggs behörighetinte ärattorganet som

i samband med förvärvetförbud. Alla omständigheteralternativa till
syftar tilldärvid sådanaskall beaktas och attäven arrangemang som

enhe-koncentrationen ingåendeför de isjälvständighetenbevara
slagförhandlingar i frågor detta påNågra sätttema. somsammaav

inte förekomma.konkurrenslagen bör docktillämpningenvid av

meddelas i alla sådanabehöver inte förbudEnligt konkurrenslagen
skad-leda till sådanaföretagsförvärv bedöms kunnasituationer då ett

undanröjatillräckligt föri lagen. Om detliga effekter är attsom avses
ikonkurrenslagenförvärvaren enligt 36§skadliga effekterna, fårde

delrörelse ellerföretag,stället för förbud åläggas att avyttra ett enen
konkurrensfrämjandeeller genomföra någonrörelse att annanenav

förhandlingi praktiken ofta resultatåtgärd. Sådana åtgärder är av en
det till påoch förvärvaren. allmänhet gårKonkurrensverket Imellan
träffarkommitoch företaget, de hardet verket överens, ettnärsättet att

andravanligen med stöd §förpliktelsen, varefter verket 57avtal avom
företagetsStockholms tingsrättstycket konkurrenslagen begär hos att

antal fall varje år. Ibrukar ske iåtagande förenas med vite. Detta ett
mellaninformella kontakterhar förutsattsbetänkandet SOU 1998:98 att

handlägg-förberedandeoch företagen under denKonkurrensverket
ningen skall öka.

medieförvärvs-norskamotsvarande gäller enligt denPå sätt nya
föreskrivaför förbud kanansvariga myndigheten i ställetlagen denatt

föreskriva andraellerskall vissa ägarandelarförvärvarenatt avyttra
först sökaålagtsMyndigheten har i lagen uttryckligenvillkor. att

detmed förvärvaren, ochfrivillig överenskommelsekomma till ären
chefredaktörstyrelse ellerför tillsättandedärvid ordningenavsett att av

sådan överenskom-föremål föreller motsvarande skall kunna bli en
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lagari andra utländskabestämmelser finnsmelse. Liknande även om
konkurrenslagstiftning gäller i jäm-medieförvärv, och denäven som

normalt kunna tillämpas påförbara länder torde sätt.samma
utfonn-till hands vidliggaskulle kunnaDet ävennära attsynas

möjlighet tilldiskuterasdet slagningen svensk lag som nu geavav en
erbjuda sig skilda möjligheterskulle kunnaalternativa åtgärder. Här

olikai samband medeller diskuteratsi praktiken har tillämpatssom
begränsningetableringar. exempelföretagsförvärv och Ett röst-är av

förbinda sig inskulle kunnaförvärvande företagetdet att tarätten:
ingenmotsvarande innebärbolagsordning ellerbestämmelser i attsom

föreskriftsådanviss andel Enkan kontrollera rösterna.än avmer en
åtgärder kan särskildför Andrafinns i bolagsordningen TV4. vara en

motsvarande befattning.chefredaktör ellerordning för utseende av
konsortialavtalfinns i detdetta slagBestämmelser upprättatssomav

förÖvertagande det operativaSchibstedtsmed anledning ansvaretavav
Syd-vid Mariebergs förvärvaktuellaAftonbladet och även avvar

1998med dotterföretag.svenska Dagbladet När ett sam-sommaren
aktualiserades,och Bonnier-gruppenSvenska Dagbladetgående mellan

alternativha planerats. Ytterligarelär motsvarande ettett arrangemang
skallantal styrelseledamötemavisstskulle kunna att ett varaavvara

utfästelser frånkanske också kunna tänka sigskulleoberoende. Man
redaktionelltsyndikeringsida s.k.det förvärvande företagets att av

liknande förbindelserförekomma eller andramaterial inte skall som
redaktionellamedieföretagetssäkerställa detsyftar till övertagnaatt

självständighet.
område tryckfrihets-vanskligtdock inne påHär rörär ett somman

grundläggande principer.yttrandefrihetsgrundlagensförordningens och
ansvarig utgivaretryckfrihetsförordningengäller enligtSå attt.ex. av

skriftens kan sigskrift skall Dettryckt periodisk ägare. teutses av
prövnings-skulle innebäramed ordningmindre lämpligt attsomen

avvikelser från dennaföreskrivatilläggs behörighet attorganet om
förvärvande företaget rörandeförhandla med detprincip eller att enens

redak-användningfrågasådan fråga eller rör gemensam avom en som
Dennaproble-innehållet i skriften.och därmedtionellt material ytterst

livligföremål för delvis ganskaför övrigt 1998matik sommaren envar
det hos skulle svårtvilken kan slutasallmän debatt, attatt varaossav

förekommerdetta slag, denförankring för ordningvinna ävenav omen
internationellt vanlig.andra områden ochpå ärsett

andrakan riktas det gällerMotsvarande invändningar näräven
fördet gäller ordningenalternativa åtgärder såsomtänkbara när ut-

Ävenstyrelseledamöter. ålägganden gårseende avyttraut attsomav
principielltsigeller del rörelse kanföretag, rörelse teett en av enen
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tveksamma, det gäller verksamhet skyddad tryckfrihets-när ärsom av
förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Kommittén det därför dettapå område ligger tillatt närmastanser
hands prövningsorganet inte tilläggs behörighet föreskriva någraatt att
alternativa åtgärder. hindrarDetta givetvis inte skall beaktaatt organet
alla omständigheter i samband med förvärvet och därvid kan fästaäven
avseende vid exempelvis det föreligger avtal rösträttsbegräns-att om
ning eller liknande förhandlingarnågra i frå-Menannat arrangemang.

detta slag vid tillämpningen konkur-sättgor av samma som av
renslagen bör inte förekomma.

Den beskrivna ordningen kan naturligtvis ha den nackdelensägasnu
det inte kommer finnas något hindrar företag, iatt att ettsom som

anslutning till företagsförvärv förklarat sig vidtaatt ett prövats attavse
särskilda för tillförsäkra det förvärvade företagetattarrangemang
redaktionell frihet, ändrar sin inställning sedan förvärvet godtagits.
Sker detta endast kort tid efter förvärvet, bör det på sättsamma som
enligt konkurrenslagen finnas möjlighet till omprövning oriktigaen om
uppgifter har lämnats i fråga förhållanden väsentlig betydelse förom av
prövningen. Kringgåenden detta slag dock förut konstateratsärav som Eovanliga i vårt land och skulle Lföretagets trovärdighet i fråga påsätta ett

innebär avgörandesätt nackdelar för medieföretag. Någon gångettsom
kan det naturligtvis dock tänkas de ansvariga kan ha anled-att organen
ning i sin prövning in föreliggandeeventuellt tvekanatt väga etten om
utfåst berört slag kan komma bli be-antas attarrangemang av nyss
stående i avsaknad sanktionsmedel.av

14.7 Förhållandet till konkurrenslagen t

Kommitténs förslag: Sådana produkter och tjänster omfattassom
den särskilda lagen bör undantas från konkurrenslagens tillämp-av

ningsområde.

Om i enlighet med vad har förutsätts speciallag kommersom nu en
reglera frågan företagsförvärv i fråga företagatt bedriverom om som

verksamhet utgivning dagstidningar och sändningsom avser av av
radio- och TV-program, bör enligt kommitténs mening inte dessutom
konkurrenslagen reglera fråga. Kommittén föreslår således attsamma
produkter och tjänster detta slag undantas från tillämpningsområdetav
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fram-harvad förutförvärvsregler. Avkonkurrenslagens sagtsför som
bör kvarstå.anmälningsskyldighetendockgår att

emellertidkommitténanfördadet förut attframgårSom anserav
vanligakonkurrenslagensbör följareklamutrymmeförsäljning reg-av

förmedföra riskochirrationellskulle sigordningler. En teannan
frågaprincipielltdeti tillämpningen. Härinkonsekvenser settär om

lig-de intressenvilken intebeträffandeproduktmarknad somen annan
hittillsva-Vid singällande.särlagstiftning sigtill grund för görenger

medieföretaggällerdetföretagsförvärvsfrågorprövningrande närav
reklam-bedömaefterocksåmestadelsKonkurrensverkethar strävat att

försäljning separat.
sigförhållermedieområdetföretagsförvärv påvidden mån detI ett

sådanverksamhetbedriverföretagen ände berördaså ävenatt annan
avseende gällai dettalagen bör ocksåsärskilda attfaller under densom

verk-sådanbeträffandeskall tillämpasvanliga reglerkonkurrenslagens
samhet.

Prövningsorgan14.8

koncentrationingripandeFrågorKommitténs förslag: mot enom
följaUppgifternadomstol.lagenenligt den attskall prövas avnya
frånuppgifterinfordraeventuelltanmälningarutvecklingen, emotta

för prövningenhandoch i sistaföretagen ettde berörda omavsvara
påankommaden lagenbör enligttill domstolärende skall föras nya

verkettillexpertis knytssärskildnämnd medKonkurrensverket. En
uppgifter.för dessa

kon-förbudfrågorkommitténutgångspunkt för motärEn att om
någotdomstol.på Attankommalag skallenligtcentrationer nyen

bedömasmåstedetta slagbefogenheterskulle tilläggasannat avorgan
otänkbart.som

uppgifttillskall havilketdärmedgällerDet övervägaatt somorgan
berördafrån deuppgifterinfordraeventuelltfölja utvecklingen,att

skallärendeprövningenförhandoch i sistaföretagen ettav omsvara
Konkurrensverketslaguppgifter detdvs.föras till domstol, nusomav

dettaalternativ iolikaharområde. Kommitténsitt övervägthar inom
hänseende.

enbart förtillskapaskulle kunnaEn att ett nyttutväg organvara
ordning kansådanvalts i Enhar Norge.lösningendetta ändamål. Den



1999:30SOUregleringför368 Principerna en ny

under-skulle fåintenackdelenförenad med dendock organetattvara
förflytakannaturligtvisdeteftersomverksamhet,löpandeförlag en

aktualiseras.skulleprövningdåtillfällendetid mellanavsevärd en
lämplig lösning.mindredärför dettabedömerKommittén som en

tryckfrihetenövervakauppgifttillhar bl.a.Justitiekanslern JK att
TV-området. Detradio- ochuppgifter påmotsvarandevissaoch har
uppgifterdetillägga JKnaturligtdärför kunnaskulle att som nusynas

konkurrensrättsligaochekonomiskaaffärsmässiga,diskuteras. De
ochfrämmande för JKdock sigskulleaktualiserasbedömningar tesom

för JK:shandläggas inomkunnasvårigheterbetydandeinte utan ramen
organisation.begränsade

specifiktnärvarandeför ärde allmännadet gällerNär organ som
dentillämpningdet vidbeaktasmedieområdet börpåverksamma att av

bedömningarbli frågaregel görakan förutsättaslagen attomsomnya
förharetermedia.och Inget närva-på gång rör organpressenensom
ocksåproblemområden. Ettbåda dessa är attuppgifter inomrande

stödbehöveraktualiserasprövningfall dåsådanaför avorganet en
ekonomisk expertis.juridisk och

omorganisationtanken påhar tagitstillFrån tid somenuppannan
såslåsverksammavissa deinnebäraskulle att samman,organenav nu

fleraskett ihartillskapas påmediemyndighet sättatt somsammaen
förändringsådanskullesakenkommitténländer. Somandra enser

sådanaaspekterandrahar mångafrågan änvärde,kunna menavvara
därförharKommitténuppdrag.kommitténsförinomligger ramensom

utgångs-myndighetsstrukturennuvarandemed denfråganbedömt som
punkt

huvuduppgifttillinstruktionenligt sinPresstödsnämnden har att
1990:524presstödsförordningenstöd enligtansökningarpröva om
anslutningförordning.i lbestämmelsernaövrigt tillämpaoch i samma

ekonomiskadenanalyserafölja ochocksånämndenhärtill skall
föränd-väsentligaoch övrigaolika tidningsgrupperförutvecklingen

deutfalletregeringenoch tilldagspressenringar inom rapportera avom
tidningsägandet.förändringar iochåtgärdernapresstödjande om

i dettasidouppgiftervissadessutomPresstödsnämnden har sam-som
uppgifterintehar alltså rörNämndenförbigås.manhang kan som

påankommaskulleuppgifterTV-området och de ettradio- och som
främmandeskulle sigmediekoncentrationlagenligt temoten nyorgan

huvuduppgiften.förhållande tilli
huvuduppgifttillharradio och TVGranskningsnämnden för att

iinnehållsändningamasförreglerefterlevnadentillsyn överutöva av
iankommerallmänheten. DettillTV-sändningarradio- ochfråga om

särskildaochdomstol vitenvidföra talannämndenfall påvissa att om
skiljernärvarandeförnämndenbedömningarde göravgifter, sommen
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i
enligtpåankommaskullefrån dem ettgradhögsig i mycket organsom

diskuteras.lagstiftningden som nu
tillstånd,i frågorbeslutauppgifttillharV-verketoch attRadio- T om

tillriktadeTV-sändningarochradio-registreringochavgifter rörsom
ellerregeringenpåliggerinteuppgifternadåfalli deallmänheten

denocksåhar över-Myndighetenmyndighet.någon numeraannan
hel-medieområdetinomutvecklingenföljauppgiftengripande somatt

möjligen någotligger när-verketpåankommeråtgärderhet. De som
Presstöds-förvad falletuppgifterna ärdiskuterade ände nyanumare

tänk-skulle kunnaVerketGranskningsnämnden. ettochnämnden vara
tveksamtsigskulleidealiskt. attDetifrånlångt tebart änorgan om

gälleruppgifterverketanförtro pressen.som
eko-juridiska ocherforderligadenförfogarKonkurrensverket över

fördelbetydandemedföraskulle attDetnomiska kompetensen. en
fall dådet i detillmed hänsyn ettverketuppgiften till attanförtro även

för-ofta kanmycketlagendenenligtskallföretagsförvärv prövas nya
skallförvärvet ävenprövning görassig såförhålla attutsättas aven

dåkanregelverkenbådadeenligtPrövningenkonkurrenslagen.enligt
sammanhang kaniföretagenberördadeföljd ettmedsamordnas att

tillåtlighet.förvärvetsangåendebeskederhålla
innebärlagenförslag den attkommitténsmedi enlighetOm nya

fritttill intressetanknytningmed ettskallbedömningar göras av
visserligensigskiljerupplysningallsidigochmeningsutbyte upp-en

Konkurrensverket.påankommeri dagbedömningardegiften från som
lösasproblememellertid dettamening kankommitténsEnligt genom

deprövningförverkettillexpertis knytssärskildmednämnd avatt en
flerainförts iharSådanagäller.det härärenden arrangemangsom
råd,rättsligaSocialstyrelsenserbjuderexempelsammanhangandra -

ärendeniSocialstyrelsenspåbeslutar vägnarsjälvständigt somsom
verksammalänsstyrelserna nämn-olika vidliksområdet,anförtrotts

detpåutformaskonstruktionen sättetuppgifter. Omsärskildader med
ordförandenämndensKonkurrensverketvid ärgeneraldirektörenatt

frågorandrahänskjutanämndentill ävenbefogenhettilläggsoch att
lagstiftning,omfattassådanamedieanknytningmed än en nyavsom

Dettabedömning kan ärsamlad göras.intressettillgodoses att enav
snabbtsåberörda företagönskemålettillmed hänsynviktigt attockså

ärende.uppkommetbesked ifåkunnamöjligt skall ettsom
kommitténhar nämn-övervägtledamöterövrigagällerdetNär om

förinslag över-parlamentariskt attstannattillförasbörden ett men
meningkommitténsEnligtordning.sådanskäl talarvägande mot en

yttrande-förkompetenssärskildmednämnden ingåbör i personer
åtankeikommerhärvidlagbedömningar. Personerfrihetsrättsliga som

dettamediebranschen, låti attverksammavariteller hakan varavara
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kan tänkas medföra svårigheter det gäller inär det särskilda falletatt ge
nämnden sammansättning innebär inga ledamöter belastasen attsom

jävsförhållanden. Andra exempel på bör kunnaav ingå ipersoner som
nämnden företrädareär för den akademiska forskningen på området
eller tjänstgör eller har tjänstgjort jurymän i tryckfri-personer som som
hetsmål. Av anförda skäl kan i detta sammanhang inte föreskrivasnyss

ordföranden iatt nämnden skall eller ha varit ordinarie domare.vara
Viktigt emellertidär intresset juridisk kompetensatt hos nämndenav en

till så objektivtas bedömningatt står ivara, överensstämmelseen som
med vedertagna rättsliga principer säkerställs. Enligt kommitténs
mening bör de lagfama ledamöterna bilda majoritet.

Med de angivna utgångspunktema ligger det enligt kommitténsnu
mening till handsnärmast domstolsprövningen enligtatt den lagennya
ankommer på Stockholms tingsrätt i första instans och Marknadsdom-
stolen i sista instans, så dennaäven prövning i förekommandeatt fall
kan samordnas med eventuell prövning enligt konkurrenslagen.en

Det kan diskuteras dessa domstolaräven bör få biträde sär-om av
skild expertis och i vilka former domstolen i så fall bör få sådant
biträde. Om har förutsatts särskild nämnd skall knytas tillsom nyss en
Konkurrensverket det mindre ändamålsenligt genomförasynes att

beträffande domstolarna.samma Detta skulle endastarrangemang
innebära ställningstagande frånatt ett nämnds sida överprövasen av en

likartad nämnd. I stället bör frågan förse domstolarnaannan medattom
expertis beaktas vid utseende de lagfama ledamöter skallav som
ingå i domstolarna. Beträffande dessa föreskrivs för närvarande i 64 §c
konkurrenslagen och 4 § lagen 1970:417 marknadsdomstolom m.m.

de skall ekonomiskaatt Enligt kommitténs mening bör,experter.vara
vid handläggning mål enligt den lagen, ledamöterna haav nya en av
särskild fackkunskap inom de områden lagen sikte på. Härut-tarsom

gäller detöver givetvis kan lämpligtatt någon de ekono-vara om av
miska kunskaperhar särskildaexperterna i medieekonomi, dettamen
bör inte något obligatorium i de säkerligen sällsynta fall dåvara en
fråga enligt den lagen skall handläggas domstol. Dessutom börnya av
beaktas domstolen har möjlighetatt förordna sakkunniga ochatt iatt,
den mån mål enligt den lagen anhängiggörs hos domstolen,nya man
torde kunna räkna med den specifika sakkunskapenatt på medieom-
rådet vid behov införs försorg samtidigt denparternasgenom som
naturligtvis kommer till uttryck den till Konkurrensverketgenom
knutna nämndens ställningstagande.

Kommittén vill i detta sammanhang slutligen understryka den stora
allmänna betydelsen prövningen det gälleratt koncentrations-närav
frågor på medieområdet med skyndsamhet.görs På detta liksomstor på
andra områden finns flera exempel på utdraget prövningsför-att ett
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å

tidPåföretag.för berördaproblembetydandetilllettfarande har senare
iKonkur-avlastamed syfteantagitslagändringarflera attocksåhar

iförförutsättningarnaökadettaoch pårutinärenden sättrensverket en
harföregåendedetikommitténreglerbehandling. Deskyndsam som

bidrakunnabörmedieområdetprövningengällerdetskisserat när
handläggning.snabbtill en
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kabel-TV-företagensSärskilt15 om

ställning

förhar närva-Kabel-TV-företagenöverväganden:Kommitténs
med detföreningställning. Imonopolliknandefallrande i många en

trådsändningaryttrandefrihetsgrundlagenskydd gerstarka som
abonnentematillförsäkragällerdet attsvårigheter närmedför detta

harfrågaprogramutbudet, upp-inflytande somtillräckligt över en
frivillig-påMöjligheterna attsammanhang.mångaimärksammats

beroendedelvisproblem ärmed dessa avtillkomma rättahetens väg
Kommittén attosäkra.sig anserutvecklingen tertekniskaden men

yttrandefrihets-ibörändring görasintedet bör övervägas enom
abonnentemasyftemedlagstiftning attmöjliggör gegrundlagen som

kabelnät.idistribuerasvilkainflytande över somprogram
införsTV-lagenochradio-idet endessutomföreslår attKommittén

inne-anslutningsavtalivillkorsigriktar sommotbestämmelse som
kabel-användaellerinstallera annanbegränsning rätten attbär av

parabolantenn.installeraellerTV-anläggning att

Bakgrundl1

Inledning

kabel-TV-företagensrörandeförslag pro-tvåframladesapril 1997I
1997:68.SOUkabelnätiGrannlands-TVbetänkandetgramutbud i

monopolliknandeintarkabelbolagenfastbl.a.slog enUtredaren att
kabel-föreslogoch attprogramföretagochkonsumentställning mot

service-publictv-tittamaerbjudaåläggasskulle att enTV-företagen
avgift,skäligDanmark uträtt att taoch motvardera Norgefrånkanal

kabel-TV-gickförslaget attandra utoffer-skyldighet. Dets.k. must
mellanrummed jämnaåläggasskullemodell attnorskefterföretagen

ochprogramönskemål attabonnentemasundersökningarföreta av
Försla-programutbudet.förgrundtillläggasskulledessaresultaten av

åtgärder.någratilllettintehargen
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iÅr 1997 prövade Konkurrensverket ärende kabel-TV-före-ett om
Ärendetpaketering TV-kanaler strider konkurrenslagen.tagens motav

initierades anmälan kabel-TV-företagen utnyttjar sinaattgenom en om
monopol och tvingar konsumenterna betala för TV-kanaler deatt som
inte vill ha och undanhåller dem kanaler de,vill ha tillgång till.som

År 1998 gjorde Hyresgästernas Riksförbund framställning tillen
regeringen rörande hyresgästers parabolantenner.rätt sättaatt upp

dessa initiativInget har lett till något resultat. Mediekoncentra-av
tionskommittén har den bakgrunden och med beaktande denmot av
uppmärksamhet problemen erhållit i den allmänna debatten funnitsom
anledning diskutera frågan några åtgärder på området bör vidtas.att om
Med hänsyn till Konvergensutredningen har uppdragatt ett tange-som

kommitténs utredningen skall bl.a. bedöma det behövs ytterli-rar om-
lagstiftning för säkerställa yttrandefrihet, tillgänglighet ochattgare

mångfald inom området för elektroniska informationstjänster församt
motverka skadliga konkurrensbegränsningar har samråd skett medatt -

nämnda utredning. sekretariatet har dessutom haft kontakter med
Svenska Kabel-TV-töreningen, IT-kommissionen och Konsument-
verket.

Kabelnät

kabelnätEtt består flera delar, huvudcentral, sprid-stamnät,antenn,av
ningsnät och fastighetsnät. delDen ligger i fastigheten ochsom som
går till s.k. överlämningspunkt utanför fastigheten kallas fastig-ut en
hetsnät och torde tillbehör till fastigheten. delDenutgöra nätetav som
går från överlämningspunkten till kabel-TV-företaget, dvs. spridnings-

och kallas ibland mednätet för basnät.stamnätet, ett gemensamt namn
Själva innehåller alltid fiber- eller koaxialkabel. Fiber-nätet nästan
optisk kabel har hög kapacitet och används normalt iextremt stam-en

Koaxialkabel används från överlämningspunktemanätet. till de en-
skilda hushållen. anslutaSättet hushållen till kabelnätet kan variera.att
Om det går kabel till varje hushåll betecknas stjämnät,nätet etten som

det däremot kabelnså går iär slinga med förgreningar till varjeatt en
hushåll det fråga kaskadnät.är ettom

Kabelnät finns framför allt installerade i flerfamiljshus. harDet hit-
tills inte ekonomiskt lönsamt dra till enfamilj shus.ansetts stamnätatt
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kabelnättillHushåll anslutna

kabelnätviasatellitmottagning antogstillätlagdetEfter att somen
hushållAntaletSverige.kabelnäten iutbyggnadskedde1984 somaven

emellertidharUtvecklingensnabbt.ökadekabelnättilltillgångfick
förskersatellitkanalerförExpansionenåren.deunder senastestagnerat

hushållsparabolerantaletkabelinte attnärvarande utan genomgenom
tillanslutnahushåll i landetalla451996ökar. Hösten procent avvar

centralantenn-tillanslutnahushållenoch 9kabelnät procent varav
totaltdessaTV-kanaler. Avmarksändamottagningföranläggning av

kanalerdemed hanöjde sigfjärdedeldet att som54 procent somenvar
hus-hadetidpunkt 14Vid procentallafinnas imåste nät. avsamma

tilltillgånghadeoch 5parabolantennprivat procenthållen sam-enen
Kabel-TV-föreningenSvenskafrånuppgiftEnligtparabolantenn.ägd

och 88kabel-TVtillhushåll tillgångalladag 70har i pro-procent av
parabolantenn.ellerkabel-TVantingentillhar tillgångcent

kostnader påfördelningförÖverenskommelser principerna avom
hyresmarknaden

kost-hurdiskussioneruppkombyggdeskabelnätenoch med utI omatt
och Hyres-SABOfördelas.skullekabel-TV-anslutningförnaderna

riktlinjerrekommendationutfärdadeRiksförbund somomgästernas en
tekniskhörandedärtillochfastighetsnätetförkostnadernapågår attut

signalersepareringochmottagning samtåtgärder förförutrustning av
hyran.hyresgästersamtligabelastaskallbasutbudvisstför genomett

dendebiterasvalhyresgästenspåberorprogramavgifier en-Rena som
hyresmark-privatadenriktlinjer förMotsvarandeskilde hyresgästen.

FastighetsägarförbundSverigesavtal mellanutfärdatsharnaden genom
skall kostna-riktlinjerEnligt dessaRiksförbund.och Hyresgästemas

utrustningtekniskövrigochfastighetsnätetombyggnadförderna av
tilltilläggfårFastighetsägaren ettbruksvärdeshyran. ta uttäckas av

kabel-ellersatellit-förhar emotlägenhet taför utrustats atthyran som
deandravill änhyresgästval.individuellt EnefterTV programsesom

programavgiftsärskildbetalaskallgrundutbudetiingår somensom
ochtill basnätanslutningellerparabolantennförkostnadertäckaskall

förkostnadereventuella programmen.
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Kabel-TV-företagen

finnsDet fyra dominerande kabelnätoperatörer tillsammans harsom ca
95 kabel-TV-marknaden. Som redovisatsprocent i tabell i2.28av
avsnitt 2.4.4 när Telia Infomedia Tele Vision 1 300 000 hushåll. Före-

denär överlägsettaget aktörenstörsta och har abonnenter helaöver
landet. Kabelvision har 350 000 hushåll anslutna. Majoriteten av
Kabelvisions abonnenter bor i SABO-bostäder. StjämTV når 240 000
hushåll i Stockholm. Sweden On Line har 184 000 hushåll anslutna
och har sin tyngdpunkt i Malmö. Därutöver finns det knappt 70-talett
mindre kabel-TV-företag i landet. Några exakta uppgifter antaletom
smånät endast har för fåtal kanaler finns inte.utrymmesom ett

För kunna Telias ochatt Kabelvisions tilläggsutbudta emot krävs
dekodrar. Stjäm-TV och Sweden On Line har typ systemen annan av

tilläggsutbudetgör levereras till de hushållatt antingen självasom som
valt ansluta sig eller har anslutitsatt fastighetsägarens för-som genom
sorg.

Kabelbranschens lönsamhet

Investeringarna kabelnäteni beräknas uppgå till 10 miljarder. fyraDe
dominerande företagen 1,3 miljarder kr 1997. Teliasomsatte årsintäkter

hushåll uppgick år till kr,460 Kabelvisions till 640 kr,per samma
StjämTV:s till 1090 kr och Sweden On Linezs till 690 kr.

Det har spekulerats i omstruktureringar ikabel-TV-branschen sedan
Scandinavian Equity Partners köpte Stjäm-TV från Singapore Telecom,

några betydande förändringar har inte skett. Lönsamhetenmen anses
generellt inte särskilt god i branschen.sett Det utvecklingenärvara
inom Internet och med interaktiva tjänster förväntassom ge morgon-
dagens goda lönsamhet, möjligen i kombination med telefoni. för-Det
utspås bli strukturella förändringar där privata kabel-TV-företag och
kommunala går eller arbetarnät ihop.samman
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Problemområdena5.21

kabel-TV-vad gällerhuvudsakliga särdragfinns i dagsläget någraDet
värdaenskildetill denställning i förhållandeföretagens är attsom

notera.

tillkontrolldet har kabel- TV-företagenförstaFör accessnätenöver
hushållen.

ellerkabelnätetägandetantingen pågrundasKabelnätinnehav kan av
kabel-TV-företagetVanligenförfoga ägerrätten över nätet.att

delarhela ellerhyrföretagendet förekommerbasnätet att avmen
fastighets-normaltFastighetsnätenhuvudcentral.basnätet ägssamt av

bådekabel-TV-företagendominerandede fyra ägareärTreägaren. av
och låteribland enbartLineSweden Onoch kabeloperatör. operatörär

sig förbeslutarfastighetsägarende anslutna själva När attäga nätet.
mellan denneträffas avtalfastighetenkabelnät inominstallera ettett

endast Teliadetaktörernakabel-TV-töretaget deoch av ärstora som
medindividuella avtal 5harmed fastighetsägarnaförutom avtal pro-ca

år.avtalen på 5-15Normalt löperanslutna hushållen.decent caav
avtalet skallochupphandlingstillfälletvidi första handDet närär

praktikenkonkurrenssituation. Iföreligger vissförnyas det ensom
kabel-TV-iöretag harbaraemellertid många ställenfinns det på ett som

finnsmån detdenverksamt i Iellerbyggt på sätt är orten.nät annat
nätinne-redannärvarande denförkonkurrerande företag har ärsom

eftersomlöperavtalstidenkonkurrensfördelhavare nyttettnär uten
utrustningTeknisköverlämningspunkten.kan behöva dras tillbasnät

behöva bytas. Sanno-kan ocksåinstallerad i fastighetenredan ärsom
avtal medskall träffafastighetsägarenlikheten för annatett nyttatt en

det kabel-TV-regel kan alltsåinte såkabel-TV-företag därför Iär stor.
reellthafastighetsägarenavtalet medföretag slutit sägas ettsom

såförekommerisända Detmonopol på TV-program gottnätet.att som
fastig-i ochkonkurrerande kabelnätaldrig det finns tvåatt sammaen

och kabel-TV-fastighetsägaremellanavtal slutshet. Ett ettensom
bestämmelserinnehållerdetexklusivavtal;företag ibland slagsär ett

medsluta avtalinte harinnebär fastighetsägaren rätt ettattattsom
centralantenn-användakabel-TV-företag ellernågot attannat annan

anläggning.
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det andraFör finns det lagstijtningingen abonnenternasom ger
möjlighet till inflytande programutbudet.över

fastighetsägarensGenom val kabel-TV-företag bestäms i principav
vilket utbud TV-program abonnenterna f°ar möjlighet deltaattav som

Abonnenter hyresgäster inte på något garanteradeär är sättav. som
inflytande programutbudet och varken dessa eller fastighetsägarenöver
kan hindra kabel-TV-företagen plötsligt ändrar utbudet. med-Somatt
lem i bostadsrättsförening och till bostadsrätt kan denägareen en
enskilde få visst inflytande avtalet med kabel-TV-företaget påett över
föreningsrättsliga grunder, den enskilde här be-ärmen som annars
roende vad majoriteten bestämmer jfr. rättsfallet NJA 1989 s.751.av

detFör tredje finns det praktiken möjligheti ingen individuellagöraatt
val det befintliga programutbudetur

Idag kabel-TV-företagen i princip inte konsumenterna möjlighet attger
välja och betala för enstaka kanaler, s.k. á det utbudcarte, ur som
kabel-TV-företagen själva har bestämmanderätten tvingasDeöver. att

och möjligen också betala för kanaler intede villta Huremot som se.
många beror de önskade kanalerna ligger i basutbudet eller iom
tilläggsutbudet. Situationen har i den allmänna debatten tillspetsat jäm-
förts med någon skulle gå till tidningskiosk för köpa Svenskaatt atten
Dagbladet i så fall tvingas köpa Aftonbladet och Kalleatt ävenmen
Anka under hänvisning till det totalt blir billigare köpaatt sett att samt-
liga dessa tidningar i paket.ett

Det endast de hushåll anslutna till Teliasär digitaliseradeär nätsom
och har digital TV-box kan individuella val. Detgörasom en egen som

för närvarande fråga hushåll.är 30 000om ca
Kabel-TV-företagen har hänvisat till de utländska programföre-att

inte går med på säljas kanalvis och lösning med indivi-tagen att att en
duella val kräver dyrare utrustning.

det fidrdeFör finns det flerfamiljshus med kabelnät praktikeni sällani
alternativa satellitsända TV-kanalersätt att ta emot

hyresgästEn eller bostadsrättsinnehavare i kabelansluten fastigheten
har inte alltid möjlighet parabolantenn. Enligt uppgiftersättaatt upp en
från Konsumentverket har det förekommit och förekommer ibland fort-
farande avtal anslutning till kabelnät innehåller villkoratt om som
innebär förbud parabolantenner. torde framförsätta Detett mot att upp
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fastighets-kabel-TV-företag från början startadesallt de som avvara
avtalsvillkor.har sådanaägare som

parabolantennen skeuppsättningen måstegällerDessutom att om av
nyttjanderätten till, på grundhyresgästen inte harpå plats t.ex.somen
fastighetsägarens samtycke.mottagningsförhållandena, krävs Fas-av

egendom och kan särskilda skäldisponerar sintighetsägaren över utan
parabolantenn platssamtycke. Placering påneka hyresgästen av en en

till andra sidanför sig har nyttjanderätten kan åhyresgästen i ochsom
och miljöproblem.förenad med säkerhets-vara

självahinder för kabeI-TV-företagendet femte finns detFör inget att
programinnehållet.producerakommer att

självhindrar nätinnehavare frånfinns ingen regleringDet attensom
Hindretoch producera medieinnehållet.bedriva programverksamhet

bedriva programverksamhet bortför kabel-TV-företagen togsatt egen
finnsavskaffades år Riskensamtidigt med tillståndssystemet 1992.att

programföre-rollen ochför intressekonflikt mellan operatörsom som
ochkonflikt kan påverka både abonnentematag/producent. sådanEn

kabel-TV-företaget.ställning i förhållande tillandra programföretags
kabel-TV-företagen försö-också fram farhågorhar förtsDet attom

för tekniska kontroll- och tillträdessys-etablera sig marknadenker på
för avkodning sändningar. för-dekodrar och Dettadvs. systemtem av

distributionsmonopol.stärker också företagens

tillKabel-TV-verksamhet i förhållande15.3

yttrandefrihetsgrundlagen och

konkurrenslagen

enligtställning YGLKabeI-TV-företagens

ställning. verksamhethar idag starkKabel-TV-företagen Deras ären
dels etablerayttrandefrihetsgrundlagenskyddad i rätten attgenom

sända ljudradio- och televisionsprogram.trådnät, dels rätten attgenom
etable-förarbetena framgår dennalagtextenSåväl attsom avav
mellanåtskillnadför sändningsverksamheten någonringsfrihet gör
endastprogramverksamhet och vidaresända, dvs.bedriva attatt egen

yttrandefrihetsgrundlagen inskränker inteandrasdistribuera program.
etableringsfriheten för trådsändningar på två Det ärän sätt.annat ena

secarry-regeln skall berörasden s.k. närmarestraxmust somgenom
ingripaandra undantaget det allmänna kanavsnitt 6.2. Det äräven att
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verksamhet våldsframställningar,inriktas pomografiskamot som
bilder och hets folkgrupp. och får utnyttja denVarmot en annars
positiva friheten vill tråd.sända vad den innebär enligtDetatt genom
huvudregeln kabel-TV-företagen bestämmer programutbud ochöveratt
programsammansättning.

Regleringen trådsändningar yttrandefrihetsgrundlageni byggerav
intresseavvägning mellan risken för sändningsmonopol ochen

principen etableringsfrihet. framgår förarbetena riskenDet attom av
för nätinnehavaren skulle få sändningsmonopol och utesluta andraatt
från inflytande programsättningen förutsedd och denöver attvar
utgjorde det starkaste skälet för den inskränkning i etableringsfriheten

det allmännas i lag meddela föreskrifter sändningsplikträtt attsom om
must carry-skyldigheten Skyldigheten för nätinnehavarenutgör. är
formulerad denne för vissaså måste i denatt utrymmege program
utsträckning det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse av
tillgång till allsidig upplysning. begreppet allsidig upplysningHur
skall tolkas framgår inte förarbetena.av

Ambitionen från lagstiftarens vid yttrandefrihetsgrundlagenssida
tillkomst skydd föråstadkomma lika yttrandefriheten iatt ett gottvar
andra medier för tryckta skrifter. emellertidmåste konstaterasDetsom

förhållandena inte kongruenta från den enskildes synpunkt. Näräratt
det gäller tryckta skrifter har den enskilde både och den praktiskarätten
möjligheten vända sig till olika distributörer exempelvis dags-att av
tidningar, tidskrifter, böcker för tillvara informationsfrihet.sinatt ta
Denna möjlighet finns inte i praktiken det gäller kabelsändningar.när

Vilka möjligheter finns det enligt åstadkommaYGL att
konsumentinflytande

tidigare kabellagstiftning, byggde krävdesI på det tillstånd förattsom
få sända i kabelnät, fanns vissa krav information till och samrådatt

med de boende. Såsom bestämmelserna tillämpades innebar emel-de
lertid inte undantagvis konsumenterna fick inflytandeänannat överatt
programutbudet se SOU 1997:68 f.70närmare s.

lagrådsremissens förslag till yttrandefrihetsgrundlagI prop.
1990/91:64 bilaga 4 carry-skyldigheten i 3 kap. andral §mustvar
stycket formulerad på det statsmakterna fick generellsättet en
möjlighet i lag meddela föreskrifter i fråga skyldighet föratt nät-om
innehavare för vissa lagrådsremissensIatt utrymmege program. spe-
cialmotivering prop. l990/91:64 slogs fast115 avsiktenatt atts. var
lämna visst för lagstiftning syftar till inflytande förett utrymme ettsom
mottagarkollektivet valet distribueras i kabelnätöver av somprogram
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efterhöranätinnehavarebl.a. föreskrifter åläggeroch tillåta attatt som
för-skallfråga vilkamottagarkretsens Önskemål i program somom

skyldigtrådnät dem kanmedlas i nätägaren attutöverett varasom
specialmotive-lagrådsremissensbereda plats. konstaterades också iDet
nätinnehavareskyldigheter förmedgivandet till lagstiftningring att om

åsido-ingripandeninnefattade möjlighet föreskriva motatt omen
skyldigheter.sättande sådanaav

undantagsbestäm-emellertid formuleringenLagrådet ansåg att av
den kundeoch förklarademelsen inte tillfredsställande ettatt gevar

generell fullmaktavfattadfelaktigt intryck den attatt som engenom var
för vissai lag föreskriva skyldighet för nätinnehavare utrymmeatt ge

användasskulle kunnaLagrådet menade sådan fullmaktattprogram. en
angeläget regelnför yttrandefriheten. Lagrådet fann dettill förfång att

yttrande- ochsyftet,omformulerades så det positiva att garanteraatt
monopoleffekternegativainformationsfrihetema möjligamot som

Lagrådet föreslogtill, framgick.etableringsfriheten kan upphov attge
hänvisning tillförrnedlingsplikten skulle begränsas, t.ex. genom en

upplysningallsidig Departe-allmänhetens intresse tillgång tillav
hade anfört.mentschefen anslöt sig till vad lagrådet

begränsades alltså möj-således fickMed den lydelse lagtextensom
carry-skyl-konsumentinflytande påtagligt, eftersomligheten till must

all-tillgång tillallmänhetens intressedigheten bara får sikte påta av
kan knappast såallsidig upplysningsidig upplysning. Begreppet ges en

programtjänsteromfatta andraextensiv tolkning det skulle kunna änatt
spridning.mycket Intesådana rikstäckande eller harär storensom

enskilde konsu-dentolkas olika beroende påheller det kunnasynes
önskemål.mentens

konkurrenslagenproblemen med stödMöjligheterna angripaatt av

kabel-TV-verksamhetenkan tillämpas påkonkurrenslagenFrågan om
förutsätt-delade meningar. Underföremål förförut har berörtsär som

etableringsfriheten itillämplighuvudning lagen över är trotstagetatt
komma tillrättamöjlighetyttrandefrihetsgrundlagen erbjuder den att

redovisats.kabelområdet harde problem inommed några somav
marknadsställ-kabel-TV-företagensKonkurrensverket har prövat

hushållprogrampaketering tillbolagenssärskilt fråganning, och då om
konkurrenslagen. Somenligt §kan oskäligt avtalsvillkor 19utgöra ett

Konkurrensverket visserligenkonstateradei avsnittredovisats 5.1 att
programkanaler till hus-distribuerarkabel-TV-företagsamtliga som

de oftast blirställning eftersomdominerandehållen kan hasägas en
Konkurrensverket fannmarknaden.relevantadistributör på denensam
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tekniskaemellertid paketeringen programkanaler beror påatt av mer
och ekonomiska faktorer företagen utnyttjar de möjligheterän att som

dominerande tillförskansar sig oskäligaföljer den ställningen ochav
iKonkurrensverket distributionen programkanalervinster. ansåg att av

kundeutgjorde del företagens affärsidé ochpaket snarast en av
uppfattas nonnalt handelsbruk i branschen. fanns enligt verketDetvara

stöd för det förekom förbjuden samordning mellan kabel-inget att en
erbjuda programkanalema iTV-foretagen endast abonnentemaatt

först digitaliseringenpaket. Konkurrensverket ansåg det ärär näratt
finns erbjuderhelt genomförd det skäl kräva företagenstörre att attsom

varje abonnent möjlighet påverka sitt programutbud.att eget
avtal innehåller villkor förbjuder abonnentemaNågra attsom som
parabolantenn eller sluta avtal med andra kabeloperatörersätta attupp

enligt konkurrenslagen. Mycket talar dock förhar inte prövats att avta-
skulle angripas konkurrens-len kunna såväl med stöd 6 19av som

lagen.

Lagstiftning inflytande15.4 överom

programutbud i andra länder

Norge

konsumentinflytandefinns bestämmelser i radio- ochI Norge TV-om
kringkastningsloven möjlighetlagen abonnentema attsom ger

bestämma vilka skall vidaresändas utöver mustprogram som carry-
abonnentvalsmodell.kanalerna, s.k. korthet fungerar modellen såIen

nätinnehavaren skyldig tillgängligasamtligaär att presenteraatt pro-
för ochlicensbelagda sändningar, och villkoren mottagningävengram,

kabel-förmedling. Grundprincipen abonnentvalet omfattar helaär att
kapacitet. praktiken tillåts undantag från principen. Abon-I docknätets

kan helst programutbudetbegära ändringar inärnentema som men
regelmässigt sker valen val leder tillår. abonnentemasOmvartannat
ökade kostnader för utbudet får genomslag i abonnemangspriset.detta

har överklaga kabel-TV-företagens beslutKonsumenterna rätt att om
programutbud och nätinnehavaren har överklaga valrätt att pro-om

Överklagande Medieförvalt-gramsammansättningen. sker till Statens
ofta förlikerning Abonnentvalsmodellen har utvärderatsparterna.som

Kringkastningssendinger i kabelnett 1995:8. Utredama ansågse NOU
jde förutsättningar låg till grund för modellen har ändrats påtag-att som

ligt, programföretagen kräver för vidaresändning i kabelnät,ersättning
programtjänstema har blivit fler specialiserade och reglernaoch ärmer

följa mellan Modellensvåra på grund skillnader näten.att storaav
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förhål-tillräckligt anpassad till deintesammanfattningsvisansågs nya
föreslag till ändrad lag-lade frammajoritetlandena. Utredningens ett

abon-kabelnätet byggde det pågrundutbudet iBeträffandestiftning.
Nätinnehava-programutbud och kostnadsnivå.både vad gällernentval

skulle sändas ochvilkadockskulle avgöraytterst somprogramren
utbud.grundutbudet varierattillskyldig ettattatt gavsevara

Danmark

kabelsändningar avsnittbedriva setillstånd förkrävsDanmarkI att
till lagenBekendtgörelse 721994-01-27förordningen9.2.1. I omnr

kabelbaseradetillämplig på allaTV-verksamhet,radio- och ärsom
bestäm-finns detaljeradeprivata bostädertilltelenät anknutnaärsom

kabel-användarinflytande. Enprogramval ochmelser ägare ettavom
omröstningårskyldig göranät är vartannatatt programsamman-omen

skydd ständiga änd-således visstBestämmelsensättningen. motettger
omröstningsresultatet.informerasanvändare måsteringskrav. Alla om

användare har möjlighetsamtligautformas såOmröstningen skall att
inflytande påminoriteter kanoch så garanterasävenrösta attatt pro-

samtligamöjlighet läggaanvändarna hargramvalet, attattt.ex. genom
användare harflera olika. Varjestället för påkanal isina påröster en

omröstningen. Kabelnätsägarenförslag införlägga fram ärmöjlighet att
förvillkorinformera användarnavarje omröstningskyldig införatt om

särskildaprogramföretag ochavtal medbefintligauppsägning av
omröstningen. Tillingår itill de kanalerknutnavillkor är somsom

levereras till kabelnäteteller fleraexempel huruvida programmenaven
skall iInformationenprogrampaket.eller fleradel störstaettavsom en

programfördelnings-överblick deanvändarnamöjligaste mån överge
ieventuella ändringarekonomiska konsekvensernaochmässiga av

följabaraNätinnehavarenprogramsammansättningen. är atttvungen
denne får täck-förutsättningprogramönskemål underanvändarnas att

programsammansättningen.följerför de utgifterning avsom
informationskanalerservice- ochoch tvåTV2, ärDR, ytter-Utöver

kabelnätet,kapaciteten iberoende påantal kanaler,ligare visstett
eller färrenioanvändarinflytande. Omfrånundantagna nätet rymmer

kanaler kandet 10-19undantas,inga kanalerkanaler kan om rymmer
ytterligare tvåkanaler kandet 20-30ochtvå undantas rymmerom
alla ytterligarekanaler kan30och kapacitetenundantas är större änom

undantas.kanaler
krav enligtkanalsammansättningen till följdkan ändraNätägaren av

grund pris-nödvändig påändringenTV-lagen ellerradio- och är avom
inte har inflytandeförhållandenandrahöjningar eller över.ägarensom



1999:30SOUställningkabel-TV-företagensSärskilt384 om

användarnakan begäraockså attfinnsVissa regler nätägarenattom
användarnafördettaförening. Mot rättisigsluter svarar enensamman

åliggeroch detförening nätägaren attigåi kabelnät attett samman en
bildakunnade skallförinformationnödvändigtillhandahålla all att en

förening.
och kana-grenledningssystemuppbyggtkabelnätOm ettärett som
sig kana-kunnaanvändarenskall avsägapaketlema sänds i än ettmer
för vissaundantagdock finnsmånaden,kr i25kostarler änmersom

användare.grupper av

norska TV-ökadeUtredningen15.5 om

kabelnätsvenskaisändningar

Förslaget

kabel-TV-företagen1021997:68föreslog SOUUtredningen atts.
företamellanrummed jämnaskyldigamodell skulleefter norsk attvara

särskild bety-programönskemål. Avabonnentemasundersökningar av
objek-genomfördes påundersökningardessa ettdelse ansågs attvara

kabel-TV-fristående frånorganisationerellerföretag ärtivt sätt somav
till-möjligakanalervilkaklargjordesdet attochföretagen att som var

abonnentemaalternativolikaförkostnadenhandahålla och samt att
resultaten.informerades om

Remissynpunkter

kabel-TV-utredningsförslagettillpositiva attremissinstanserFlera var
undersökningarregelbundnatvingasskulleföretagen göraatt av

Dockprogramutbudet.förgrundtilllägga dessaförönskemålen att
gi prin-remissinstanserfrånhåll,från någraframfördes tvivel även som i

ledaskullestudiersådana lutredningsförslagen,tillpositivacip attvar
konsumentinflytan-ökaverkligenutbud ochannorlundatill radikaltett

prissätt-kabel-TV-företagenrisken förpekades pådet. Bl.a. att genom
tilläggsutbudi bas-placeringoch beslutkanalernaningen resp.omav

uttrycktesVidareundersökningarna.resultatetkunnaskulle styra av
skallpublikundersökningamaresultatet ensamtfarhågor att varaavom Limöjlig-kommapreferensermajoritetensbestämmande kan att strypa

tillgodo-få dessaönskemålmed speciellaför konsumenterheten att
bredatilltalar denkanalernischkanaler, endasts.k.sedda somgenom

gällande.sigpubliksmaken kan göra
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tänkbar slutsats kan det finns anledningEn göra när-att attvara en
beskrivning och analys vilka effekter programvalsundersök-mare av

ningar skulle kunna få och detta bör i fall uppdragså läggas ettut som
till forskare eller institution bedriver sådan forskning.en en som

Tekniska15.6 förutsättningar

Nuvarande teknik

kunna ställning vilkaFör till handlingsalternativ det finns föratt ta att
lagstiftningsvägen eller hitta lösningar problemen medpåsättannat
kabel-TV-företagens ställning hänsyn till tekniskamåste såväl detas

ekonomiska och kommersiella förutsättningarna.som
Kabelnäten har idag mycket olika storlekar och tekniska förutsätt-

ningar. finns allt frånDet inte har plats för sjunät änsom mer ca ana-
kanaler tillloga med kapacitet för digitala kanaler.200 Dennät ca

praktiskt tillgängliga kapacitet vanligast förär utrymme ettsom ger
utbud 30-40 kanaler. Vissa kabelnät har selektionssystem och kanav

fleradå sända programutbud. Till exempel StjämTV:s kabelnät kon-är
struerade varjeså hushåll har kabel till fastighetscentralen.att en egen

innebär också utformat för interaktivitet, varje hus-Det äratt systemet
håll kan inte bara sända signaler tillbaka.äventa emot utan

Några egentliga tekniska hinder finns inte de aktö-idag hos stora
för införa möjligheten erbjuda abonnentema välja áatt att attrerna

det befintliga programurvalet. Kostnaderna för detta beror påcarte ur
hur många huvudcentraler, vilka behöver förses kodrar,med resp.
kabelnät med. Både Telia och StjämTV har kabelnät harär utrustat som
få huvudcentraler. har Kabelvision och Sweden LineDäremot On nät
med huvudcentraler.många

Generellt torde det finnas bättre förutsättningarekonomiskasett att
installera dekodersystem i medan hänvisade tillsmånät, nät ärstora
s.k. positiva filter.

tekniska utvecklingenDen

Enligt IT-kommissionens uppfattning förutsättningarnakommert.ex.
för kabel-TV-företagens verksamhet förändras radikalt deinomatt

åren digitaliseras. tekniska utvecklingenDennärmaste nätenattgenom
kommer det möjligt med i princip obegränsat utbudgöraatt ett av
kanaler. långt tidHur övergången från analog till digital distributions-

finnsteknik det olika uppfattningar delen,Större 85tar procent,om. ca

13 19-0466Yttrandefriheten
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Telias kabel-TV-nät redan digitaliserat. harDetta lett till kun-är attav
pay-per-view-systemet beställningderna kan använda för filmer ochav

tidigare hushåll har digital TV-box dekodernämnts attsom som— -
kan individuella val.göra

Kabel-TV-branschen präglas på flera osäkerhet. Avsätt storav en
remissvaren Digital marksänd lagändringar kanDs 1998:5 TVöver --
utläsas framför allt kabelföretagen själva har uppfattningenatt att ut-
formningen carry-reglema har betydelse för konkurrens-must storav
förhållandena mellan kabelföretagen, investeringsviljan och därmed

införa tekniskaden tid det lösningar. Tidpunkten för igång-tar att nya
marksändningamasättandet de digitala har också betydelse förav

utvecklingen inom kabel-TV-branschen.
Från Svenska Kabel-TV-föreningens sida bedömningengörs att

inom kommer abonnentema kunna dels välja betalal-2 år och áattca
dels programpaket 10 kanaler medsättacarte, t.ex.samman egna om

viss rabatt i förhållande till priset vid val enstaka kanaler. Ut-en av
gångspunkten för bedömningen dekodrar, denär utgöratt storasom
kostnaden, kommer krävas för de digitalaändå sändningarna.att

flera håll hävdas utvecklingenFrån går kabelnäten inteatt mot att
bara kommer TV-sändningar, de blir multimedienätatt utan attrymma
med telefoni, data för distansarbete, höghastighetsintemet olikaoch
beställtjänster. Sweden Line och andra kabelföretag redanOn även gör

tjänsterförsök med olika i kabelnäten. StjämTV sända inter-prövar att
via kabelnätet. Telia försöker s.k.med ADSL-teknik erbjudanet att

multimediatjänster i telefonnätet. Syftet tillhandahålla Internetär att
Ändatatjänster.och andra interaktiva så länge i telefon-är utrymmet

begränsat i kabelnäten.näten änmer
Mycket talar för branschen befinner sig i skede med relativtatt ett

investeringar i då fråga skapa digital in-Detnäten. ärstora attom en
frastruktur där och tjänster den tekniken kan kommaTV trotsnya nya

konkurrera det ökade digitaliseringen medför.att utrymmeom som
förhoppningar ställs till digitaliseringen skall lösa deStora att nuva-

rande problemen och det vanligt förekommande uppfattningär atten
därför bör invänta denna. förefaller emellertid inte helt säkertDetman

den enskilde konsumenten kommer få tillgång till närmastatt att ett
oändligt antal TV-kanaler- eller kan fritthan välja baraprogram som ur
för de tekniska möjligheterna finns, särskilt lönsamheten för-att som

ligga i de tjänsterna och inte i traditionell kabel-TV-verk-väntas nya
samhet. därför politisk fråga ställning till kabel-Det är taatten om

företagen skall fritt investera i tekniska lösningarutrymme attges som
kan komma befästa deras förmonopolställning i stället det all-att att

medverkar till främja konkurrenssituation ökar demänna att en som
inflytande.enskildas
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utredningeni sitt remissvar Grann-IT-kommissionen har övert.ex.
kon-uttalat det tänkbartlands-TV kabelnät 1997:68i SOU är attatt

distribueras tillTV-kanalema kommerkurrensen ökar attattgenom
in-uteslutas på grundkan intehushållen på alternativa Detsätt. att av

de konkurrensfördelarinteraktiva tjänster kommertroduktionen somav
utvecklingen går mindreförlora i betydelse,kabelnäten har idag motatt

tillämpas i begrän-satellitanvändning. Redannätberoende och numer
förutsättning förend the sky-teknik.sad omfattning s.k. head En en

distributionssätteninte någotsådan ökad konkurrens torde att avvara
konkurrensfördel.har en

åtgärder påutgångspunkter förNågra15.7

området

jämförelse medallmännas för kabelnätenDet i annanansvar
infrastruktur

frågan i vilken utsträckningskäl ställakan till början finnasDet atten
medborgarna får del detsamhällsansvar tilldet bör att attett avvara se

kan kabelnätenprogramutbud de vill ha. Ett synsätt att somvara sesom
betyda detbehöver givetvis intesamhällelig infrastruktur. Detta atten

kabelnäten ellerha kontrollenskulle ankomma på det allmänna överatt
i sådantdistributionen Ettombesörja själva TV-program näten.att av

realistiskt och skulle princi-offentligt sig inteåtagande ter varasom
visserligeninte allmänna Teliapiellt olämpligt. Kabelnäten nät. ärär en

annorlunda andra kabel-i intestatlig aktör änstort settstor men agerar
TV-företag bolagiseringen.sedan

hittills intagitkonkurrensperspektivet. harStatenEtt synsätt ärannat
konkurrerande och detåläggas byggahållningen ingen kan nät attattatt
framstår knappastskulle för utbyggnadenallmänna som ensvara

prop.l990/9l:64ekonomiska utgångspunktermöjlig lösning från
87.s.

konkurrens i befintligaalternativ skulle skapaYtterligare attett vara
samtrafikavgifter enligtlösningar medTankar har framkastatsnät. om

elmarknaden. Samhälletsfinns på tele- ochde modeller ansvarsom
reella möjligheter åstadkommatill det finnsskulle då attattattvara se

får skyldighet beredakonkurrens i nätägamanäten attatt engenom
förutsätter det finnsflera iför Dettanäten.operatörer attutrymme en

har i fallsamtrafik. Samtrafik i kabelnät någotteknik för närprövats
förekommer i prakti-hela frekvensutrymmet.Telia inte utnyttjade Det

kabel-TV-företag.mellan konkurrerande Somken redan samarbete ett
i fastighet ligger iTeliaabonnenterexempel har nämnts ettatt en som
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uppkopplade påkan bliområde domineras StjämTV-nätavsom
sändasåledes tjänstenStjäm-TV tillhandahållerStjämTV:s nät. att

Tyskland finns reglerTelias signaler i sitt distributionsnät. I attomnya
marknaden inomviss delkabel-TV-företag har änett mer en avsom

andrasitt sändningsområde måste åt operatörer.utrymmege
ochsamtrafik allmänt tillgängliga telenätenTelelagen bygger i de

utnyttjamöjlighetavregleringen har den enskilde konsumenten attgett
Kommitténolika för riks- och utlandssamtal.operatörer att enanser

skulle bådefå till stånd samtrafik ilösning går på nätenut att ursom
och förenligkonkurrensperspektivet intressantinfrastruktur- och vara

massmedierna.tillgängligheten till Denmed roll säkerställastatens att
juridiskaekonomiska ochtorde dock komplicerade tekniska,rymma

nuvarandeför kommitténsöverväganden inte ligger inomsom ramen
uppdrag.

förutgångspunkterKonsumentinflytande eller informationsfrihet som
olika handlingsalternativ

kabeldistribu-ställning har uppkommit påmonopolliknandeDen som
strid med regerings-tionsområdet naturligtvis inte i bokstavlig istår
vilken tillförsäkrasformens bestämmelser informationsfrihet,om
mindre kan förhål-enskilda endast det allmänna. destoIntegentemot

mindre fören-mening vällandena på området enligt kommitténs anses
grund för informa-värderingar ligger tillliga med de rättspolitiska som

alltid det fria valtionsfriheten. enskilde har i praktiken inteDen som
tillgodoser dessa värderingar.han borde ha i ordning fullt utsomen

område vill genomföravidare på dettastår klartDet att, om man
förform åläggandeförbättringar för allmänheten någon avgenom

yttrandefrihetsgrund-kabel-TV-företagen, detta förutsätter ändring ien
lagen.

naturligtvisenskildes synpunkt skullebästa lösningen från denDen
skulle innebäraerbjuds vad han efterfrågar.varje kund Dettaattvara

iordning Teliavad brukar pay-per-view-system,kallas ett en somsom
närvarande torde inte allaviss utsträckning har börjat tillämpa. För

kabel-genomföra Mångakabelnät konstruerade så detta går attattvara
förtekniska lösningarTV-företag har olika skäl investerat i somav

torde dock inte fråganärvarande inte medger detta Detsystem. omvara ,
fråga vad kanolösliga tekniska problem änutan ansesmer om som

lpay-per-view kräver sannoliktkommersiellt gångbart. Ett systemvara
Möjligheten få lönsamhetinvesteringar i kabelnät och dekodrar. att

torde då hänga ihop bl.a. med storlek.nätens
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talar för statsmakterna börnaturligtvis finnas skälkanDet attsom
ekonomisk utvecklingeventuell teknisk ochoch inväntaavvakta en

skullepraktiken alltjämtvisserligen ileder till ett system somsom
föranlitatendast kabel-företaginnebära normalt operatörärettatt som

möjlighet välja såvarje fastighet operatören stortatt ettatt urmen ger
enskilde medger.pay-per-view-lösningar för denutbud som

otillfredsstäl-de nuvarande förhållandenabedömerOm somman
åtgärder under förut-försvarligt avvakta meddetlande attsynes vara

digitalise-sannolikhet förutse bl.a.det med gårsättning att attstoratt
ökadutvecklingen påmarknadskraftemaringen och väggör är motatt

fördifferentierat betalningssättprogramutbudet ochvalfrihet i ett mer
sådan utveckling börFörutsägelsemaenskilde konsumenten.den om en

vad framstårtekniskt möjligt ocksågälla vadinte bara är utan somsom
kabel-med tanke de investeringarekonomiskt sannolikt på somsom

önskade måletbefintlig teknik. detredan har gjort i OmTV-företagen
tid denfem sikt, ungefär denbli uppnått på årskan förväntas tart.ex.
tillräckligtdet kanske inteyttrandefrihetsgrundlagen, finnsändraatt

förlagstiftning Sannolikheteningripa medstarka skäl för attatt nu.
kabel-konkurrens mellansamtrafiklösning medgerformnågon somav

in sigdet allmänna griperskall uppkommaföretagen i ternäten utan att
statligadagsläget. diskussionmindre sannolik i Endäremot omsom

denna utveckling påför stimuleraåtgärder änsättannatatt genom
uppdrag.utanför kommitténslagstiftning torde ligga

ifrån ingreppenlighet härmed skulle avståiOm göraattman
sökerpå andrabehöver inte detta uteslutagrundlagen vägaratt man

friaoch allmänhetens förutsättningarkonkurrensenförbättra göraatt
Riksför-avseende kan bl.a. hänvisas till Hyresgästemasdettaval. I att

vilken vidare-till Engqvist,framställning statsrådet Larsbund gjort en
möjlighetrörande hyresgästemastill Justitiedepartementet,befordrats

dennaifrågasätter inteKommitténanvända parabolantenner.att om
undersök-föremål förförhållanden bör blifråga under alla närmareen

parabol-inriktningen tillståndmed denning. sättaatt attt.ex. upp
sökas hos hyres-samtycke från hyresvärden fårvid vägratantenner

problemenlösningdock klart egentlignämnden. står någonDet att av
känsligamed hänsyn tilldenna eftersom detinte kan erhållas på väg,

byggnadstekniskasäkerhetsskäl ochkulturmiljöerstads- och samt av
på fas-parabolantennersaknas möjlighetskäl inte sällan sättaatt upp

tigheter.
kommittén harändringarvill vidare påpeka deKommittén att som

konkur-nuvarande osäkerhetföregående innebärförordat i det att om
Kommittén harundanröjs.tillämplighet medieområdetrenslagens på

föreskrift inne-konkurrenslagen skall införeslagit det i tasatt somen
grundlagsskyddade sek-verksamhet inom denbär prövningenatt av
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grundläggande intressenabeaktande deskall ske under atttorn avav
allsidig upplysning ochmeningsutbyte, fri ochfrittsäkerställa ett en

möjlighetenskapande. innebärfritt konstnärligt Detta attattett genom
kabel-TV-områ-problemen påtill medkonkurrenslagen komma rätta

mån löser problemen.knappast i sådandet ökar något, dock att man
skulle kunnadirekt inriktning problemenlagstiftning medEn

för kabel-TV-företa-principiell skyldighetantingen införaattvara en
pay-per-view-individuella val enligtenskilde fålåta den göraattgen

intresse inflytandetillgodose konsumenternaseller ocksåsystemet av
s.k. abonnentvalsmodellkollektiv enligtprogramutbudetöver ensom
förebild. Båda dessa lös-bestämmelsermed de nordiska ländernas som

yttrandefrihetsgrundlagen.förutsätter ändring iningar en

slutsatserKommitténs15.8

huvudfrågan och maktkon-beträffandeKommitténs lösning ägar--
grundlagsändring. Möjligheternakrävercentrationen i medierna att—

problemen på kabel-TV-komma till medfrivillighetens rättaväg
det samtidigt börosäkra kommitténområdet sig så attattter anser

yttrandefrihetsgrundlageniändring börinte görasövervägas om en
inflytandemed syfte abonnentemamöjliggör lagstiftning att gesom

Ändringen i yttrande-distribueras i kabelnät.vilkaöver somprogram
mening i fall utformadenligt kommitténs såfrihetsgrundlagen bör vara

ingripandelagstiftningslösningar olikaförså denatt utrymme avger
mottagarkollektivetinflytande förkaraktär, alltifrån visst överett

indi-enskilde abonnentenför denprogramvalet till görarätt atten
utveck-bedömningar den tekniskaviduella val, beroende på t.ex. av

ekonomiska förutsättningar.konkurrenssituationen ochlingen,
utformad såsyfte kunde förslagsvisändring i dettaEn attvara
kabel-TV-områ-principiella etableringsfriheten påundantaget från den

yttrandefrihetsgrundlagen inte begränsasdet enligt 3 kap. §1 nusom
allsidigtillgång tilltill sikte allmänhetens intresseatt ta upp-av

Även programvaletintresse inflytandeallmänhetenslysning. överav
den grundlagsfästareglering hinderborde kunna bli föremål för utan av

det finns under-Kommittén däremot inteetableringsfriheten. attanser
bestämmelser i vanlig lag-fram förslag till delag för lägga ettatt nu

fall skulle kommaoch TV-lagen i såi radio- attnärmast som-
regeringenföreslår i stället fråganbehövas. Kommittén att tas upp av

utvecklingen under de åren.beroende på den fortsatta närmaste
etablera konkurre-parabolantenner ochMöjligheten sätta attatt upp

möjlighetenprincipiellt viktig för den praktiskakabelnätrande attär
makt-och för förhindrayttrande- och informationsfrihetenutnyttja att
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koncentration därförinom kabel-TV-området. Kommittén detattanser
redan finns anledning frågan i radio- och TV-lagenattatt tanu upp om
införa förbud avtal innehåller villkor enligt vilka abonnentemamot som
förbjuds ansluta sig till konkurre-parabolantenner ellersättaatt upp
rande kabelnät.

förbud detNär det gäller parabolantenner svårtärsättaatt att seupp
det frånhuvud kan föreligga något legitimt intresseöveratt taget ett

kabel-TV-företags sida uppställa sådant villkor. kommitténSomatt ett
det villkor detta slag otillbörligt. Deär ett snarast attser av anse som

förhållanden med miljö- eller säkerhetsintressen elleranknytning till
byggnadstekniska förutsättningar parabolantennerkan tala emot attsom

falltypiskt sådana fastighetsägaren och i vissasätts är settupp som
myndigheter har beakta berör inte kabel-TV-företagetochatt som
sådant. heller kan konkurrensintresse åberopas.Inte något godtagbart

Kommittén skäl kan åberopasemellertid liknande attatt motanser
tillåta villkor förbjuder konkurrerande kabel-TV-anslutning till ettsom
företag. fåFrån branschens sida hävdas dels det inte går lönsam-att att
het i verksamheten konkurrerande tillåts och produkternanät attom
idag alltför lika för motivera konkurrerande hos abon-är nätatt samma

ca 98 sändningarna SVT, TV3, TV4 ellernent procent av avser
Kanal5. emellertid det fråga för kon-Som kommittén saken ärser en

huruvida denne vill sig till eller flera kabelnät ochanslutasumenten ett
det kan inte legitimt intresse från kabel-TV-företagets sidaett attvara
införa konkurrensbegränsning.en

Under förutsättning konkurrenslagen kan tillämpas dettapåatt
område torde visserligen villkor detta slag kunna förbjudas med stödav

19 § konkurrenslagen. förutsätter dock aktion i detDetta sär-av en
skilda fallet från sida. Till detta kommer det härKonkurrensverkets att
inte endast konkurrensen spel också allmänhetensstår påär utansom
möjlighet få information.att

Kommittén därför till hands i radio-det ligger närmastatt attanser
och TV-lagen uttryckligen införa bestämmelse riktar sig moten som
avtalsvillkor här aktuellt slag. det där endast föreskrivsOm att ettav
sådant avtalsvillkor civilrättsligt verkan och det således inteär utan

mednågon möjlighet ingripa vitesförbud e.d, det inteöppnas att synes
kunna hävdas stridabestämmelsen skulle grundlag.att mot
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Ikraftträdandel 6

Kommitténs förslag: Förslagen till ändring i tryckfrihetsförord-
ningen och yttrandefrihetsgrundlagen kan inte träda i kraft förrän
den januari1 2003. Huvuddelen övriga författningsförslag be-ärav
roende dessa grundlagsändringar och bör träda i kraft samtidigt.av

de föreslagna ändringarna i konkurrenslagenEn dock inte be-ärav
roende grundlagsändring och bör därmed kraftkunna träda i denav

januari gäller i fråga förslagetl 2000. Detsamma till ändring iom
radio- och TV-lagen.

Förslagen till ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-
grundlagen förutsätter likalydande besluttvå riksdagen, vilka detav av
andra inte får fattas förrän det efter det första beslutet har hållits val till

riket. förslagriksdagen i hela kan därför inte träda i kraft tidigareDessa
den januari Kommitténs förslag1 2003. till mediekoncentrationslagän

liksom det härtill kopplade förslaget till konkurrenslagenändring i är
beroende grundlagsändringsådan och bör därför träda i kraftav en
samtidigt.

Kommittén har emellertid härutöver förordat det konkurrens-iatt
lagen införs bestämmelse enligt vilken Konkurrensverket eller dom-en
stol vid avgöranden berör sådan verksamhet har anknytningsom som
till skyddet för yttrandefriheten särskilt skall beakta intresset attav
säkerställa fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysning ochett etten
fritt konstnärligt skapande. gäller här de intressen grundlags-Det som
regleringen yttrandefrihetsfrågor syftar till skydda. Detytterst attav
förhållandet konkurrenslagens gällerräckvidd oklar det denär näratt
grundlagsskyddade mediesektom be-inte hindra sådanattsynes en
stämmelse införs föregående Paragrafens bety-grundlagsändring.utan
delse blir dock naturligtvis begränsad redantill sådan verksamhet som

kunna enligt konkurrenslagen hinder grund-prövas utannu anses av
lagsregleringen. sålunda försäljning i radio-Anses annonsutrymmeav
eller eller i tryckt skrift verksamhet kan enligtTV prövasvara en som
konkurrenslagen, vid prövningen särskilt beaktas de konsekven-måste
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medieföretag dennakan uppkomma för de beroendeärser som som av
verksamhet och därmed för det fria ordet. gäller förDetsammaäven

beträffande alldelesvissa slags verksamheter vilka det torde stå klart att
för möjligprövning enligt konkurrenslagen redan närvarande så-ären

teknisk verksamhet anknytning till ellermed radio- sänd-TV-som
ningar eller bokbinderiverksamhet.eller pappersbruks- diskute-Den nu

därför träda i kraftrade bestämmelsen kunna redan den januarilsynes
2000.

Slutligen har kommittén föreslagit det i radio- och TV-lagen in-att
förs bestämmelse innebär sådana avtalsvillkor i sambandatten som
med avtal anslutning till kabelnät innebär abonnentemaett attom som
förbjuds parabolantenner eller ansluta sig till konkurre-sättaatt upp

förutrande kabelnät skall verkan. Som har anförts kan dennautanvara
Ävenbestämmelse inte förutsätta grundlagsändring. det förslagetanses

bör alltså kunna träda i kraft den januari 2000.l
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förslagenKonsekvenser17 av

myndighetsprövning föreslås finnslagstiftningeller ändradNär omny
för de ansvarigaosäkerhet konsekvensernaofta betydandedet omen

speciellt tillfall emellertid läget såförevarandemyndigheterna. I är
med den utgångspunktenKonkurrensverket redanvida attatt agerarnu

mediesektom. de delartillämplig i fråga Ikonkurrenslagen är somom
konkurrenslagen säker-innebär tillämpningenkommittéförlaget att av

således inte några ökadegrundlagsändring uppkommerställs genom
domstolar Stockholmsoch inte heller för deför verketkostnader —-

konkurrensmål.Marknadsdomstolen handläggerochtingsrätt som-
föreslår innebärmediekoncentrationslag kommitténDen attsomnya

medieom-fall skall koncentrationer påKonkurrensverket i vissa pröva
liknande detföretagsförvärv eller på Närrådet uppstår sätt.genomsom

sighittills hardet slag verketgäller koncentrationer ansettsomav
förenkling såkonkurrenslagen innebär förslagetenligtkunna pröva en
vadför ingripandevida förutsättningentill är- utöverett som en-som

koncentrationredan för närvarandeligt konkurrenslagen krävs att en-
upplysning.meningsutbyte och allsidigfrittkan befaras hämma ett en

förhållandet, och prövningamaendast sällanuppenbarligenDetta är
hittills.mindre arbetetorde i dessa fall kräva än

Å Konkur-befogenhet förinnebär förslaget ocksåandra sidan en
sådana fall då detingripanden i vissaaktualiserarensverket ävenatt

vissadet gälleromsättningskravet inte uppfyllt,nuvarande närär t.ex.
för be-innebär ökatregional nivå.koncentrationer på Detta ett ansvar

kan kommapraktiska situationervilken utsträckningvakningen. I upp
Kommittén dockomöjligt förutse.prövningpåkallar görär attsom en

arbete föruppkommervisst ökatbedömningenden sammantaget ettatt
förhållande till de mångadenna ökning iKonkurrensverkets del attmen

endast marginell.ankommer på verket bliruppgifter redan nusom
koncentration isituationen tänkas uppkommaIbland kan den att en

och imediekoncentrationslagenenligt denvissa delar skall prövas nya
inte fråga någonkonkurrenslagen. emellertidandra enligt Det är om

myndighet föreslåsdetdubbelprövning. Eftersom är somsamma
samordnasregelverken kan prövningenärenden enligt bådahandlägga

ökade kostnader.förhållande i sig bör inte föranledaoch detta
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mediekoncentrations-emellertid dessutominnebärFörslagen att en
Även förkostnadernaKonkurrensverket.vidskall inrättasnämnd

uppkommerutsträckning detvilkeniberoendenämnddenna är av
uppgifterviss ledningMedområdet.aktuelladetpraktiska fall på av

konkur-Rådet förknutnaredantill verketför detkostnaderna nuom
kostnaderna kanbedömningenemellertid denkommitténrensfrågor gör

alltsååret. Detkr000-100 00050 ärtill allra högstuppgåberäknas om
domstolarnaansvarigadekostnader.marginella Förfråga upp-om

kostnader.motsvarandeingakommer
be-Även präglasmediesektominombranschernafor de olika en

Konkurrensverketförhållandetdetkonsekvensernadömning attavav
fulltkonkurrenslagenutgångspunkt i är utmedredan i dag attagerar

anmälningsskyldigheten.ökningingeninnebärtillämplig. Förslaget av
de aktörernasärskilt förfriheten störreNaturligtvis kan det sägas att

mediesektom ifastläggsdet klart ut-storbegränsas attattgenom
gälleragerandelojaltSpelregler förunderkastad desträckning är som

Långsiktigt fårinternationellt.ochSverigeövrigt inäringslivet iför
eko-helhet.sektor Iför dennafördeldock bedömasdetta somvara en

utvecklingbranschersför olikavärdetharteori och analysnomisk av
nationella och interna-bådepåkonkurrenseffektivfungerande ochen

tid.påbetonatsallt starkaretionella marknader senare
regionalpoli-redovisaytterligarekommitténdirektiven skallEnligt

kon-dir. 1994:124jämställdhetspolitiskaochtiska dir. 1992:50
sekvenser.

granska ochmöjligheterförslagenmedförtidigare attSom nämnts
i månkan någonnivå.regional Dettapåkoncentrationeringripa mot

betydelse.regionalpolitiskhaanses
tvi-näringslivet harmaktkoncentration ioch utanFrågan ägar-om
frånpositiv effektvisshar detSannoliktjämställdsaspekter.vel en

koncentratio-åstadkommamöjligheternai den månsådana aspekter att
karakterisera kon-inteemellertidKommittén vågarbegränsas.ner

betydelse-förslagetbegränsadeföreliggandedetsekvenserna somav
avgörandeverkligtåstadkommaVillsynpunkt.fulla från denna man

generellabehövsnäringslivetjämställdheten inomförinsatser nog
kommit-utanförlångtfallerslagområdedettaåtgärder ett somav

uppdrag.téns
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Författningskommentar8l

ändring itill lagFörslaget18.1 om

tryckfrihetsförordningen

1kap.1l§

förbudföreskrivet i laggäller vadförordninghinder denna ärUtan omsomav
mot

hindra, begränsahar till syftemellan företagsådant samarbete attsom
sådant resultat,ellermärkbartsnedvrida konkurrenseneller sätt ettett ger

dominerande ställning,sidaföretagseller fleramissbruk från2. ett enav
utvidgning kontrollliknandeellersammanslagning, förvärvsådan3. avav

upplys-allsidigmeningsutbyte ochfrittbefaras hämmakanföretag ett ensom
ellersynpunkt, skaparskadligt från allmänpåning eller sätt ärett somsom,

ägnadhämmar ellervilken väsentligtställning,dominerande ärförstärker en
konkurrens inomeffektivutvecklingenellerförekomstenhämmaatt av en

avsevärd del det.ellerdess helhetlandet i aven
påallmäntmyndighet ellerförstödstycket attannatFörsta organger

eller dessutgivning skriftentryckning ellerskrifts innehåll hindragrund avav
befogenhetheller deninskränkerochbland allmänhetenspridning som en-

periodisk skrift.tillkommer utgivarekap.ligt 3 §5 av

tillämpningen konkur-stöd föri TFsyftar tillParagrafen ettatt avge
kommitténmediekoncentrationslagsärskildaoch denrenslagen som

inte hindrarhärtillmed hänsyn TFstycketföreslår. förstaI attanges
domine-missbruksamarbete,konkurrensbegränsandeförbud mot av

iForrnuleringamakoncentrationer.förbudställning ochrande mot
redaktionellamed vissapunktandra ledet 3ochpunkt 2 ärl samt av

sist-konkurrenslagen,och 34från 19förenklingar hämtade
Eftersomi 1998: 98.föreslagits SOUden lydelsenämnda lagrum i som

legaldefinition inteförslagenligt nämndakoncentration somges en
innebörden be-den avseddai ställetin i harlämpligen bör TFtas av

företag ellereller förvärvföretagsammanslagninggreppet avav-
definitionnågonföretag uttryckligen Attandelar i utanangetts. an--

förunderlagkunnaskulle nämligenkoncentrationbegreppetvända ge
inbegrips,egenexpansionnyetableringar ochtolkningenden ävenatt

ienligt förslaget SOUkoncentrationavsikten.vilket inte Begreppetär
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flera fysiska eller juri-ellersikte fall dåhärutöver på1998:98 tar en
företag för-eller flerakontrollerardiska redan ett genompersoner som

lik-avtal ellereller tillgångar,värdepapper annatvärv genomav
företageller flerakontrolldirekt eller indirekt fårnande över ettsätt

med ordentill ändring iförslaget TFdelar uttrycks ieller därav. Detta
liknande utvidgning kontroll.av

företag,paragrafen talasdet iviktigt observeraDet närär att att, om
Kommittén harföretagutländskainte bara svenska ävenutan avses.

betydelse föreslå dettapraktiskatill frågansmed hänsyn attövervägt att
nödvän-för detta inteharuttryckligen i lagen ärattstannatmenanges

kunnaoch möjligensystematikendigt, eftersom det skulle bryta mot ge
paragrafertolkningen andramotsatsslut vidanledning till avsedda av

motiveringeni den allmännakommittén understrukiti Som ärTF.
mediekoncentrationslagens och kon-avgörande både föremellertid det

i vad månnationalitettillämpning inte företagenskurrenslagens utan
åtgärdkonkurrensbegränsandekoncentration ellereffekten enav aven

liksom i åtskilligamarknaden.den svenska Attsig gällande pågör
således all-företag ståri utländskaandra bestämmelser TF även avses

uttryckligen behöverdeles klart detutan att anges.
eventuell ändring kon-tekniken innebärvaldaDen att aven

denföljergår längrekurrenslagen i skärpande riktning än avsomsom
grund-det område därfår verkan påöppning i föreslås inteTF ensom

skall bli falletdettagäller enligt Förlagsskyddad etableringsrätt TF. att
valts det gälleralltsåteknik harmåste TF ändras. Samma näräven som

tryckfrihetsbrotten.grundlagstörankringen av
förbudheller hindrarintepunkt har dessutom TFI 3 motangetts att

kan befaras hämmameningkoncentration i avseddsådan ettsomnu
upplysning. Härmedallsidigfritt meningsutbyte och attavses geen

föreslår.kommitténmediekoncentrationslagstöd i för denTF som
förbud här avsedda fallmöjlighet för iparagrafenGenom Öppnaratt

anmälningsskyl-föreskrift klarttorde det särskild stå ävenattutan en
i kon-har skettvanlig lag på detdighet kan föreskrivas i sätt som

Paragrafenmediekoncentrationslag.i förslaget tillkurrenslagen och ger
från Konkurrens-undersökningarnaturligtvis också stöd för sådana

få underlag förbehövs förverkets eller domstols sida pröv-att ensom
regler tillfrånning. inget undantag TF:sDäremot rättgörs anony-om

sidafrån Konkurrensverketsundersökningmitet och meddelarfrihet. En ,
idettaaldrig inkräkta pådomstol får alltsåeller föreläggandeett av

grundlagsskydd.
åstadkommaha kunnatskulle naturligtvisDet övervägas att ut-en

ochde detaljerade ordnings-i införligare grundlagstäckning. Att TF ta
finns i konkurrenslagenför närvarandeprocedurbestämmelser som

Kommittén har emellertidi fråga.visserligen inte kunna kommasynes
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grundlagsbestämmelsenuttryck idet borde komma till attövervägt om
myndighetförpliktelser inte får åläggas enskildanågra änannanav

tillutgångspunkt.konkurrenslagens Rättendomstol, vilket också är
vilkenEuropakonventionen,dock direktdomstolsprövning följer av
därförharlag, och föreskrift i i dettagäller svensk TF ämneensom

Även naturligtvisskullei andra hänseendenkunna undvaras.ansetts
tillMed hänsynomfattande.grundlagstäckningen kunna göras mera

har kommitténgrundlagsbestämmelsen inte överlastasintresset attav
tillräcklig.bedömt den föreslagna regleringendock som

for myndighetstycket inte stödstycket förstaandraI att geranges
hindra tryck-grund skrifts innehållpåeller allmänt attannat organ av

allmänhetenblandskriften eller dess spridningning eller utgivning av
kap. till-den befogenhet enligt 5 3 §och inte heller inskränker som

i den allmännaperiodisk skrift. har utvecklatsutgivare Somkommer av
konkurrens-första ledet föreskriftinnebär dennamotiveringen attav

skrift inte får för-innehållet i trycktsamarbetebegränsande rör ensom
begräns-konkurrenslagen. Sammatillämpninghindras genom en av

ställning. Meddominerandegäller fråga missbrukningar i avom
både det kändaandra sammanhangskrifts innehåll förstås här isom
koncentrationerheller förbudetoch det förväntade innehållet. Inte mot

ikända innehålletdet förväntade ellerfår tillämpas på sådant sätt att
gällerförbud.beaktande skäl för Dettatryckta skrifter i etttas som

sådanframställningeningripandet inte grundas på utanäven somom
framställningen ilikartad meddenna identisk ellerendast på äratt en

finns dethellersamarbetetryckt skrift med vilken Inteägt rum.annan
dominerandemissbrukför tillämpa reglernanågot attutrymme avom

framställning.själva innehållet i Utanställning med avseende på en
åtgärderkunna hindrandeskulle möjligenförtydligandet atttroman

fall.tillåtna i sådana Där-skrifts innehåll skullepå grundäven varaav
iöppningenföreskrift alldeles klartdet särskild ståmåste attemot utan

mediekon-den särskildakonkurrenslagen ochför tillämpningenTF av
i konflikt medtänkas kommacentrationslagen aldrig någonsin kan

censurförbudet..tryckfrihetsrättsliga grundsatser, såsomandra t.ex.
befo-utgivarenssyftar till klargöraAndra ledet andra stycket attav

utgivningskriftensinseendegenhet enligt kap. §5 3 TF överövaatt
införasdäri fårinnehåll, så intetoch bestämma dess mot ut-över att

hänseende skall kunna rubbasvilja, igivarens inte något genom en
konkurrenslagen.tillämpning av

den principenområden haroch marknadsrättensPå reklamens
syfte ochhar kommersielltframställningarutvecklat sig rentettatt som

frånföremål utsträckning undantasförhållanden till ikommersiella stor
589, 1977rättsfallen 1975tillämpningsområde se NJATF:s t.ex. s.

enligt vilken detavfattningoch Förslagets751 1979 5.602.s. -
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konkurrenslagstiftningen intetillämpninguttryckligen attanges en av
enligt kap. tillkommer utgivarebefogenhet 3 §inskränker den 5 avsom

kon-emellertid avsedd den innebördenperiodisk skrift är attatt ges-
den utgi-kan tillämpas på sådant ansvarigekurrenslagen aldrig sätt att

i tryckt skrift.införa inte reklam Häravtvingas något-att enensvare -
lagstridigt missbrukaldrig kan betraktasföljer bl.a. det ettatt avsom

ställning påtidningsföretag med sådandominerande ställning, ettom
införa kommersiellmarknaden Detta överens-vägrar att en annons.

Marknads-gällandevad måste semed rättstämmer anses varasom
kommente-avgörande i det s.k. Dagen-målet, MD 1998:18domstolens

i avsnitt 5.9.rat

ändringFörslaget till lag i18.2 om

yttrandefrihetsgrundlagen

1kap.14§

förbudvad föreskrivet i lagdenna grundlag gällerhinderUtan är omsomav
mot

företag har till syfte hindra, begränsasådant samarbete mellan attsom
på märkbart eller sådant resultat,eller snedvrida konkurrensen sätt ettett ger

dominerande ställning,från eller flera företags sidamissbruk2. ett av en
liknande utvidgning kontrollsammanslagning, förvärv ellersådan av av

fritt meningsutbyte och allsidig upplys-företag kan befaras hämma ett ensom
ellerskadligt från allmän synpunkt, skaparning eller på sätt ärettsom, som

hämmar eller ägnaddominerande ställning, vilken väsentligtförstärker ären
effektiv konkurrens inomförekomsten eller utvecklingenhämmaatt av en

avsevärd del det.landet i dess helhet eller en av
allmänt påstöd för myndighet ellerstycketFörsta attannat organger

tekniskväntade innehållet i radioprogram ellergrund det kända eller ett enav
offentliggörande eller spridning blandeller hindra dessupptagning förbjuda

befogenhet enligt kap. ochoch inskränker heller den 3 4 §allmänheten som
radioprogram och utgivare radiopro-kap. tillkommer den sänder4 3 § avsom

upptagningar.och tekniskagram

ochförslaget till lag ändring ii sak likalydande med TFFörslaget är om
områdedet förslaget, det gäller detha innebörd närsomavses samma

Även sänderden befogenhet denskyddas YGL. somsomsom genom
omfat-skall förekomma iradioprogram har vadöver programmetsom

bör påpekas begreppet radioprogrambestämmelsen. Det atttas av
både ljudradio-används i omfattarenligt den terminologi YGLsom

och TV-program.program
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mediekoncentrationslagtillFörslaget18.3

kommersiellekonomisk ellerverksamhetpåtillämpliglagl § Denna är av
består inatur som

dagstidningar,utgivning av
allmän-riktade tilltelevisionsprogrameller ärradio-sändningar somav

hjälpmedel.tekniskamedavseddaochheten emotatt tas
vilketföretag ibedrivsverksamheteninte, ettgällerstycketFörsta avom

ochbildatsharstiftelse statenandelarelleraktiersamtliga ägs avsomav en
förslagpåregeringenskallstiñelseförordnandetstyrelse enligt utses avavvars

riksdagen.företrädda ipartierpolitiskade ärsom

verk-endasttillämpliglagenkonkurrenslagenLiksom varaavses
frågadetkommersiell Att ärekonomisk ellersamhet natur. om enav

tillämp-lagenshindrar inteinslagideelltharverksamhet även ettsom
verksamhetekonomiskomfattarFöretagsbegreppet ävenning. som

däremotomfattasverksamhetideellRenodladvinstsyfte.bedrivs utan
skullepolitiskt partifackförbund ellerinte. Om ettnormalt geettt.ex.

be-för sigi ochidefinitionen 2 § är attenligtgratistidningut somen
utanför lagensfallaverksamhetenfårdagstidning,trakta ansessom

inslagetekonomiskadet ärförutsättningundertillämpningsområde att
tillhan-tidningenSkulle däremotbetydelse.underordnaduppenbartav

verksam-omfattaslösnummeravgiftellerabonnemangs-dahållas mot
kanobetydligsåavgifteninte attför såvitt ärlagen,heten manav

från den.bortse
kommersielleller ävenekonomisk naturverksamhet kanEn vara av

verksamhetdentvekanvinstsyfte. Någoni attbedrivsden inte omom
SverigesochRadioSverigesTelevision,Sverigesbedrivs avsom

falliföreligga,intekan vartsådanUtbildningsradio är natur ansesav
rättsfallet NJAjfr.avgiftsfmansieradverksamhetenlänge ärså som

undantasbedriverföretagdessaverksamhet1988:503 II. Den som
stycket.andra Att1 §tillämpningsområdelagensemellertid från genom

verksamhetkommersiell äreller TVradioreklamfinansierad utgör
gratistid-reklamfinansieradfrågagäller isjälvfallet. Detsamma om en

ning.
riksdagenden månframhållas iocksåbörsammanhang attdettaI

offentligbeslutatintressenolika allmännaavvägningefter om enav
med-dettaeffekter,konkurrenshämmandemedförreglering ansessom

följdtillföretagenmånspel, i denkonkurrenslagenföra sätts avatt ur
visst Dettahandla påförpliktade sätt.rättsligtblirreglering attdenna

koncentration utgörlagen. Enföreslagnaockså dengäller ensomnu
ofrån-ellerregleringoffentligsådanavsedd effektdirekt och enenav

före-stödmedangripasintesåledeskandennaföljdkomlig avav
varande lag.
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Enligt punkt lagenl tillämplig på verksamhet ekonomisk ellerär av
kommersiell består i utgivning dagstidningar. såle-Detnatur ärsom av
des principiellt tidningsföretagets ekonomiska och kommersiellasett
utgivningsverksamhet inte den verksamhet enligtsom avses, som
tryckfrihetsförordningen ankommer den företagetpå utseddeav ansva-
rige utgivaren. Med tryckfrihetsförordningens terminologi det härär
fråga den verksamhet ankommer den periodiskapå skriftensom som

Begreppet dagstidning definierasägare. i 2
Lagen vidare tillämplig sändningar radio- eller televisions-är av

riktade till allmänheten och avseddaär medatt tas emotprogram som
tekniska hjälpmedel. Terminologin hämtad från kap.l § radio- ochlär
TV-lagen och avsedd tolkas på enligt nämnda lag.att sättsamma som

Andra stycket undantar från lagens tillämpningsområde verksamhet
bedrivs företag i vilket samtliga aktier eller andelarett ägssom av av en

stiftelse har bildats och styrelse enligt stiftelseför-statensom av vars
ordnandet skall regeringen förslagpå de politiska partierutses av av

företrädda i riksdagen. Undantaget blirär tillämpligt Sverigessom
Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio, under förut-
sättning nuvarande Organisationsform behålls. Skulle organisations-att
formen på grund ändrade förhållanden exempelvisövergesav genom
beslut permutation, så företagen inte längre blir stiftelseägda,attom
gäller inte undantaget.

börDet vidare framhållas regeringen ändring år 1986 iatt genom en
stiftelselagen 1994:1220 har erhållit långtgående befogenheter med
avseende på statliga stiftelser till följd problem föreligga iatt ansettsav
fråga de statliga stiftelser bildats med medel Allmännaom som ur pen-
sionsfonden härrörande från löntagarfondernas avvecklande. Enligt

kap.6 4 § stiftelselagen kan således regeringen samtyckeutana numera
från styrelsen och oberoende ändrade förhållanden ändra samtligaav
föreskrifter i stiftelseförordnandet dem stiftelsensrörutom som
ändamål, stiftelsen har bildats Skulle sådan ändringstaten.om av en
beslutas med avseende på den stiftelse stiftelse-ochsom nu avses
förordnandet därmed inte längre täckas lagtexten, bortfaller undan-av

från lagens tillämpningsområde. sådan ändring skulleEntaget t.ex.
kunna bestå i styrelsen för stiftelsen inte längre skall efter för-att utses
slag riksdagspartierna.av

I andra stycket har inte uttryckligen ställts det kravet attupp pro-
gramföretaget skall underkastat public service-reglering. Be-vara en
stämmelsen bygger naturligtvis dock förutsättningen sådanatt en
reglering kommer gälla för de stiftelseägda företagen. Publicattnu
service-reglering finns emellertid också för TV4 inte omfattassom av
undantaget.
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grundläggande intressetdetbeaktandeunderskall tillämpas2 § Lagen avav
frittochallsidig upplysningfri ochmeningsutbyte,fritt ettsäkerställa ettatt en

skapande.konstnärligt

beaktandeunderskall tillämpaslagenparagrafdennadet iNär sägs att
meningsutbyte,säkerställa frittintressetgrundläggandedet ettattavav

jfr.skapandekonstnärligtoch frittupplysningallsidigfri och etten
yttrandefrihets-och kap. l §tryckfrihetsförordningen lkap. l §1
avseddmarkera lagenvaritavsiktengrundlagen, har är ettattatt som

således inteochkonstnärliga frihetemaoch deyttrandefrihetenförvärn
dettasjälvfalletdessa friheter. Detbegränsningtill ärsyftar attaven

skullegivet falldet itillämpning. Omvid lagensbeaktasmåste ettnoga
få verkanpraktiken skullelagen iförbud enligtbefaraskunna att ett

förbud intenågotfrihetema skallnämndabegränsning deavensom
handen.förskulleformella förutsättningarnadeåläggas, även varaom

medförståsdenna lag3 § I
med reguljärdagspresskaraktärnyhetstidningallmänDagstidning: En av

medutkommeropinionsbildningallmänpolitisknyhetsfomiedling eller som
i veckan,normalt minst fem nummer

1993:20.konkurrenslagenioch koncentration: DetsammaFöretag som

nämli-använda begrepp,i lagenvissadefinitionerparagrafenI ges
koncentration.ochdagstidning, företaggen

presstödsför-närvarande i 6 §definieras fördagstidningBegreppet
i för-dagstidningparagrafdennaEnligtordningen 1990:524. är en

publikation dags-ochnyhetstidningallmänmeningordningens aven
allmänpolitisk opi-nyhetsförmedling ellerreguljärpresskaraktär med

minstmednormalt kommaskallnionsbildning. Den ettut pernummer
isvenskaskrivet påhuvudsakinnehåll iha samtvecka och ärett som

underskall vidare kommalandet.inom Denhuvudsak distribueras ut
minst 51skallredaktionella innehålloch dess utgöraegetett egnanamn

förord-dagstidning iMedinnehåll.redaktionelladess totalaprocent av
mednormalt kommertidningintemening ettningens utsomavses en

tillinnehållredaktionellaoch över-veckaeller två varsnummer per
delarintresseområden elleravgränsadeinriktat påvägande del är av

konsumentpolitik,affärsverksamhet,näringsliv ochsamhället såsom
kyrkolivtillanknytningfrågor medfriluftsliv elleridrott,miljöfrågor,

och religion.
med sikte påtillkommithardefinitionPresstödsförordningens att

nödvändigtinteDetför direktstödförutsättningarna ärreglera staten.av
syfte.med Detförfattningidensammadefinitionen annatäratt en
kravetlag ställaförevarandeibefogat attemellertid ävenattsynes

allmän-nyhetsförmedling ellerreguljärinnehållapublikationen skall
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politisk opinionsbildning, eftersom gränsdragningssvårigheterannars
kan uppkomma det gäller förhållandet tillnär tryck olika slag.annat av

Presstödsförordningens dagstidningsbegrepp torde i praxis ha
omfatta dagstidningar sprids via elektronisktansetts även medium.som

dettaI avseende tolkning gälla enligt den föreslagnaavses samma nu
bestämmelsen. Ett antal dagstidningar finns för närvarande till-stort
gängliga via Intemet. Ofta har tidningarna i denna form inte exakt

innehåll pappersutgåvan: vissa inslag saknas i den elektro-samma som
niska utgåvan och andra tillkommer. den månI tidning utkommeren
under i pappersutgåva i elektronisk form bör likvälsamma namn som
identitet mellan tidningarna föreligga under förutsättning attanses
innehållet till sin huvudsakliga del detsamma. Frågan har förär när-
varande begränsad aktualitet eftersom tidningarna via tillhan-Internet
dahålls kostnadsfritt till icke-abonnenter och det såledesäven tvek-är

marknad på området kan ha uppstått,samt i dettaom en anses men
avseende kan ändring i framtiden tänkas komma till stånd. På mot-en
svarande bör identitet föreligga för det fallsätt storstadstid-anses en
ning skulle välja utkomma i storstads- och landsortsutgåvaatt en en
med viss skillnad i fråga innehållet.om

Självfallet lagen tillämplig i det falletär dagstidningäven att en
utkommer endast i elektronisk form. Avgörande för frågan om en pro-
dukt dagstidning blir då den förnyasutgör fem gånger i veckanen om
och innehåller reguljär nyhetsförrnedling eller allmänpolitisk opinions-
bildning.

dettaI sammanhang saknas det emellertid skäl påatt sättsamma
i presstödsförordningen hänföra publikationer utkommerävensom som

endast gång i veckan till dagstidningar. Att den valts igränsenen
presstödssammanhang har särskilda orsaker inte har någon rele-som

det gäller den regleringnär aktuell. I den amerikanskaärvans som nu
Newspaper Preservation inbegripsAct visserligen endagstidningar men
internationellt det vanligaste endast tidningarär utkommersett att som
med normalt minst fem i veckan hänförs till dagstidningar.nummer
Detta med det betraktelsesättöverensstämmer tillämpas exempel-som
vis inom EU-kommissionen, och denna lösning har valts i förslaget.
Även i fråga de övriga inslagen i presstödsförordningens definitionom
gäller de får sakna relevans inom för denatt aktuellaanses ramen nu
regleringen.

definierasFöretag i konkurrenslagen fysisk eller juridisksom en
bedriver verksamhet ekonomisk eller kommersiellperson som natur.av

Till den del sådan verksamhet består i myndighetsutövning omfattas
den dock inte begreppet företag. Med företag ocksåav avses en sam-
manslutning företag. Samma företagsbegrepp gälla enligtav avses
förevarande lag och hänvisning har därför gjorts till konkurrens-en
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föreller svenskt,utländsktföretagetbetydelselagen. saknarDet ärom
i 4verksamhetbedriver sådansåvitt det avsessom

betänkande SOUutgivnanyligenKonkurrenslagsutredningensI
konkurrenslageninfört i §34koncentrationföreslås begreppet1998:98

användanärvarandeförnämnda lagför det enligtersättningsom en
föreliggerutredningsförslagetföretagsförvärv. Enligtbegreppet en

slåssjälvständiga företagtidigaretvå eller flerakoncentration dels när
redan kontrol-fleraellerdels i det fallet att sompersoner,ensamman,

direkt ellererhållerflera företag,ellerföretag ellerlerar minst ettett
Kontrollendärav.eller delarflera företagkontroll ellerindirekt över ett

avtaleller tillgångar,värdepapperköpkan erhållas genomgenom av
eller på sätt.annat

möjligthänseende såterminologisktFörevarande lag bör i nära som
Konkur-antagandeUnderkonkurrenslagen.med attöverensstämma

i förelig-därföranvändsgenomförsrenslagsutredningens förslag även
innebördvarvidkoncentration,gande förslag begreppet avsamma

enligt kon-gällaförslagnämndaenligtbegreppet den avsessom som
resul-framhållassammanhangi dettaåsyftas. börkurrenslagen Det att

Konkurrenslags-grundvalpåövervägandende görstatet avsomav
tillbehövagivetvis kanbetänkandenyssnämndautredningens tas vara

förevarandeutformningenvid den slutligaavseendeni andraäven av
lag.

konkurrenslagensgällermotiveringenden allmännapåpekats iSom
verksamhetharföretagi frågakoncentrationer baraförbud mot somom

landet NJA 1993rörelse här ibedriverellerhär i Sverige som
endastverksamhetbedriver sinföretag132. utom-Förvärv soms. av

alltsåomfattasutomlandsbedrivs endaströrelserlands eller somav --
bakgrund folk-bl.a.skallkontrollsystemet.inte Detta attmot avsesav

svensktillämpninglångtgåendehindrarrättsliga principer avmeraen
enligtgällasåledeskommerbegränsning ävenjurisdiktion. Denna att
bedri-företagsgruppexempelvisden månföreslagna lagen.den I ennu

utlandetiallmänhetentill den svenskaTV-sändningar ettgenomver
skalli Sverigemedieverksamhetoch samtidigtregistrerat bolag annan

beaktas vidkontrollandelensamladesjälvfallet den pröv-emellertid
bedrivs iverksamhetmed avseende påkoncentrationningen somav

Sverige.
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fråga4 § l anmälningsskyldighet beträffande koncentrationer finns regler iom
Ävenkonkurrenslagen37 § 1993:20. anmälningsskyldighet enligtom

nämnda lagrum inte föreligger, får Konkurrensverket i enskilt fall åläggaett en
i koncentration anmäla koncentrationen,part något berördaatt deen om av

företagen bedriver verksamhet i och detl § påkallat särskildaärsom avses av
skäl. En och andra medverkande i koncentrationharpart alltid fri-rätt atten
villigt anmäla koncentrationen.

Som utvecklats i den allmänna motiveringen föreslås inga reglernya
någon automatiskt inträdande anmälningsskyldighet. förstaIom

meningen erinras emellertid den anmälningsskyldighet gällerom som
enligt konkurrenslagen. Liksom enligt nämnda lag gäller Konkur-att
rensverket dessutom i enskilt fall kan ålägga i koncentra-ett parten en
tion anmäla koncentrationen, det påkallatatt särskilda skäl.när är Enav

och andra medverkande i koncentrationpart har vidare enligt stycketen
alltid frivilligt anmäla koncentrationen.rätt att

Konstruktionen har förebild i 37§ konkurrenslagen i den lydelse
detta lagrum erhöll enligt 1997 års lagstiftning. Denna lagstiftningsom

innebar den generella anmälningsskyldigheten detatt gällde förvärvnär
företag med omsättning understigande 100 miljoner kronorav en

avskaffades och med föreskrift Konkurrensverketersattes kanatten om
ålägga i förvärvsavtal anmäla visstpart ett individuelltatten ett
förvärv, detta påkallatnär särskildaär skäl. Konstruktionen måsteav

uppfatta så beslutatt anmälningsskyldighet får tillbaka-att ettvara om
verkande kraft tillså vida de transaktioner aktuella,att är ävensom om
de skulle ha vidtagits före beslutet, inte betrakta fulltär att som genom-
förda förrän prövning har verkställts jfr. avsnitt 5.4. Ett sådanten

ansågs bl.a. rättssäkerhetsskälsystem förutsätta möjlighet attav en
anmäla förvärv detta slag frivilligt,ett så fristen för Konkur-attav
rensverket väcka talan aktiveras. Därmed skulleatt det gå snabbareatt
få rättslig visshet ingripande kommer ske eller inte, i de mycketattom
speciella situationer där företag, i fråga litet för-ett är part ettsom om

det aktuella slaget,värv kan känna befogad tveksamhet fråganiav en
huruvida förvärvet klarar prövning enligt konkurrenslagen.om en

framförDet allt iär två typfall det enligt konkurrenslagens för-som
arbeten har förutsätts Konkurrensverket skall kunna initiativatt ta
enligt de berörda reglerna i konkurrenslagen. Till början haren man
tänkt på s.k. successiva förvärv, där redan starkt företag harett som
strategi undan för undan köpa mindre konkurrenteratt eller ävenupp

sådan strategi faktisktutan sådana förvärv vid olika till-rent gören
fällen. På koncentrerade marknader, med marknadsdominans förmer

eller flera företag tillsammans ellerett med fåtalskonkurrens, har detta
i vissa fall kunna få särskiltansetts negativa effekter från allmän syn-

punkt. Det andra typfallet har föreligga starkt företag påansetts när ett
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förvärvarfå små företag,mycketmarknad, medkoncentreraden mer
framtiden kanihindra denneförnyetablerare,litenenstaka attatten

kunnaharställning. Dettaförvärvarens ansettskomma utmanaatt
viljapresumtiva nyetableraresandranegativt påmycket attinverka

skadaallvarligttidvilket kanmarknaden,insig på övervåga
101996/97:82konkurrenstrycket prop. s.

dentillämpningviduppmärksammasslag börFall detta även avav
prövningenunderstrykassamtidigtböraktuella lagen. Det att omavnu

delvisfåanmälningsskyldighet måsteförskälsärskildadet finns en
gällerdettillämpninglagensvid deninriktning än närnyaannan

alltframförlagenkonkurrenslagen. Den atttillämpningen avsernyaav
ochyttrandefriheten,begagnamöjligheternapraktiskaskydda de att

därför intekoncentrationbetydelsenekonomiska ärden rent avenav
Huvudprincipen börkonkurrenslagen.enligtintresse somsamma

regel åläggsförevarandeenligtanmälningsskyldighetgivetvis attvara
förhållan-ellertänkbarframstårförbud närmöjligheten ettnär somav

förbud bördåAngående fallundersökasdena behöver ettnärmare.
undernedan 5till vadhänvisas sägsövervägas som

naturligtvis ianmälningsskyldighet kommerförordnandeEtt om
sådanbedriverberörda företagendedåförsta handfråga i än ett avmer

tidningsföre-regionaltexempelvisiverksamhet 1 när ettsom avses
framhållasemellertidföretag. börsådant Det attköper ett annattag upp

innebärinteförvärvåläggasanmälningsskyldighet kan även ettom
fram-medieverksamheten. Somsjälvakoncentrationökadnågon av

behöva för-ägarbyte i sigkanmotiveringeni den allmännahållits ett
verk-har varittidigare inteföretagprövninganleda även när ett somen

koncentration.befintligmediemarknadenpå övertarsamt en

kon-Konkurrensverket förbjudapå talanfårStockholms tingsrätt5 § enav
anmältsenligt elleranmälningsskyldighet 4 §omfattascentration somavsom

där.enligt vadfrivilligt angessom
denskall förbjudas,Koncentrationen om

dominerande ställ-kontrollenförändrarförstärker ellerskapar, över en
ellerförekomstenägnad hämmaellerväsentligt hämmarning, är attsom

omfat-verksamhetfrågakonkurrens ieffektivutvecklingen somom enav en
flerainflytande inomväsentligtinnefattareller ställning1 etttas somenav

verksamheter, ochsådana
ochmarknadsförhållandenakoncentrationensbetraktandei art,av

ägnad hämmaagerande kan befarasförväntade ettberörda företags attvara
upplysning.allsidigmeningsutbyte ochfritt en

harkoncentrationi frågameddelas ägtfår dock inteFörbud somom en
mark-auktoriseradbörs,utländskpå svensk ellerförvärv enengenomrum

exekutivpåeller inropmarknadregleradnågonnadsplats eller genomannan
förvärvats.hardetåläggasfår förvärvarenställetauktion. I avyttraatt som
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Första stycket

På enligt konkurrenslagen Stockholms tingsrättsättsamma som avses
specialforum för enligt den lagen. ordningDenna ärvara processer nya

motiverad bl.a. det kan tänkas förekomma talan väcks bådeatt attav
enligt den lagen och enligt konkurrenslagen. Frågorna bör då prö-nya

i rättegång.vas samma

Andra stycket

För förbud koncentration skall få meddelas måste förut-att ett mot en
sättningarna uppfyllda både enligt punkt l och punktvara

Punkt innehåller två ledl alternativa till varandra. Detärsom
första ledet delvis hämtat från 34 § konkurrenslagen och sikte påär tar
det fallet koncentration skapar eller förstärker dominerandeatt en en
ställning, väsentligt hämmar eller ägnad hämma förekomstenär attsom
eller utvecklingen effektiv konkurrens. Förslaget innebär dockav en
flera avvikelser från konkurrenslagens bestämmelse.

När det gäller bestämma den relevanta marknad på vilken kon-att
kurrensen skall bedömas föreligger det sålunda skillnad mellan för-en
slagets regel och konkurrenslagens bestämmelse. Enligt konkurrens-
lagen måste det fråga konkurrensen i landet dess helhet ellervara om

avsevärd del det. geografiska marknadenDen måste alltså beståen av
relativt del landet, exempelvis landskap, län ellerstor ett ettav en av en

storstadsregion. Någon sådan begränsning föreligger inte enligt försla-
och det kan därför fråga mindre geografisk utbredning.get, vara om en

praktiken kan detI emellertid inte komma i fråga tillämpa lagenatt
marknaden består åtminstone kommun.än närannat enav

En avvikelse från konkurrenslagens reglering vidare det inteär att
krävs årsomsättning på minst fyra miljarder kr jfr. 37§ konkur-en
renslagen. Med sådan skulle endast de allra medie-gräns störstaen
koncemema inbegripas. Ytterligare avvikelse redak-en men av mera
tionellt slag det i paragrafen, till skillnad från 34 § konkurrens-är att
lagen, inte uppställs något krav den konkurrenshämmande effek-att

skall skadlig från allmän synpunkt. skallDetta bak-ten motvara ses
grund det enligt punkt förutsättning2 för förbud kon-utgöratt attav en

lcentrationen befaraskan ägnad hämma fritt meningsutbyteatt ettvara
och allsidig upplysning. Föreligger sistnämnda föreskrift måsteen
givetvis koncentrationen skadlig från allmän synpunkt. Att särskiltvara
påpeka detta i lagtexten skulle därför överflödigt.vara

Slutligen förslagets regel till skillnad från konkurrenslagenstar även
sikte på det fallet koncentrationen innebär kontrollenatt att över en
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motive-allmännai denförändras.dominerande ställning Som nämnts
har byggtsvensk koncerndenringen kan situationen tänkas att envara

hänsynmedmediemarknaden,koncentration påbetydande somupp en
inteolika vidtagnahandlande ochtill koncernens tidigare arrangemang

upplysning.allsidigmeningsutbyte ochfrittkan befaras hämma ett en
emellertid tilldelar därav säljsellerKoncernen annatettstora senare

vilkenbeträffandemediekoncemutländskföretag exempelvis en --
Även förhållan-garantier.harinte prövningnärmareutan sammaman

grund förtillkunna liggaslag har bedömts böra pröv-den detta enav
ning.

principenhämtadekonkurrenslagenövrigt den frånInnebörden i av
konkurrenslagen prop.tillsåväl i motivenhar ingående belysts

betänkandena SOUavgivnade nyligeni1992/93:56, NU 17 som
tillsigdärför här begränsakanoch Kommittén1997:20 1998:98. att

huvudpunkter avsnitt 5.2.några seange
föreliggerdominerande ställningbedömadet gällerNär att enom

inomhar etableratspraxisgrundval deneller skapas har på somav
marknadsandel 40antagits ärför EG-rätten över procentatt enramen

kanFörhållandenadominans.tydligt tecken påbeaktansvärt ochett
det frågamarknadvilket slagsdock variera beroende på är om.som

ställ-dominerandedeninnebäraKoncentrationen måste vidare att
ellerförekomstenhämmaeller ägnadväsentligt hämmarningen är att
s.k.uttryck föreffektiv konkurrens.utvecklingen Detta ettattgerav en

olikagår påKonkurrenstestetkonkurrenstest skall prövaut attgöras.
och ekono-marknadsställningföretagsexempelvis berördafaktorer -

inträdeshinder påpotentiell konkurrens,miska styrka, faktisk och
ochbevisninggrad förai rimligmarknaden det går att somomsom-

konkurrens-bedömningunderlag försammantagna enav omenger
skadlig effekt för handen.är

verk-i frågaskall uppståkonkurrenshämmande effektenDen enom
dagstidningar ellerutgivningomfattas 1§, dvs.samhet avsom av

till all-riktadetelevisionsprogramsändningar radio- eller ärsomav
måstehjälpmedel.tekniska Detmedmänheten och avsedda att emottas

Avgörande vid bestäm-produktmarknad.här fråga om sammavara
enlighetutbytbarhet.produkternas Iproduktmarknadenmandet ärav

tillämpningkonkurrenslagenssig vidpraxis har utvecklatmed den som
olika marknader.kvällstidningarexempelvis ochhar morgon-

föreskriften intehämtadekonkurrenslagenEftersom den från ger
ställning medie-företags påhelhetsbedömningtillmöjlighet ettaven

tillled möjlighetandrainnehåller punktmarknaden 1 ett ensom ger
första,alternativt till detled,Enligt dettasådan bedömning. ärsom

ellerkoncentrationen skaparförbudförutsättning fördet attutgör etten
inomväsentligt inflytandeinnefattarförstärker ställning ettsomen
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bedömningVid dennaverksamheter omfattasflera sådana lavsom
inflytande olikasammanvägning ske företagetsskall alltså en av

produktmarkna-skildamediemarknaden deområden även utgörav om
måsteBedömningenhar inte i lagtexten.der. Någon procentsats angetts

sig i detsådan denutgångspunkt i marknadssituationensin terta som
Även kontrol-koncentrationen innebärsärskilda fallet. det fallet attatt

sådan ställning förändras inbegrips.len över en
förutsättningarnaemellertid inte tillräckligt någonDet är att av

ytterligare föruppfyllda. Enligt punkt krävs detenligt punkt 2l är att
betraktande dessfå meddelas koncentrationen iförbud skall attett av

agerandeoch berörda företags förväntademarknadsförhållandenaart,
all-fritt meningsutbyte ochbefaras ägnad hämmakan att ett envara

skallkoncentrationensupplysning. Vid bedömningensidig artav
förmediernas betydelsenaturligtvis särskild hänsyn till de aktuellatas

Marknadssituationen skall be-nyhetsfönnedling och opinionsbildning.
valmöjligheter ochsärskild hänsyn till konsumenternasdömas med

kvarståenderättsliga faktiska hinder för inträde ellersådana eller
framhållitsfrån andra företags sida kan föreligga. Sommarknaden som

företags för-motiveringen bör prövningen berördai den allmänna av
handlande ochagerande ske med beaktande deras tidigareväntade av

varvid givetvis ocksåmed det förvärvade företaget, hänsynplanerna
gestalta sig förvärvet inte kom-till hur situationen skullemåste tas om

motiveringenockså konstaterats i den allmännatill stånd. harSommer
agerande skallföreskriften de berörda företagens förväntadeinnebär att

underlättas detbedömningen sannolikt i praktikenbeaktas ärnäratt
svenskatidigare handlande på denfråga svenska företag varsom

mediemarknaden välkänt.är
tillämpning.restriktiv DetAvsikten bestämmelsen skallär att ges en
marknaden ellerförhållandet medieföretag aktör påäratt ett storen

vissdominerande inomefter koncentrationen kommer att envara
meddelas. Alldelesinte tillräckligt för förbud skallregion är att ett

till denhänsynstagandesjälvfallet prövningen skall ske varjeär att utan
förvärvadeförvärvande eller detallmänpolitiska inriktning detsom

enligt kon-vid prövningföretaget företräder. På sättsamma som en
typiskt kandekurrenslagen det olikaär settparametraravsett att som

och den allsidigahämmande det fria meningsutbytettala för en av
och resultatetupplysningen skall vid prövningengenomgås attnoga

faktorer. Vadavhängigt sammanvägning dessaskall somvara av en av
i vad måni främsta bör undersökas givetvisdärvid ärrummet arrange-

redaktionella friheten,vidtagits för säkerställa denhar att menmang
övrigt företagenanknytning till ledningen ifaktorer har överäven som

har betydelse.såsom utseende styrelseav -——
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den motiveringen avsnitt har berörtsallmänna 14.5 någotI
tillämpningen den föreslagna bestämmelsen på olika tänkbara störreav
affärer. också har framhållits de situationer då för-Som där är etten av
bud skulle kunna förvärv i uteslutande syfteägerövervägas ettom rum

minska konkurrensen och ägarspridningen på området. domine-Ettatt
rande företag köper exempelvis konkurrentföretag för verk-ett attupp
samheten skall läggas ned eller helt integreras med det moderföre-nya

företagsekonomiska skäl affärentvingande påkallad.görtagets, utan att
bud företagsledningensUppköp efter s.k. fientliga dvs. ellermot sty--

relsens vilja i målbolaget påkallar också särskild uppmärksamhet på-
detta område. nyetablerat företag kanske fram-Förvärv ettav som
gångsrikt tillämpat alternativa affärsidéer kan inverka mycket negativt

andra nyetablerares benägenhet sigpå presumtiva våga på mark-att
konkurrenstryck mångfald.naden, vilket på sikt kan skada och

massmedieföretagUtomlands har förekommit successivt iatt stor
omfattning syftehar köpts i förvärvaren skall genomföra kam-attupp

förpanjer olika slag. i och sig legitimt brukDetta är ett yttran-av av
defriheten, förfarandet kan tänkas sig former svåraccep-ärtamen som
tabla med hänsyn till intresset fritt meningsutbyte och allsidigettav en
upplysning. Sådana företeelser ligger dock så fjärran nuvarande för-
hållanden i vårt land det svårt analysera de tillämp-är närmareattatt
ningsfrågor kan uppkomma.som

Vad däremot kan förtjäna diskuteras hur skall påärsom man se en
tänkbar utveckling skulle innebära företagsgrupp fårattsom en en

mediemarknaden,ställning på viss del exempelvis dagspressen,en av
innebär del denna marknad i hela landet-mycket storattsom en av

Ävenkanske eller kontrolleras. det skulle gälla50 procent mer om en——
företagsgrupp kvalitet och innehållslig mångfald ärvars omsorg om
höjd varje uppkommer dådiskussion läge där det med hänsynöver ett
till intresset fritt meningsutbyte och allsidig upplysning ärettav en

börtveksamt ytterligare koncentrationer tillåtas. sådanMen ävenom en
utveckling torde ligga från dagens verklighet.långt
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Tredje stycket

tredjekonkurrenslagen a§stycket 34tredjeStycket 34§motsvarar
förslag.Konkurrenslagsutredningensenligtstycket

rättshandlinginnebärkoncentrationförbud utgör6 § Ett ettattmot somenen
därefter blir ogiltig.led i koncentrationen

redaktionella juste-konkurrenslagen med deStycket 35§motsvarar
Konkurrenslagsutredningen.föreslagitsringar avsom

inomKonkurrensverketpåenligt denna lag ankommerFrågor prövas7 § som
skallMediekoncentrationsnämnden. nämndenInämnd,verket särskildav en

i och Leda-frågor 2 §§.insikter i 1ingå med särskilda avsessompersoner
regeringen.för dessai nämnden och ersättare utsesmöter av

kommittén frågormotiveringenanförts i den allmännaSom attanser
Konkurrensverket börlag ankommer påenligt förevarande prövassom

överensstämmelse medsammansättning.verket i särskild I motsva-av
tilllagteknisktkommer dettasammanhangrande reglering i andra

nämnd inombli prövadefrågorna föreslåsuttryck att ver-av engenom
ket.

koncentrationerdet vidKommitténs förslag innebär rör ettatt som
Delsför Konkurrensverket.två frågormedieföretag kan uppkomma

medieverksamhetensjälvai frågaskall enligt förevarande lag prö-om
ställning det slageller förstärkerskaparkoncentrationen en avvas om

kon-den i betraktandelandet ochi punkt inom§5 avomsom anges
företags förvän-marknadsförhållandena och berördacentrationens art,

fritt meningsutbyteägnad hämmaagerande kan befarastade ettattvara
skall alltidprövningupplysning.och allsidig Denna göras nämn-aven

kon-vanliga reglerkonkurrenslagensDels skall enligtden. prövas om
eventuell sido-annonsverksamheten ellercentrationen vad annanavser

dominerande ställningförstärkerellerverksamhet skapar somen
utveck-förekomsten ellerägnad hämmaväsentligt hämmar eller är att

ellerlandet i dess helhetkonkurrens inomeffektivlingen enav en
från allmänskadligtsker påavsevärd del det och detta ärsättett somav

nödvändigtvisinte skeprövning behöversynpunkt. Denna genom
fördelsällandet kan inteMediekoncentrationsnämnden, vara enmen

hela koncentra-till intressetmed hänsynden hänskjuts dit attatt av
särskilda kom-och nämndenssammanhangtionsfrågan iavgörs attett

konstruktionen itillgodosesintressetill Dettapetens tas omvara.
ord-generaldirektören nämndensinnebärenlighet med förslaget äratt

hänskjuta andra frågortill nämndenförande och tilläggs även änrätt att
Hänskjutande i fallpå nämnden.obligatoriskt ankommerdem somsom
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uppenbart någotske i fall då detbehöver naturligtvis inte är attavsesnu
i fråga.åtgärd inte kommerförbud eller annan

insiktersärskildanämnden ingå medförslaget skall iEnligt personer
framhållits i deni och §§. Somsådana frågor 1 2i fråga som avsesom

itänkt sig detkommittén därvidmotiveringen harallmänna nämn-att
yttrandefrihetsrätts-förmed särskild kompetensingåden bör personer

i medie-verksammaeller ha varitbedömningar och kanliga varasom
företrä-särskilda insikter ihabranschen eller ämnet, t.ex. somannars

lekmannadomareområdet ellerakademiska forskningen pådare för den
intressetpå viktenKommittén har också pekattryckfrihetsmål.i attav
objektivsånämnden tilljuridisk kompetens hos atttas envara,av en

rättsliga prin-överensstämmelse med vedertagnaibedömning stårsom
bildabörde lagfama ledamöternaoch förordatciper säkerställs, att

majoritet.
Konkurrensver-beslut påMediekoncentrationsnämnden fattaavses

lämpligtnaturligtvisdet kanoch i desskets attvägnar varanamn, men
har beslutatsavgörande detframgårförekommande falldet i attettav

nämnden.av

första57§tillämpas §§, 54-56 §§,i denna lag 38-46fall8§ I som avses
konkurrenslagenstycket och 62-69 §§förstastycket och 58 59 60§

förstaföreskrivs i 64 §stället för vadpå motsvarandel993:20 Isätt. asom
i mål enligthuvudförhandlingdock gälla vidkonkurrenslagen skallstycket att,

skall ha särskildalagfama ledamöternalag, dedenna rätten5 § avaven
ekonomiskoch andrei denna lag deninsikter i frågor expert.varasom avses

konkurrenslagen.enligtockså målförhandlingengällerDetta även avserom

förekommandeKonkurrensverket iFörslaget innebär nämnts attsom
enligtkoncentration såvälsammanhangskall kunna ifall prövaett en

nämligenpraktiken kanenligt konkurrenslagen. Iförevarande lag som
sig bådeberöra företagsällan tänkaskoncentration inte ägnarsomen

verksam-tillämplig på ochmedieverksamhet lagensådan är annansom
i konkurrens-procedurbestämmelsemanaturligtdärförhet. Det är att

lagen. Vidi denfalltillämpliga också delagen görs avses nyasom
vid tingsrättmediekoncentrationslageni mål enligthuvudförhandling

särskilda insikter ihade särskilda ledamöternabör dock rättenaven av
gälla för-börnämnda lag, och dettaiverksamhet även omsom avses

konkurrenslagen.enligtockså frågorhandlingen rör
Konkurrensverket inom 30övrigt bl.a.Hänvisningama innebär i att

särskild undersök-tillställningfrån anmälan måstedagar ta om enen
beslutgenomföras. inteskall Fattaskoncentrationning om enav en

koncentrationen.vidtasåtgärd inteundersökning får någonsådan mot
månader fråninomväckasvid domstol måsteeventuell talanEn tre

konkurrenslagen.och 39undersökning 38beslutet särskildom
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interimistiskakonkurrenslagenbestämmelserna iVidare gäller om
ochkoncentrationsärende skalltid inom vilkenbeslut, avgörasett om-

prövning 41-42 §§.
andraundantagits §konkurrenslagen har 57tillämplighetenFrån av

frivilligtförenaKonkurrensverket möjlighetstycket, att ettsom ger
skallmed vite.koncentration Dettasamband medåtagande i motett ses

harmotiveringen avsnitt 14.6allmännavad i denbakgrund somav
tryckfri-områdevanskligthär inne påanförts rörär ettatt sommanom

prin-grundläggandeyttrandefrihetsgrundlagensochhetsförordningens
exempelvisskulleKonkurrensverketolämpligtsigciper. Det attter

fråga utseenderörandeförvärvande företagetmed detförhandla omen
frågaelleransvarig utgivarestyrelse, rör gemensamen somomav

därför inteKonkurrensverket harmaterial.redaktionelltanvändning av
och inteåtgärder,föreskriva några alternativatillagts befogenhet att

börföretagens sidaeller de berördaåtagande från detheller frivilligtett
kunna vitessanktioneras.då

kon-till 45§hänvisningenunderstrykasbör ytterligareDet att
Vföretag jKonkurrensverket föreläggaförkurrenslagen attetträtt attom

ellertill anonymitetialdrig får intrånguppgifterlämna rättengöra
‘tilltill förslagetberörts i anslutninghar förutmeddelarfriheten. Detta

ändring i TF.

ändring itill lagFörslaget18.4 om

1993:20konkurrenslagen

utövandefördenna lag betydelseskall enligtverksamhet§5 Har prövassom
eller kap. l §kap. 6 kap. l § 13i kap. 4 1rättighet l 1avsesav som
eller kap. §eller 8 § 10 1eller kap. kap. 2tryckfrihetsförordningen 1 l 3

grundläg-beaktas detprövningen särskiltyttrandefrihetsgrundlagen, skall vid
allsidigfri ochfritt meningsutbyte,gande säkerställaintresset ettatt upp-en

konstnärligt skapande.lysning och frittett

medordning-i vanliginnebär konkurrenslagenKommitténs förslag att
verksam-tillämplig påföljer och YGLvissa undantag TF ärsom av —

konkurrensbe-Dels gäller dettaför mediesektom.heter betydelseav
dels gäl-ställning,dominerandeoch missbrukgränsande samarbete av

iverksamhetsådankoncentrationer inteler det avsessomavsersom
kom-ekonomisk ellerverksamhetmediekoncentrationslagen, dvs. av

sändningarellerutgivning dagstidningarbestår imersiell natur avsom
gäller verksamhetdettelevisionsprogram.radio- eller Men även närav

konkurrens-enligtskall koncentrationsist angivet slag prövasenav
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lagen i vad den verksamhet de berörda företagen bedri-rör annan som
exempelvis försäljning annonsutrymme.ver, av

prövningEn enligt konkurrenslagen kan således i olika avseenden
ha betydelse för förverksamhet vilken särskilda regler etablerings-om
frihet gäller enligt och YGL. härvid åsyftade reglernaTF De etable-om
ringsfrihet finns i i kap. § utgivning tryckta skrifter,TF 1 l kap.4av
1 § tryckning eller liknande framställning skrifter och 6 kap.annan av
1 spridning§ tryckta skrifter. Vad gäller YGL kan etablerings-av en
frihet utläsas den allmänna regeln i kap.1 § frihet lämnal attur om
uppgifter i bl.a. radio, filmerTV, och videogram. Särskilda regler om
etableringsfrihet finns i 3 kap. § kabel-TV, och framställning1 8§
och spridning tekniska upptagningar.av

Förevarande paragraf innebär Konkurrensverket eller domstolatt
enligt konkurrenslagen har fatta avgöranden berör sådanattsom som

verksamhet särskilt skall beakta intresset säkerställa frittatt ettav
meningsutbyte, fri och allsidig upplysning och fritt konstnärligtetten
skapande. gäller här de intressenDet grundlagsregleringen ytt-som av
randefrihetsfrågor syftar till skydda. Avsikten betonaärytterst att att att
prövningen enligt konkurrenslagen främstai skall affärs-rummet avse
mässiga förhållanden.

Vad till början gäller prövningen koncentrationsfrågor detståren av
klart sådana intressen kan främjas koncentrationenatt attgenom men
de i andra fall kan förra kan fallet,Dettvärtom äventyras. ettvara om
medieföretag läggasmåste ned eller skulle hamna i betydande svårig-
heter såvida inte förvärvet och det står klart det finns för-äger attrum
utsättningar för bevara dess redaktionella självständighet efterävenatt

koncentration. kanDet fallet, det frågaären senare vara om om exem-
pelvis förvärv nyetablerat företag riskerar uppslukasett ett attav som

förvärvaren eller förvärv syftar till nedläggning. kanDetettav som
naturligtvis också tänkas koncentrationen framstår neutral uti-att som
från de angivna synpunktema.nu

regelnMen får också betydelse vid andra slags prövningar enligt
konkurrenslagen, dvs. prövningar konkurrensbegränsandesom avser

elleravtal missbruk dominerande ställning. kanFrågan gällat.ex.av
samverkan i olika former mellan konkurrerande lokala eller regionala
tidningsföretag. Sådan samverkan ofta angelägen för företagen påär att
sikt skall kunna överleva, och regeln innebär för sådana fall det sak-att

anledning till ingripande, något i och för sig normalt följernas som
redan nuvarande praxis.av

i denEtt allmänna motiveringen exempel slagnämnt utgörannatav
det beslut Konkurrensverket januarii 1996 meddelade rörande detsom
förlagsägda distributionsföretaget Tidsam, sig distributionägnarsom

tidskrifter för lösnummerförsäljning och i detta hänseende harav en
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underställtshade Kon-frågamarknadsandel Den85 procent. somav
distribu-sigåtakriterier förTidsamskurrensverket att nyavar om

ställning.dominerande Dettamissbruk ärtionsuppdrag innebar ettav
säkerställa fritttvivel intressetdärexempel fråga ettattutansomen

gällande,gjorde sigupplysningallsidigfri ochmeningsutbyte och en
vinna någontidskriftförsvårt störredet i praktikeneftersom attär en

sådanprövningKonkurrensverketsmed Tidsam.avtalspridning utan
dennaemellertid inte spårbeslutet bärtill uttryck iden kom attav

hade gällt vil-detärendet prövadessärskilt:aspekt beaktades omsom
skallframtidenfråga iliknande prö-någonprodukt helst. Omken som

förslagetinnebärdomstol,eller pröv-Konkurrensverket attavvas
Även exempel kanliknandeandradimension.får delvisningen en ny

anföras.

ogiltigaenligt Dettaförbjudna 6 §Avtal eller avtalsvillkor är7§ ärsom
avtalsvillkoret enligtelleravtalettillämpningdock den mångäller i aven

yttrandefrihetsgrund-§kap.tryckfrihetsförordningen eller 1 14§kap. 11I
allmäntmyndighet ellerfår hindraslagen annat organ.av

framgåuttryckligenkap. § TFförslag skall 1 llkommitténsEnligt av
ellerför myndighetstödintekonkurrenslagentillämpningatt geraven

hindra dessinnehållskriftsgrundpåallmänt attannat enavorgan
föreslås i lkap. 14§regelMotsvarandeeller utgivning.tryckning

tekniskaradio- ochmed avseende på TV-program upptag-YGL samt
tillämpning enligt detavtalsvillkoravtal ellerningar. Ett ett vars

sida börallmännasfrån detingripandehindrasanförda inte får genom
mellan Detogiltigtcivilrättsligt ärinte hellergivetvis parterna.vara

grund-föreslagnadedras redanslutsats kantveksamt sådan avom en
detförhållandetendast gällerlagsbestämmelsema, gentemotsom

uttrycklig regel ihar därförtydlighetens skull ämnetallmänna. För en
föreslagits.

förbjudaKonkurrensverkettalanfår påStockholms tingsrätt34 § enava
eller haranmälningsskyldighet enligt §37omfattaskoncentration somavsom

där.enligt vadanmälts frivilligt som anges
skall förbjudas,Koncentrationen om

väsentligtställningdominerandeeller förstärkerden skapar somen
effek-utvecklingenellerförekomstenägnad hämmahämmar eller är att av en

del det, ochavsevärdhelhet ellerinom landet i desstiv konkurrens aven
synpunkt.allmänskadligt fråndetta sker ärsättett som

koncentration hari frågafår dock inte meddelas ägtFörbud somom en
börs, auktori-eller utländskpå svenskhar skettförvärv enengenom somrum

inropmarknad ellerregleradeller någonserad marknadsplats genomannan

m
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exekutiv auktion. stället får förvärvarenI åläggas det har för-att avyttra som
värvats.

denI utsträckning bildandet företag kon-ett gemensamt utgörav som en
centration enligt har till syfte eller34§ resultat samordna konkurrens-att
beteendet hos företag förblir självständiga, skall samordningen bedömassom
enligt kriterierna i och6 8 §§.

Andra stycket gäller marknaden för sådana produkter ellerinte tjänster
§1 mediekoncentrationslagen 0000:000.isom avses

I det föreslagna sista stycket undantag från andra styckets regelgörs
förbud koncentrationer det gäller marknaden för sådananärmotom

produkter eller tjänster i 1 mediekoncentrationslagen,§ dvs.som avses
utgivning dagstidningar sändningar radio- eller televisions-samtav av

Koncentrationer med avseende på sådan verksamhet skallprogram.
nämligen enligt mediekoncentrationslagen. Undantaget där-prövas tar

inte sikte på de berörda företagens verksamhet på andra markna-emot
der såsom försäljning tryckning och distribution.annonsutrymme,av

lag träderDenna i kraft i fråga den5§ juli och i1 1999 övrigt denom
januaril 2003.

Förslaget till ändring i 34 a§ beroende grundlagsändring ochär av
kan således liksom de övriga lagändringar kommittén föreslårsom
träda i kraft först den januari1 2003. finns däremotDet inte något hin-
der den träder i kraft5 § innan grundlagsändring harmot att nya en
genomförts. Denna paragraf innebär Konkurrensverket eller domstolatt

enligt konkurrenslagen har fatta avgöranden berör sådanattsom som
verksamhet har betydelse för skyddet för yttrandefriheten särskiltsom
skall beakta intresset säkerställa fritt meningsutbyte, fri ochatt ettav en
allsidig upplysning och fritt konstnärligt skapande. gällerDet här deett
intressen grundlagsregleringen yttrandefrihetsfrågor ytterstsom av
syftar till skydda.att

Konkurrenslagens räckvidd visserligen oklar det gäller denär när
grundlagsskyddade mediesektom, denna grundlagstolkningsfrågamen
påverkas inte den föreslagna 5 tilläggs.§ Paragrafens betydelseattav
blir dock naturligtvis begränsad till sådan verksamhet redan kansom nu

enligt konkurrenslagen hinderprövas grundlagsregleringen.utan av
Anses sålunda konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av
dominerande ställning med avseende försäljningpå annonsutrymmeav
i radio eller eller i tryckt skriftTV verksamhet kan prövasvara en som
enligt konkurrenslagen, måste vid prövningen särskilt beaktas de kon-
sekvenser kan uppkomma för de medieföretag beroendeärsom som av
denna verksamhet och därmed för det fria ordet. Som anförts i denäven
allmänna motiveringen kap. gäller13 detsamma för vissa slags verk-
samheter beträffande vilka det torde stå alldeles klart prövningatt en

14 19-0466Yttrandefriheten
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teknisknärvarande möjlig såsomredan förkonkurrenslagenenligt är
TV-sändningar ellertill radio- ellermed anknytningverksamhet pap-

bokbinderiverksamhet.persbruks- eller

ändring i lagentill lagFörslaget18.5 om

marknadsdomstol1970:417 m.m.om

ärenden enligtmål ochMarknadsdomstolen handlägger1 §
1993:20,konkurrenslagen

1995:450,marknadsföringslagen
konsumentförhållanden,avtalsvillkor ilagen 1994:1512 om

mellan näringsidkare,avtalsvillkor1984:292lagen4. om
1604,produktsäkerhetslagen 1988:

avseendeotillbörligt beteendeingripande1994:615lagen motom
upphandling,offentlig samt

0000:000.mediekoncentrationslagen
ärendeninte i mål elleroch tillämpasi 16-22 §§Bestämmelserna 14, 15

ellermarknadsföringslagen 1995:4501993:20,konkurrenslagenenligt
mål enligt marknadsföringslagen0000:000.mediekoncentrationslagen I

föreskrivits i dessa lagar.stället gäller vadhellertillämpas inte 13 I soma

tilläggs till uppräk-mediekoncentrationslageninnebärFörslaget att
målmarknadsdomstolen skall handläggavilkalagar enligtningen deav

procedurbe-stycket kommer demed andraärenden. enlighetoch I
gälla för sådana mål.konkurrenslagenföreskrivs istämmelser attsom

skallsärskilda ledamöternaoch device ordförandenOrdföranden,4 § en av
andra särskilda ledamöternaerfarenhet domare.jurister och ha Desomvara

frågadet målet skallekonomiska Omskall i prövasexperter. en somvara
deskall dockmediekoncentrationslagen 0000:000 minst sär-i en avavses

verksamhetinsikter sådanha särskilda iskilda ledamöterna i som avses
nämnda lag.

finnsde särskilda ledamöternaoch ochvice ordförandenFör envar en av
särskild ledamotvice ordförande ochBestämmelsernaeller flera ersättare. om

gäller ersättare.även

ha särskildade särskilda ledamöternaminstEnligt förslaget skall aven
Mark-mediekoncentrationslagen,verksamhet iinsikter i näravsessom iinämnda lag.fråga i Dettaskallnadsdomstolen pröva som avsesen iskalli konkurrenslagenfrågorgäller dessutom prö-även som avsesom lledamöterna harföreligger intei målet. Hinder änattmot avmer envas

ekonomisktänkas bådeinsikter. ledamot kansärskilda Ensådana vara
exempelvis specialist inominsikter,och ha sådana ämnetexpert en

medieekonomi.
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18.6 Förslaget till lag ändring i radio- ochom

TV-lagen 1996:844

8kap.7§

detOm avtal anslutning till anläggningi för trådsändning, varifrånett om en
TV-program sänds vidare till allmänheten och sändningarna når fler tioän
bostäder, uppställs villkor begränsninginnebär installerarätten attsom av
eller använda anläggning trådsändning,för eller andra tekniska hjälp-annan
medel för TV-program, villkoret verkan.att ta äremot utan

Förslaget innebär det civilrättsligt blir verkan, kabel-TV-att utan ettom
företag villkor för anslutning till anläggningen uppställer villkorsom

innebär begränsning installera eller användarätten attsom av annan
anläggning för trådsändning eller andra tekniska hjälpmedel för att ta

TV-program, parabolantennanläggning. Förutsättningenemot t.ex. en
det fråga villkor förär anslutning till anläggningär vari-att ettom en

från TV-program sänds vidare till allmänheten och sändningarna når
fler tio bostäder. Förslaget har motiverats i kapitelän 15.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2000. Normalt brukar
civillag inte tilläggas tillbakaverkande kraft något konstitutio-ny men

nellt hinder detta föreligger inte. Förevarande bestämmelsemot är av
den karaktären något hinder låta det få verkan för redan träf-att attmot
fade avtal inte kan föreligga.anses

18.7 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen 1996:353 med
instruktion för Konkurrensverket

3 § Konkurrensverket skall fullgöra de uppgifter följer konkurrens-som av
lagen l993:20 , lagen 1994:615 ingripande otillbörligt beteendemotom
avseende offentlig upphandling och mediekoncentrationslagen 0000:000.
Konkurrensverket sådan behörig myndighet i 2§ lagenär som avses
l994:l845 tillämpningen Europeiska gemenskapernas konkurrens-om av
och statsstödsregler.

Förslaget innebär mediekoncentrationslagen bland de lagaratt nämns
ålägger Konkurrensverket uppgifter.som
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frågormediekoncentrationslagen 0000:000enlighet med §§ 712 1 prövasa
GeneraldirektörenMediekoncentrationsnämnden.nämnda lagiavses avsom

andra frågor till nämnden.får hänskjuta även
ordfö-generaldirektören,Mediekoncentrationsnämnden består ärsomav

ordförandenAndra ledamöteroch högst andra ledamöter.rande, tio än utses
ordföranden ochbeslutförför bestämd tid. Nämndenregeringen närärav

närvarande.de andra ledamöternahälftenminst ärav

nämndensMediekoncentrationsnämnden ochUppgifiema för samman-
mediekoncentra-förslaget tilli anslutning tillsättning har berörts 7 §

skallledamötertioföreslår mångationslag. kommittén såAtt att som
förut-inte sällan kanjävsfrågori nämnden sammanhänger medingå att

väsentligtdärfördetuppkomma för vissa ledamöter och är attsättas att
beslutför.kan bliantal ledamöter nämndendet finns så stort attett
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Summary

General starting-point

chargedof reference, the Committeeaccordance with itsIn terms was
of whichproposals for legislation, thewith putting forward purpose

pluralism of Swedish media andwould be safeguard the counteractto
and in media thatconcentration of ownership maypower massany

comprehensiveof views and free andharm free and broad exchange aa
proposalsrecommended that thedissemination of information. was

directedlaw. The Committee alsobe incorporated special towasa
competition thisapplicability of legislation concerningexamine the

particular area.
considerations, the Committeedescribing the background itsIn to

media industry in Sweden,the of the currentreports structureon
theconstitutional requirements,technological developments, current

provisions relating radio andcompetition and relevantregulations toon
inCommittee also conditionstelevision Chapters 2-6. The reports on

the andcomparable countries and developments in EUnumber ofa on
the Council of Chapters 7-9.Europe

mediadevelopment of theThe of reference that partsterms state
diminished pluralismbeenmoving towardsmarket in hasrecent years
details given in theconcentration of ownership. Theand greatera

that this development hasCommittee’s Chapter 2 indicate notreport
that because of their acquisitions,been entirely clear cut. true

sharethe daily field have increased theirseveral ingroups pressowner
number ofthe other hand, considerableof the total market. On newa

radio andestablished themselves in the dailyhave press,owners
dailywhile the time of the majortelevision markets at presssame one

dissolved. Although the tendency towardshas been greatergroups
that thebe exaggerated, improbableconcentration should not not

will towards largerdevelopment continue topresent evenmove
several media and several countries andcompanies with interests in in

of ownership.in the could lead concentrationslong term to greater
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debate withof lively publicthe subjectThis development has been
regarded thestrongly opposing opinions. Some commentators

consider,positive. Theyconcentrationleading to greater asprocesses
from the localelimination of weakfor example, that the newspapers

with theremainingprovide thedaily markets newspaperspress
broaden thethe time,quality and,raise editorial atto sameresources

different categoriesopinion-moulding in ordermaterial that attractto
financiallyview, theof readers. According this strongerto newspapers

otheradvertisers andfromable withstandbetter to pressureare
trends towardsinsofar suchmaintain thatThey aspressure groups.

ofthey themanifested themselves,standardisation have outcomewere
suchownership concentration,oftotally different factors than that as a

thehold the view thatmedia. Otherscommercialisation of thegreater
riskeffect, that theredisquietingconcentration already hadhas aora
thatbelieveanotherthe trend continues. Yetof happening group

ofthe foundationsprinciple, and affectsofthe issue basically one
equallyofdistributionopinion, thedemocracy. theirIn power

democracy.for politicalquestionimportant in the inarea as

The need for legislation etc.

theirrespective ofthisdisquieting factor inThe most way wearea,
whetheruncertainty aboutthedevelopments far, present asoassess

drasticexists which couldpossible counteract even verymeasure
practicalpluralism wellmediaseriously threatenchanges that asas

speech. This situationfreedom ofopportunities of utilising toappears
Publicother comparablebe unparallelled in almost country.every

theaside by referringeasily beresponsibility this field tosetcannot
right offundamentalmarket and theof self-regulatinginterests a

democracyof Government,establishment. Under the Instrument
duty of theand theof opinionSweden based freedomon

reality.that remainsGovernment to aensure
doubtful whether relianceparticularly valid in thatThis can

regulations relatingimplied in thecorrectivebe placed the toon
Although theCompetitionin the Act.acquisitions laid downcompany

international principles,establishedbasedregulations are on
the lawconcerned whetherfar Swedendoubtful penetratecanas as

of thethe Freedom Pressprotected byof establishment,the right as
legalof Expression. TheFreedomFundamentaland the LawAct on

pointclear thisposition all at present.not at on
of whether the regulationsjustThis legal uncertainty matternot a

applicablecontrol in the Company Act areaanareon merger
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protected under the Constitution a widely debated the time ofmatter at
Expressen’s acquisition of Göteborgs-Tidningen, but involves other
established principles for the protection of fair competition, namely, the
prohibition cooperation for the of limiting competition andon purpose
the abuse of dominant positions in the market.

likely that these principles and regulationsrelevant in earlier
legislation competition generally accepted applicable thetoon were as
media well. However, discussion has shown thatsector thisrecentas
has also become highly controversial. The principles concemed have
considerable practical significance, the media dynamicsectoras a
and central with rapidly developing technology. addition,Inarea new
competition in limited market, such Sweden, that lacks protectivea as
regulations, could be substantially reduced existtoor even cease

of the media without much diffrculty. could be done, forsectorssome
example, through imposing conditions the sale of advertisingon space,
blockades that affect distribution and printing, similar Theor measures.

that characterises development in this fieldconvergence means, among
other things, that the borderlines becoming less clear betweencutare
different technical methods for the dissemination of information, and

for applying the rules all of media businessargument to typesan same
activities irrespective of the technology which they based.on are

farAs could be ascertained, of the comparable countriesnotas one
doubted that the general rules concerning competition applicablewere

the media field. Moreover, special legislation exists of thesemany
countries in order against concentration of companiesto protect a
this area.

The Committee considered whether voluntary wouldagreements
satisfy the forneed in this field, and thereby avoid legislativemeasures

However, this did with appreciablenot meetmeasures. any response
from leading organisations and in the media industry, andactors
obvious that considerable legal and practical diffrculties would be
encountered. Voluntary however,agreements may, serve a purpose
from other points of view. One of these the desire satisfy theto
wishes of readers of daily magazines for greaternewspapers or
information than supplied in the actual publication aboutat present
the interest behind the Several countriesgroups newspaper company.
have regulated this law.aspect

viewA sometimes with in debate that legislativemet measures
this sensitive should be considered seriously unlessnotarea
developments lead definite need intervene. In the ofto to eventa a
rapid change ownership and abuse of dominatingpower, or a
position similar practices that could threaten competition, pluralismor
and freedom of speech, the Government authorities, the public and
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orderaccompli.with fait Inconfrontedwould becompetitors toa
Constitution,change thewould befirst requirementintervene, the to

wouldforwardproposalThus,time.and that takes notput nowsome a
beforeforce 2003.intocome

which inrelydoubtfulconsideredCommitteeThe strategyto on a
made withmight have bewould that changesthe long tomeanrun

SwedenpossibleThis alwayseffect.retroactive respecttonot
thatinternational conventionsprinciples of law and thefundamentalthe

adopted.havewe
desiredfor legislationneedindicates that thereThe above a

while retainingstraightuncertaintylegalthe presentto awayremove
that could becomedevelopmentfor meetingpreparedness aasome

opportunities ofpracticalandcompetition, pluralismthreatserious toto
the EUdevelopmentsof speech. Furthermore,freedomexercising

alsoof hasCouncilunavoidable. The Europelegislationmakemay
memberalready donethey haverecommended thatrecently not so,

legislation for thisintroduceshouldstates purpose.
legislation bethatpositionuncertain constitutionalThe mustmeans

ofthe riskavoidthe Constitution,change insupported by toa
Fundamentaland the Lawof thethe Freedom Press Actcontravening

takebeen ablecountries haveOtherof Expression.Freedom toon
theSweden’sconstitutions.changing their Inwithout case,measures

freedom ofcontrol of theconstitutionaldetaileddifference lies in our
countries. Thisparallel in otherwithoutspeech whichthe andpress

speech.freedom ofinestimable value in thatofcontrol guarantees
beenchanges havethat continuoushastimetheAt meantsame

thatvarious principlesthe control oforder adaptrequired in to were
theunavoidablemake adjustmentsimportantdeemed sufficiently toto

jthisconstitutional law inofThe interpretationfundamental provisions.
uncertain.provisionsof theand the implicationsdifficult arearea

constitutionalforof interpretation,clear linesUnless there respectare
the longbe undermined inlaw run.may

maintaininginaltogether, interestfelt that, takenCommitteeThe
and order,desire for lawlegitimateconstitutional law, theforrespect

internationalthespeech welland freedom ofcompetition aspectsasas
overridingtherethatneed for legislationthat strong ansomean

wouldThisconstitutional law.theof for changingnumber reasons
theandin thepossible legislatemake guaranteepresentto area

mediathetrading inprincipals of fairof the generalobservance even
sector.

lawspecialCompetition ActThe or a
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The Committee considers that the Competition Act’s prohibition on
cooperation for the of limiting competition and the abuse ofpurpose
dominant positions could be applied the media withoutto sector
difficulty, provided that special provisions included. specialAsome are
provision should be established when the Freedom of the Press Act
opened for the of ensuring the applicability of the Competitionpurpose
Act. This should that the application of the Competition Actstate
allows grounds for authority other public body theto preventno an or
printing publication of printed its dissemination thematter, toor or
general public, limit the which vested the publisher ofnor powers are
periodicals through the Freedom of the Press SimilarAct. provisions
relating radio and television and technical recordings,to programmes
should be included the Fundamental Freedom ofLaw Expression.on

The Committee considers that further thatguarantee toas a ensure
the distinctive character of the media observed when applyingsector
the Competition Act, special provision should be included the Acta
stating that when the examination of involving sectorcases a
protected under constitutional law, the fundamental interest of ensuring
the free exchange of opinion, the free and comprehensive exchange of
information and free artistic creation should be borne in mind.

With regard the of concentration, the Committee considersto matter
that there overriding for special legislation which would beare reasons
complementary the Competition Act, presupposed the ofto termsas
reference. Special legislation would the provisions would bemean
better adapted the special conditions that apply the mediato sector.
The predominance of fundamental in the Competition andActconcepts
the relevant market would be fully adequate far thenot extremeas as
opinion-moulding media concerned. otherAmong things, theare
Competition doesAct allow for unified ofnot assessmentscope a
ownership and influence different media, such andas press
television, because the Competition regards themAct differentas
product markets. Moreover, the Competition provides littleAct support
for examining the establishment of local regional companies withor
national coverage.

The above thus resulted in the Committee drawing the conclusion
that special law should be introduced concerning media concentrationa
that would be complementary the Competition Act.to
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controlPrinciples underlying a new

thatsuchlawof framingrejects the ideaThe Committee wayaa new
shouldbe broken Norconcentrations couldexisting anyup.company

ofestablishmentobstruct theintroducedrestrictions bespecial to new
thedefinite limitationownershipmulti mediacompanies, onor any

restrictedshould belawTheof mediaexpansion tonewcompany.a
concentrations.correspondingand otheracquisitionscovering company

should be restrictedspecial lawof application for theThe toscope
i.e., dailydegree,opinion-mouldersmedia which extremeto anare
radio andelectronically,producedwhether oron papernewspapers

Competition Actin therules laid downThe generaltelevision. on
mediaotherfarbe adequateconcentration should areasascompany

require extendinghowever,Technical developmentsconcerned. may,
decision in thislaw.the special Anycovered byof applicationthe area

MediaCommitteework of thepending theshould waitrespect on
with thedealingwhichunderway,currentlyConvergence

services withinformationelectronicforcoordination of regulations
television.andapplying radiothose to

companiespublic serviceextend nationallaw shouldThe not tonew
shouldthe lawotherfoundation.which owned by In respects,aare

ofirrespectivecompanies,and privatestate-ownedapply bothto
provided thatforeign ownership,Swedishhaswhether the orcompany

market.the Swedishoperates on
compulsoryfor theregulationsintroducenot to newnecessary

laid downThe rulesmediaof acquisition ofnotification the company.a
and involve theadequateought beCompetitionthe Act to

companieswhere theacquisitionsofcompulsory notification company
acquiredbillion, and thethan 4of SEKjointhave turnover morea

specialIfof certainhas turnover reasonssum.excess acompany a
compulsoryapplicable whenshould bethe lawexist, however, even
therefore,specialincurred.automatically Innotification not cases,

concentrations.regard localwithshould be applicable toeven
examiningpoint forthe startingconsiders thatThe Committee a

concentration under thecorrespondingacquisition neworcompany
the acquisitionof whetherthe questionshould belaw, creates or

impedefeared thereposition where intentionstrengthens toana
Thiscomprehensive information.andoffree exchange opiniona

the generalwithinthat the lawsolution agreementguarantees
and theof theFreedom Press Actunderlying theobjectives

of Expression.FreedomFundamental Law on
wouldintervening therecondition forspecified only thisIf lawthe

countries,regulations of otherwith thebe objective mostagreement
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including law in Norway. Nevertheless, be clear that byrecent musta
Swedish traditions freedom of speech, the law would be weaktooon
and unpredictable its application. The Committee considers that
further criteria be drawn in order for pronouncingmust up a
prohibition.

Another condition could naturally be the compliance in principle of
the Competition requirementAct for ban concentration. Anothera on
pre-condition for intervening could be that concentration createsa or
strengthens dominant position which essentially impedes,a or
intended impede, the existence development of effectiveto or
competition. This would, however, that the Competition Actmean
requirement for of SEK billion4 would have betumover toa excess
disregarded, the law would otherwise only apply the largest mediatoas
companies.

This solution would principle that major media companiesmean
exercising the degree of opinion-moulding would be privilegedgreatest
with regard competition. sufficient prohibitto not to a
concentration, done in other industries, when contravenesas
established legal principles concerning competition. There the
additional requirement of being feared that the concentration
intended impede the free exchange of opinion and comprehensiveto
information.

The Competition Act provides opportunity weigh thetono up
influence of different markets the significance of opinion-moulding.on

alternativeAn requirement for intervening could therefore be that a
concentration strengthens position exercising considerablecreates or a
influence through several markets of this kind. The Competition Act

does take this into wheresystem not account except cases a
dominating position has already been achieved product market.on a

thirdA of should also receive attention. situationA couldtype case
arise in which Swedish had built substantial concentrationa group up a

the media market but, in view of the group’s history andpaston
various unlikely impede the free exchange ofarrangements, towas
opinion and comprehensive dissemination of information. dueIn

however, the major of sold anotherpart tocourse, group, or a
such foreign media from which thecompany, as a group, same

available without further examination. this kindIn ofguarantees notare
situation, the Committee considers that examination of thean
acquisition should take place, irrespective of whether the acquiring

previously established media Thisnot.company was as a company or
that examination should also acquisition alters themeans an occur an

control of dominant position position comprising importanta or a an
multi media ownership. of all, theLast acquisition be prohibitedmay
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theconcentrationinincreasewouldthough onnot mean anyeven
market.Swedish

ofexaminationthatexpresslyshouldlawFinally, the state aan
therefeared thatplaceshould takeacquisition ancompany

comprehensiveandopinionofexchangefreetheimpedeintention to
marketconcentration,oftheintotakinginformation, typeaccount

playexpectedconcernedcompanies totheand theconditions part are
thepredicteasieroftenNaturally, partsituation. tothe new

companiesSwedish mediawhereplayexpectedbecompanies tocan
landscapeSwedish mediatheactionspreviousTheirinvolved. onare

SwedishthatadvantageThethem.appraisingguidanceserve as
offormregardedbehowever,gainsometimescompanies not, aasmay

companies.foreignagainstdiscrimination
framedshould bethat the lawconsidersCommitteetheT0 sum up,

if:prohibitedbeshallconcentrationthat aso

dominatingcontrol position,altersstrengthens over acreates, or
impede thedesigned existenceessentially obstructswhich to oror

suchof activitieseflective inof competitiondevlopment respectan
forsignificance opinionparticularhaveabovetheaccordingthat to

whosetelevision positionradio anddailythemoulders orpress, ——
andseveral such activities,influenceconsiderable inincludes

andconditionsmarketofof the concentration,considerationIn type
devotedfeared thatconcerned toof theactions company

comprehensiveandofexchange opinionthe freeimpeding
information.

shallbodyexaminingthat the notproposalsCommittee’sThe mean
alternativeprescribe toauthoritygiven thebe ato measuresany

beacquisition shallsurroundingAll the circumstancesprohibition. an
aimthatsuchincluding toconsideration, arrangementsintotaken

concentration.theincludedof the unitsindependencethepreserve
theinvolvingthosesimilarkind,of thisissuesnegotiations toNo on

should take place.Competition Act,of theapplication
should bespecial lawby theembracedservicesandproductsThe

Competitionthepertainingapplicationofexempted from the toscope
Act.

againstinterventionrelatingissueslaw,theUnder to anew
under theAlsoof law.examined inshall beconcentration court newa

oftasktheshall haveAuthorityCompetitionSwedishlaw, the
requestingpossiblycomplaints,receivingdevelopments,following

havefinallyand,concernedcompaniesfrom theinformation
be takenshallwhetherdetermining courttoresponsibility for aa case

legalthethings,otherofcommitteeof law. A experts amongon,

-a
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the Competitionshould be attachedof freedom of speech, toaspects
Authority for this purpose.

general importance ofthe considerableThe Committee emphasizes
in the mediarelating concentrationspeed in examining sector.tocases

lead considerableexamination procedure couldlong drawnA toout
in legislationconcemed. Several changesproblems for the companies

of relieving thefor thehave been adopted recently purpose
the of routine and thusCompetition Authority from casespressure

proceedig rapidly. Theincreasing the pre-conditions for more
of the mediaCommittee’s with regard examinationproposals sectorto

whichimproving the speed withshould contribute towards cases are
dealt.

television companiesSpecial position of cable

monopolistic positioncompanies havecable televisionMany ata
enjoyprotection cable transmissions under theThepresent. strong

difficultof Expression makesFundamental FreedomLaw toon
supply ofinfluence thesubscribers adequateguarantee over

of Theattracted attention in numberwhich has contexts.programmes, a
solution problems partlypossibility of voluntary thesefinding toa

but doubtful.dependent technical developments, appearson
change the FundamentalThe Committee feels that Lawtoa on

facilitateshould be considered in orderFreedom of Expression to
influence thelegislation aiming allow subscribersto over programmes

Committee further thedistributed the cable network. The proposeson
directedinto the Radio and Televisionintroduction of provision Acta

of that restrict the righttowards the conditions in agreement accessan
television installationinstal another cable to setto or up aor use

parabolic aerial.

Constitutional proposals

the Committee submits the proposalaccordance with the above,In to
of the and the Fundamentalmake changes the Freedom Press Act

Expression well the proposal for lawFreedom ofLaw as as a onon
and changes the Competitionmedia concentration Act.to

that changes made in the Radio andFurthermore, proposed are
and the Instructions theTelevision the Market Court ActAct, to

Competition Authority.Swedish
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and specialReservations comment

AndersmembersCommitteeunanimous.CommitteeThe notwas
Thisreservation.enteredOlle WästbergandBjörck, Karin Johansson a

proposal:Committee’stheopposingseveralcontained arguments
thatmediaSwedishin theexistingthe problemsNotwithstanding -

therethemselves, thatdifficultfind tooquality media to assert
ofconcentrationsignificantandjournalistsmuch conformity aamong

anddevelopmentstechnicalestablish thatownership toeasy—
mediainreductionbrought abouthavepolitical decisions a

hasCommitteeThedecade.theconcentration during notpast
concentrationmedialawin showing thatsucceeded necessary.ona

wouldproposal thatforwardputtingsucceeded inhasNor a
proposedTheconcentration.mediaand reducealter realityessentially

in thetowardsdirected onlyconcentrationmedialaw measureson
and,mediumbroadcastingand thedailyofsector newspapers

ininherentconflictcompanies. Theservicepublicexemptsmoreover,
Competition Actthat theassertionCompetition Authoritythe

normalofbyresolvedshould bethe mediaapplicable to means aarea
shall takeCompetitionthe Actestablishing thatexamination.legal By

iaffectwillmediaconstitutional in thelawsthe notprecedence areaover
constitutional lawsIf theothers.onlyreal problems butthe create

theAuthorityCompetitionopportunity for theprovide to act, wayan å
media,and theauthoritythebetweenopened for informalalso contacts

competition.involvingofoccurring in othersimilar that typesto cases
establishment.mediaofbe unfortunateThis would mattersvery

and thefree mediatheboundaries betweenthemaintainimportant to

iencroachmentconsiderablewouldThe proposalgovernment. onmean
andoffreedomsthewhichconstitutional lawsthe guarantee press

wide-constitutional lawsopening of theThe proposedspeech. very
simple parliamentarythroughalteredlaws beranging. Other amay

politicalanotherofthebe abused inand this coulddecision event
theFreedom of the Press Acttheshould madechangeclimate. No to or

Expression.ofFreedomFundamental Law on
Carlsson.legal Kennyby thegivenSpecial expert,comment was
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yttrandenReservationer och särskilda

Reservation Anders Björck, Karin Johanssonav

och Olle Wästberg

i dettaMediekoncentrationskommitténs majoritet föreslår vanlig lag,att
kunnafall konkurrenslagen och mediekoncentrationslag, skaen ny

bryta igenom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-TF
lagen betydande ingrepp i de grundlagar skaYGL. Det är ett som

och yttrandefrihet. Rimligen borde det i verklighets-tryck-garantera
beskrivning och problembild finnas allvarliga problem kom-som man

med denna åtgärd.mer
Så inte fallet.är

medier:finns åtskilliga bekymmer vad gäller svenskaDet

naturligtvisKvalitetsmediema har svårt hävda sig. beror påDetatt0
den internationelltmänniskors preferenser, har förstärktsmen av

tidningar och lästräningen imycket höga påsett attmomsen av
skolorna eftersatts.

och medier.finns konformism bland journalister SammaDet äm-0 en
medierna.och infallsvinklar i de traditionella Dettanen upprepas

bland mediecheferkan ha med 68-generationens dominansgöraatt
joumalisthögskoloma. dock ingentingoch bland lärare på Det är

statliga åtgärder kan förändra.som
Ägarkoncentrationen Public service ochi medierna betydande.är0

mediemarknaden. åtgärderBonniers jättar på den svenska Deär
vikti-föreslås lär dock inte förändra detta. Långtkommitténsom av

lokalradiosta-skulle bort etableringshindren föratt ta nyagare vara
förändra principerna förtioner, tillåta rikstäckande privat radio och

utdelning digital-TV-tillstånd.av

gälla också medie-införa regel konkurrenslagen skaAtt atten om
problem, enbartområdet kommer knappast påverka dessa utanatt

skapa andra.
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tekniskadendet lätt konstaterafinnsproblemdeTrots är attattsom
mediekoncentrationenhar gjortbeslutoch politiskautvecklingen att

eterrnonopoletdecenniet. viktigasteDetunder detminskat är attsenaste
fallit.

förbju-utanför monopoletetersändningformTidigare varje avvar
den.

IBRAkristna budskap viasändaförhindradesPingströrelsen attt.ex.
isittafickRadio SydsNordafrika.iradio från ägareTanger t.o.m.

ha radiofängelse för säntatt
intensivttidigarefel. just dealltså AttUtgångspunkten mestär som

förespråkareställer siggick,länge detmonopolet såförsvarat somnu
förvånande.Bonnier lättför Lex ären

väljerkommitténs majoritetsymptomatisktockså attDet är att
serviceföre-publicmediegrupperingamaundanta de två storaen av -
serviceföre-kontroll. Publicanmälningsskyldighet ochfråntagen —

ställning skadominerandemissbrukuppköp ellereventuellatagens av l
fallaföretag, integäller privatavadi tillsåledes, motsats avsessom

under lagen.
fåttradion har vioch avregleringkabel-TV,satelliter,Genom ettav

informationsutbudet.har ökatmedier.brett utbud Internetmycket sav
också minskat.medier harförTröskelkostnadema att starta nya

skakommittébeslutat tillsättahar nyligenRegeringen sesomen
oberoendebör blimotiveras lagarnaoch YGL. DettaTF attöver merav

Mediekoncentrationskommittén går åtfråntekniken. Förslagenav
sigenbart riktarlagstiftningföreslårhåll: Man motmotsatt somen

etermedieområdet.ochdagstidnings-åtgärder inom
liksomenskilda medborgarnaskydda deGrundlagama till förär att

lag.vanligGrundlag ståryttrandefriheten.demokratin och över
de skariktmärke;med stabilitetutformatshar därförGrundlagama som

folkom-genomdrivaför minoritetMöjlighetsvåra ändra. attatt envara
detinförts. vigrundlagsändring har Detröstning vid ärt.ex. avsersom

lättvindigt ochinte skergrundlagsändringarbetydelsecentral attatt
mycketgrundlag användsmöjligheten ändra sparsamt.att

änd-rad olikayttrandefrihetsområdetminsthar inteTyvärr en
för in-få majoritetvarit relativt lätthar i Sverigeringar skett. Det att
kom-ocksåden bakgrunden skayttrandefriheten. Motskränkningar i
skriftsprida tryckti ochinskränkningmitténs förslag rätten att utgeom

ses.
statsmaktfria medier ochrågången mellanväsentligtDet är att upp-

fåoch såoch tydligabäst YGLrätthålls. sker TFDet ärattgenom
möjligt sker.genombrott vanlig lag somav

Konkurrensverketmöjlighet förgrundlagamaOm öpp-att agerager
ochämbetsverketunderhandskontakter mellanförocksånar man
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skulleoch detkonkurrensärendenandraiSå skermedierna. typer av
etableringberörfrågorockså iskeddesåolyckligtmycket somomvara

ocksåunderstryksskekommer attsåförmedier. Risken attatt avav
sigyttrandesärskilti väntutredningeniKonkurrensverkets ettexpert

ochverketmellanförhandlingartillmöjlighetenformelladenattmot
ocksågår detutgångspunktdetta attMedavvisas.medieföretag som

föramedieföretag valtolyckligtmycket attdetkonstatera attäratt
planerade affärer.införstatsmaktenmedsamtal

gällervadtillämpaskonkurrenslagenförutsätterLagstiftningen att
intemånadunderärendet,Konkurrensverketföretag, där tar enatt upp

detta god-företaget,uppköptai detförändringar attgenomföra utanfår
uppköpandeifallinnebär bl.a.Konkurrensverket. Det att ettkänts av

tidninguppköptiutgivareansvarigvill tillsättamedieföretag enen ny
Medie-Konkurrensverket. Attverk,statligttillstånddettakräver ettav
mycketförslagsådantlägga ärkunnatkoncentrationskommittén ett

oroande.
tillKonkurrensverketkanmånaden gåttförstasedan denOckså

föränd-vidtainte fåruppköpande företaghemställadomstol ettattom
uppköpta.detiansvarig utgivare,ringar, t.ex. ny

stycket 3 TF;förstakap. §grundlag 1 lländringtillförslagetI av
grundlagsöppning.vidmycketstycket YGLförsta 3kap. §141 enges

mediekoncentra-för denskahalva,förstapunktens öppnaI nyasom
mediekoncent-för såvälhalva,andraoch dess öppnartionslagen, som

framtida"eller"finnskonkurrenslagenrationslagen ett gersomsom
krävstillämpning lagarna. Detvidsträcktmycketmöjligheter till aven

ochmeningsutbyte"fritthämma"befarassåväl skafusion ettinte att en
medräckerkonkurrens". Deteffektiv att"utvecklingenhämma enav

tillämpbara.kriterierdessaettdera ärav
tillgrundlagamaiändringartillförslag samtkommitténsI nyen

enligt kon-anmälningsskyldighetmediekoncentrationslag, 4 sägs att
anmälningsskyldighet,förtillämpas. Denska gränskurrenslagen en

enbartslagsådantmiljarder krfyra attomsättning på är etttotal över av
anmälningsskyldigheten.träffasskullefusionermycket stora av

vanligtillämpningföroch YGLallvarligt TF öppnasDet närär av
kanoch dettariksdagsbeslutenkeltändraslagen kanlag. Den genom

Anmälningsskyldighetenmissbrukas. ärklimatpolitiskti annatett
harföretagenberördafusionde ibestämmelsentillknuten att enen

beloppsgränssådanmiljarder kr. En4omsättning på änmergemensam
riksdagsbeslut.vanligtmedkan ändras ett

ska "beakta"in§läggs 5 sägerkonkurrenslagen attI mansomen ny
dvs.meningsutbyte,frittsäkerställagrundläggande intresset ettdet att

hägn.grundlagensinombedrivsverksamhethanteraratt somenman
särskiltalldelesformulering. Dettasådangaranti intetillMycket är en
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den i kommittén företräder denexpert myndighet skasom som som
tillämpa lagen, d.v.s. Konkurrensverket, i särskilt yttrande vänderett
sig just denna begränsning konkurrenslagen.mot av

Till dessa starka principiella kommer paradoxaltargument attnog
förslagen med all sannolikhet kommer få mycket ringa effekt. Dess-att

bör det stillsamt påpekasutom de svenska presstödsreglema såatt är
utformade de främjar samverkan mellan tidningar.att På Gotland har

särskilt presstöd utgått fört.o.m. tidningar ska kunna slåsatt samman.
Kommittén har inte lyckats visa förslaget skulle ha påverkatatt

någon de mediefusioner skett under år. Kommittémajo-av som senare
riteten anför själv: "Det mindre troligt de i och förär sig omdiskute-att
rade företagsförvärv faktiskt genomförts på medieområdet undersom

år skulle ha förbjudits, den skisserade lagstiftningen hadesenare om nu 1
gällt vid tidpunkten för dessa." Det innebär lag det slagatt om en av

föreslagits funnits i kraft de årtiondena hade den inte för-senastesom g
ändrat verkligheten. Kommittémajoriteten väljer då hänvisa tillatt l

leventuella framtida uppköp motiv för grundlagsändring.som en
Grundlagen ska ändras för vill "hålla viss beredskap" föratt attman en i

eventuellt hotandemöta utveckling. Också här verkningsgradenären Jlagen mycket låg. De internationella mediejättama- Mur-storaav en
doch eller Berlusconi skulle kunna etablera sig mycket på dentungt-
svenska mediemarknaden konkurrensen skulle kunnautan att anses
hämmad på sådant motiverar ingripande.sättett Tvärtom skulle ettsom
inträde i form uppköp helaän Bonnier-gruppenannan ut-av av- -
ländska sannolikt betraktasstorägare effektivisering konkur-som en av
rensen.

Att kommittén vill genomföra så allvarlig åtgärd grundlags-en som
genombrott för någonting den själv inte får effekt förefallersom anser
lätt bisarrt. Det möjligt kommitténsär bedömning förslagetatt ärav
riktig. Det går dock inte utesluta förslaget i praktiken leder tillatt att
omfattande ingrepp från Konkurrensverkets sida i mediernas utveck-
ling. Möjligheten ändring i vanlig lag snabbt ökaatt statligagenom
myndigheters inflytande medierna kommer förskjutaöver balansenatt
mellan statsmakt och medierna på vi oönskatsätt ochett som anser
olämpligt.

Den slutsats vi drar någon ändring i tryckfrihetsförordningenär att
och yttrandefrihetsgrundlagen inte bör ske.

Den reella konflikt finns i det Konkurrensverket hävdarattsom att
konkurrenslagen gäller också på medieområdet kan inte lösas genom
statliga direktiv eller ändring i vanlig lag. Grundlag under alla för-tar
hållanden ställetI måsteöver. normal rättslig prövning- med över-en
klagande till sista instans ske, liksom i andra fall där lag och grundlag
befinner sig i konflikt.
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fastslagituttryckligenregeringendirektiv harkommitténsiRedan
Kommittén harnödvändig.mediekoncentrationlagstiftning äratt om

lagförslagframeller läggafalletsåbevisa ettlyckatsdock varken äratt
mediekoncentrationen.skulle minskaväsentligtnågotpå sättsom
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Särskilt yttrande Kenny Carlssonexpertenav

Konkurrenslagen generell så förfarandeär sätt när prövaratt ettman
förbuden i 6 och 19 det konkurrensrättsliga aspektermot är som

skall förbuden tillämpliga eller inte.avgöra är En sak är attom annan
förfarande alltid måste i sitt rättsliga och ekonomiskaett prövas sam-

manhang, och utgången prövningen blir beroende detta. Jagatt av av
det därför principiellt fel till den konkurrensrättsligaatt pröv-anser

ningen förfaranden på medieområdet lägga bedömningsgrundav en av
innehåll särskilt skall beakta det grundläggande intressetatt attman av
säkerställa fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysning ochett etten
fritt konstnärligt skapande. Med sådan ordning får på detta områdeen
prövningen enligt konkurrenslagen inte längre karaktär renodladav en
konkurrensprövning, andra, i och för sig mycket viktiga,ävenutan
intressen skall i bedömningen. Ordningen minskarvägas enligt min
mening förutsebarheten lagstiftningen och vi skärmar från EG-av oss
domstolarnas tolkning artiklarna och85 86 i Romfördraget vi iav som
Sverige hittills mycket på. likhetenJust med artiklarnastött 85 ochoss
86 i Romfördraget det viktigaste skälet till och6 l9 liksomattvar
bestämmelserna ogiltighet i och undantag7 § i 8 § gång inför-om en
des. sakligaDe skälen den föreslagna bedömningsgrundenmot att
införs såvitt förvärvsprövningen enligt 34§ inte lika starka,äravser
eftersom det i denna prövning redan finns bedömningsgrunden som
beaktar andra omständigheter konkurrensrättsliga, nämligenän rent
rekvisitet skadligt från allmän synpunkt. Möjligen det så, denär att
bedömningsgrund utredningen föreslår redan ligger inomsom ramen
för rekvisitet skadligt från allmän synpunkt". Lagstiftningsåtgärder
denna punkt skulle i så fall obehövliga.vara

utredningensI förslag ligger tidningsföretags införaatt ett vägran att
i sin tidning aldrig kan angripas med stöd konkurrens-en annons av

lagen. Det i enlighet med gällande praxis såsom denär kommit till ut-
tryck i Marknadsdomstolens beslut i ärendet Dagen MD 1998:18. Jag

det finns starka sakliga skäl till varför tidningsföretagsatt ettmenar
med kommersielltvägran innehåll bör kunnaatt ta ett renten annons

enligt konkurrenslagen. detprövas När går kommersiellaprövaatt
enligt marknadsföringslagen bör det också detgöraattannonser

enligt konkurrenslagen. tidningsföretagEtt med helt dominerandeen
ställning på annonsmarknaden kan införavägraattgenom annonser
från eller avbryta långvarigt annonssamarbete med visst företagett ett
orsaka skada på konkurrensförhållandena marknaden.stor Det vore

orimligtenligt min mening konkurrenslagen inte skulle kunnaom vara
tillämplig dominerande tidningsföretag vidtar sådana åtgärderettom

företag i syfte eliminera företaget från marknaden förmot ett att att
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tid-koncerniingårföretagkonkurrerande somsammaett somgynna
ningsföretaget.

behandlarmediekoncentrationslagen,föreslagnagäller dendetNär
skallförvärvverkningarnanegativade ettfråganutredningen avom

förbudmedingripande motmindre sätt än ettundanröjas påkunna ett
Utred-ske.kunnaskallintetill såframkommerförvärvet, attmen

Mediekon-egentligenKonkurrensverkethellerinteningen attanser
ochförvärvspartemamedförhandlakunnaskallcentrationsnämnden

möjlig-Sådanaförbud.undvikauppgörelser förträffa att omprocesser
konkurrenslagen.enligtförvärvsprövningendet gällerfinnsheter när

handläggningenunderförvärvspartema göråtagandenFrivilliga avsom
vanligtdomstolvitemed ärförenasochförvärvsärende avett som

minoch detkonkurrenslagen, ärtillämpningenvidförekommande av
förvärvs-Ordningenbra. görhar fungeratordningenerfarenhet denatt

mindrebliingripande kantrubbigmindre ettprövningen attgenom
möjlighetförhindras. Denhelhetsiniförvärvetlångtgående än gerom

minskarhanteringflexibelinblandadesamtligatill för parter somen
genomföraskanförvärvetosäkerhetifår levatid företagenden om

förvärvspartemakanutformatförslagutredningens äreller inte. Så som
måsteprövningsinKonkurrensverket i tasakervissaensidigt göra som

för dessagarantierhelstnågra attskapasdettill,hänsyn attutan som
godkännande.sittfåttharförvärvetdeteftertidändrassaker inte atten

förbud föryrkadomstoli änmöjlighet annatdärför attJag att enanser
medförenaskanåtagandenfrivilligamedordningochförvärvet somen

mediakoncentrationslagen. Närförslagnadenfinnas ibörvite nu
be-kapabelförslagetenligt attMediekoncentrationsnämnden ansetts

inte någotkan jagförvärv,förbud förväcka talan ettsluta seatt omom
kapabelskallocksånämnden inte att tavarförskäl tillsakligt vara

förbud och attyrka något äntill frågor ettställning annat accep-attom
förvärvspartema.frånåtagandenfrivilligatera

mediekoncentrations-föreslagnadentill ispecialmotiveringen 1 §I
ideell verk-beskriverriktigtinte närutredningenjaglagen attanser

meningEnligt minmening.konkurrenslagensiföretagsamhet kan vara
verk-i den månföretagverksamhetideellrenodladnormalt ävenutgör

ekonomisksamheten natur.är av
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Kommittédirektiv Dir. 1997: 136

mediekoncentrationLagstiftning om

november 1997.regeringssammanträde den 13vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

uppgift läggamedinslag tillkallasparlamentarisktkommitté med attEn
mångfalden i svenskaslå vaktförlagstiftningfram förslag till att om

inommaktkoncentrationochmotverka sådanmedier och ägar- mass-
fri ochochmeningsutbyteoch brettfrittkan skadamedierna ett ensom

decemberdenredovisas 1skallUppdragetupplysning.allsidig senast
1998.

Bakgrund

och opi-nyhetsfönnedlingmångfald idemokratinden moderna ärI
grunden förMångfaldenbetydelse.avgörande utgörnionsbildning av

fritt menings-förFörutsättningarnademokrati.ochsamhällsdebatt ett
garanterade iframföras,värderingar kanochåsikter ärdär olikautbyte,
opinionsbild-friaoch denförsvårasmångfald kansådangrundlag. En

domine-fårellerenskildaskadas ägareningen ägare engrupper avom
massmedier medbakomstårmedieföretagställning i storrande som

genomslagskraft.
uppgiftmedrådregeringentillkalladefebruari att19952 ettDen

motverkamångfalden ochför stärkaåtgärderföreslåoch attöverväga
dir.massmediernamaktkoncentration inomochskadlig ägar-

förhållan-utvecklingenföljaingickuppdraget1995:13. I även att av
lagstift-utreda behovetmångfalden ochbetydelse förharden avsom

koncentrationskadligbegränsaåtgärder kanoch/eller andraning som
i kommitté-kommittéRådet,massmedierna.ägandet ärsom enavav
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förordningens mening, Rådet för mångfald inomantog namnet mass-
medierna Ku 1995:01.

Rådet har verkat i år. Under denna tid har det utförtsnart tre en om-
fattande kartläggning inflytandet de svenska massmedierna ochöverav
publicerat antal delbetänkandet Medieföretag iett stort rapporter samt
Sverige SOU 1997:92. Rådet har ordnat seminarier, haft överlägg-
ningar med olika aktörer på mediemarknaden och databasupprättat en

ägarförhållandena inom massmedieområdet. förslagöver Några om
ändrad lagstiftning har inte lagts fram.

Mångfalden inom massmedierna

Fria och självständiga massmedier demokratins grundelement.är ett av
medierna skall olikaI åsikter kunna framföras, speglas och granskas.

Medierna skall fritt kunna kritisera både offentlig och privat maktutöv-
ning och belysa missförhållanden inom alla delar samhället. denMotav
bakgrunden bör utomstående samhällsorgan i princip inte blanda sig i
strukturen inom massmedierna.

Mediemarknaden emellertid inte vilken marknad helst.är som som
ligger demokratinDen särbehandlasoch därför i olika avseenden.nära

Massmediemas självständighet grundlagsskyddad. Dagspressenär
åtnjuter Skatteregler och presstöd syftar tillgenerösare ett värnaattsom
mångfalden. Samtidigt finns det begränsningar i handlingsfriheten som
också syftar till skydda mångfalden. Presstödets samdistributions-att
stöd, kabel-TV-företagens skyldighet sända vissa ochTV-programatt
förbudet för dagstidningar lokalradiostationer exempel påäga äratt
detta.

Om kontrollen nyhetsförmedling och opinionsbildning samlasöver
fåtal händer kan den mångfald förutsättning för demo-ett ärsom en

kratin allvarligt skadas. finns förDet inte grund sådansägaatt att en
situation föreligger redan Under harde åren emellertidsenaste ut-nu.
vecklingen inom delar medieområdet gått minskande mång-motav en
fald och ökande ägarkoncentration.en

finnsDet i dag delade meningar konkurrenslagens 1993:20om
tillämplighet på förvärv massmedieföretag. etableringsfrihetDenav

enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen gäl-som
ler för i princip hela massmedieområdet kan möjligen hinderettvara

tillämpning konkurrenslagens bestämmelser kontrollmot en av om av
företagsförvärv.

både EuropeiskaInom unionen och Europarådet har frågor kon-om
centration ägande och inflytande massmedierna uppmärksam-överav

Europaparlamentet har krävt förinitiativ begränsa demats. att stora
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medieföretagens dominans och expansion. har lett till kom-Detta att
missionen i december publicerade grönbok,1992 utredning, s.k.enen

mediekoncentration. kommissionen arbete medInom pågår att ut-om
arbeta direktiv mediekoncentration. andra europeiskaI mångaett om
länder har konkurrenslagstiftning tillämplig företags-påärman en som
förvärv inom medieområdet. vissa exempelvisI länder Norge,som
Frankrike, Tyskland och Storbritannien finns särskild lag-dessutom
stiftning mediekoncentration.mot

Skall Sverige införa liknande lagstiftning kräver dettaäven sanno-
likt grundlagsändringar.

Med hänsyn till det gäller område centralt för yttrande-äratt ett som
friheten och demokratin det naturligt föreslå lag-uppdragetär attatt
stiftning anförtros åt kommitté med parlamentariskt inslag.en

underlag Rådet för mångfaldDet hittills har tagit fram isom sam-
band med uppgiften behovetutreda lagstiftning bör överlämnasatt av
till den kommittén.nya

Uppdraget

En kommitté med parlamentariskt inslag tillkallas med uppgift läggaatt
fram förslag till lagstiftning för slå vakt mångfalden i svenskaatt om
medier och motverka sådan och maktkoncentration inomägar- mass-
medierna kan skada fritt och fribrett meningsutbyte och ochettsom en
allsidig upplysning.

Kommitténs förslag bör samlas i särskild lag. ingår i kom-Deten
mitténs uppdrag behovet grundlagsändringar. Kommitténprövaatt av
skall också behandla frågan konkurrenslagstiftningens tillämplighetom
på det aktuella området. uppgiften ligger analys dels hur de för-I en av
slag kommittén lägger fram förhåller sig till konkurrenslagen, delssom

det finns behov komplettera konkurrenslagstiftningen vadattom av
gäller företagsförvärv inom medieområdet.

Kommittén skall vidare föreslå lämpliga sanktionsformer hursamt
och vilken myndighet ärenden enligt de föreslagna bestämmelsernaav
skall handläggas.

Kommittén skall hålla sig underrättad det arbete inompågårom som
Europeiska kommissionen med utarbeta förslag begränsningatt om av
ägande eller inflytande inom massmedierna. kommissionen läggerOm
fram sådant förslag skall det beaktas.ett

Kommittén skall samråda med utredningen folkstyret i Sverigeom
inför 2000-talet dir. 1997: 101.
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Utgångspunkten för kommitténs arbete skall det finnsinteattvara
ökade utgifter för ökadenågot för Förslag innebärutrymme staten. som

utgifter skall därför åtföljas förslag till finansiering.av

Arbetsformer

Uppdraget skall redovisas den december arbetetl 1998. Försenast
gäller direktiv till samtliga kommittéer särskildaregeringens och utre-

offentliga åtaganden dir.dare 1994:23, redovisa regio-prövaatt att
nalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisa jämställdhets-att
politiska konsekvenser dir. 1994:124 redovisa konsekvensersamt att
för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
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