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När ”kulturaliseringen” medför att ekonomins scen 
flyttas bort från en materiellt inriktad produktion och 
”kulturens politik” får en huvudroll påverkar makten 
över medierna hela samhället. I detta perspektiv kan 
den motsättningsfyllda politiken kring ägarkoncentra-
tionen inom medierna betraktas som ett flera decennier 
långt förväntningsdrama.

Några scenväxlingar: 
• Riksdagen beslöt den 13 mars 2008, med en rösts ma-

joritet, att begära en översyn av mediekoncentrationen. 
Beslutet gick emot regeringen, men väntas inte medföra 
någon påtaglig förändring av regeringens politik på 
massmedieområdet. Den senaste utredningen, Yttrande-
friheten och konkurrensen (SOU 1999:30), ledde inte till 
ändringar i mediepolitiken. 

• Regeringen föreslog i april 2008 (Ds 2008:25), efter 
påtryckningar från EU-kommissionen, som i sin tur fått 
klagomål från Bonnierföretagen, att avveckla ”stor-
stadspresstödet”. Svenska Dagbladet och Skånska Dag-
bladet, konkurrenter till Bonnierföretagens tidningar i 
Stockholm respektive Malmö, skulle då få samma stöd 
som andra flerdagarstidningar i svag konkurrensposi-
tion, ca 15 miljoner kr per år, och därmed förlora var-
dera ca 50 miljoner kronor per år. Den 29 augusti 2008 
drog kulturministern tillbaka förslaget – i en artikel i 
Svenska Dagbladet. 

• Riksdagen beslöt den 18 juni 2008 att godkänna en 
lag som ger Försvarets Radioanstalt (FRA) rätt att ta 
del av all information som passerar Sveriges gränser 
genom tråd1, dvs. också telefon och internet. Beslutet 
fattades på underlag av en inom Försvarsdepartementet 
upprättad promemoria, som utsatts för stark kritik av 
remissinstanser, inklusive polis och domstolar. Lagrådet 
(dock inte enigt) godkände emellertid förslaget. Detta 
försvarspolitiska beslut är kanske den mest debatterade 
kommunikations- och mediepolitiska åtgärden under 
decennier. Redan innan lagen trädde i kraft annonse-
rade dock regeringen avsevärda förändringar.

• Riksdagen skärpte år 2005 förbudet att ladda ner och 
sprida upphovsrättsligt skyddade verk genom fildelning 
– vilket gjorde större delen av den svenska ungdomsge-
nerationen till lagbrytare. 

Kulturens politik – ett förväntningsdrama 
Förhållandet mellan pressfriheten och medierna har av 
den tyske medieforskaren Gerd Kopper2 kallats ett ”för-
väntningsdrama”, en metafor som han i sin tur lånat från 
mediernas egen ”dramafabrik” (Josefsson 2000). Politiker 
förväntar sig att få ut sitt budskap i medierna, men samtidigt 

reglerar dessa politiker mediernas villkor – under medier-
nas vaksamma ögon. Mediernas ägare kritiserar reglering-
ar, som inskränker deras affärsmöjligheter, medan medier-
nas anställda är kluvna mellan å ena sidan sin lojalitet mot 
ägarna/arbetsgivarna och å andra sidan den professionella 
lojaliteten mot det frihetliga systemet för mångfald i opini-
onsbildningen – vilket ägarkoncentrationen förväntas hota. 
De valda politikerna förväntas av allmänheten både skydda 
mångfalden och avstå från ingripanden, samtidigt som me-
dierna fungerar i en pluralistisk demokratisk debatt.

Mediernas centrala roll inom nutida kulturproduktion gör 
att Koppers metafor kan vidgas från pressfriheten till hela 
”kulturens politik”. Denna term har Pierre Bourdieu (1979, 
”Distinktionen”) använt för att granska hur traditionell kul-
turpolitik, såsom stöd till konsterna och kulturarvet, måste 
länkas till hur offentlig och privat makt utövas inom också 
(ut)bildning, vetenskap, religion och filosofi/livsåskådning 
och påverkar normbildning, inklusive rättssystem, och där-
med enskilda människors handlingsutrymme.

* * *
Bakgrunden till förväntningsdramat är medialiseringen av 
politiken, men i vidare mening samhällslivets ”kulturali-
sering”; kulturproduktionen intar en viktigare plats i eko-
nomin än tillverkning av materiella saker. Kulturindustrin 
– och mediernas distribution av dess produkter över hela 
världen – har en huvudroll och globaliseringen utsuddar 
nationerna som kulturens gränsdragare. 

Medierna är både en egen kraft och en bärare av andra 
krafter. Den som inte finns i medierna syns inte och förlo-
rar inflytande över samhällslivet – politisk makt. Kultur-
produktionen påverkar därmed maktutövning och sociala 
intressen över hela samhällslivet.

Förväntningsdramat kan ha nästan komiska poänger, 
som det svenska riksdagsbeslutet den 13 mars 2008 (fat-
tat på grund av en del ledamöters ouppmärksamhet) och 
några riksdagsledamöters nästan gråtmilda omvändelser 
under partipiskan inför FRA-beslutet. Det sistnämnda kan 
emellertid också ses som en tragedi, med den italienske fi-
losofen Giorgio Agambens syn på västerländska politiska 
strukturer som permanenta undantagstillstånd, där de folk-
valda församlingarnas suveränitet flyttats till yrkespoliti-
ker, tjänstemän och jurister (Agamben 2007). 

Sammanflätning av makt över medier med politisk makt 
belyses, i tre olika grader, av några europeiska val under 
det senaste decenniet. I Italien har den rikaste mannen i 
landet, mediemagnaten Silvio Berlusconi, flera gånger vun-
nit parlamentsval efter att själv framgångsrikt ha bekämpat 
försök att lagstifta mot mediekoncentration. I det franska 
presidentvalet 2007 hade den segrande kandidaten under 
lång tid byggt upp sin position genom intima personliga och 

Medierna i kulturens politik  
– scener ur ett förväntningsdrama 
av Jens Cavallin

1. Att avlyssna radioburen kommunikation är i princip lagligt.
2. I ett muntligt inlägg i ett seminarium som Pressutredningen 1994 ordnade i Göteborg (Gustafsson 1995).
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sociala band med dominerande medieägare, och han har ef-
ter valet försökt stärka positionerna för de medieägare som 
stött honom (Rimbert i Le Monde Diplomatique juli 2008). 
I Storbritannien var Rupert Murdochs medier avgörande för 
Tony Blairs valseger 1997 och för hans senare maktinnehav 
– och lagstiftningen anpassades efter hand till Murdochs 
intressen. 

Till förväntningsdramats bakgrund hör givetvis också 
teknikens utveckling, som omkring åren 1980–90 ledde till 
att nationella monopol på radio- och TV-området blev omöj-
liga. Nya aktörer framträdde, både internationella ”medie-
moguler” som Rupert Murdoch och Robert Maxwell, och 
nationella storägare som Robert Hersant i Frankrike, Silvio 
Berlusconi i Italien, Leo Kirch i Tyskland samt, i mindre 
skala, familjen Bonnier och Jan Stenbeck i Sverige, Tinius 
Nagell Erichsen i Norge och familjen Erkko i Finland. Inter-
nets genombrott omkring 1995 har rubbat de flesta cirklar.

Eftersom privata aktörer från västeuropeiska grannländer 
snabbt etablerade intressen i Öst- och Centraleuropa kom 
också där frågan om privat maktkoncentration i medierna 
upp på dagordningen. 

Scener ur det svenska förväntningsdramat 
Papperstidningens starka ställning i Sverige, som nyhets-
medium och i opinionsbildningen, har gjort att mediepoli-
tiska konflikter ofta uppehållit sig just vid detta medium. 

Det andra huvudtemat i mediepolitiken, radio och televi-
sion, har dels handlat om de offentligfinansierade (numera 
också formellt statsägda) företagens roll, dels om införandet 
av privat företagsamhet, först inom satellit- och kabelsänd 
television, därefter också i marknätet.

Internet blev ett centralt tema i kulturpolitiken först med 
lagstiftningen mot nedladdning av upphovsrättsligt skyd-
dade verk, tio år efter internets genombrott.

Spelet mellan lagstiftning och medier i Sverige kan åter-
ges genom en snabbspolning av svensk mediepolitik efter 
andra världskriget:
• 1949 Tryckfrihetsförordningen innebar oinskränkt 

etableringsfrihet inom pressen och avvisande av ägarbe-
gränsningsregler. 

• 1952 Ransoneringen av tidningspapper upphör och 
oinskränkt annonskonkurrens gör att tidningsdöden 
tar fart. Antalet dagstidningar med minst fem dagars 
utgivning halverades mellan 1950 och 2006, men många 
av de återstående tidningarna är avläggare till andra 
tidningar. Antalet ägare av dessa tidningar har minskat 
åtskilligt mer och idag kan man uppskatta antalet dags-
tidningsägare till ett femtontal. 

• 1956–1957 Televisionen.
• 1965 Första presstödet, i form av partistöd, införs av re-

geringen Erlander. 
• 1968 Dagspressens situation, betänkande av 1967 års 

pressutredning.
• 1972 Presstödet införs permanent, efter pressutredning-

ens förslag. 

• 1974 Carl Lidbom tillsätter Mediekoncentrationsutred-
ningen efter Bonniers köp av Svensk Filmindustri 1973. 
Utredningens förslag om grundlagsändringar för en 
begränsning av medieägandet (1980) läggs i papperskor-
gen av Fälldinregeringen (c-fp-m).

• 1979 Närradion införs och radiomonopolet bryts.
• 1988 Satellitsänd television på svenska när Stenbecks 

TV 3 startar från London. Därefter följer utbyggnad av 
kabel-TV i tätbebyggda områden. 

• 1989 Europarådets konvention om gränsöverskridande 
television och EU:s direktiv ”Television utan gränser” 
reglerar satellitsänd television. 

• 1989 Utredning om TV-politiken.
• 1991 Den avgående s-regeringen tvingar ihop Stenbeck 

med andra ägarintressen i TV 4, som genast tar en stor 
tittarandel.

• 1992 A-pressen, som grundades 1947, gick i konkurs. 
• 1993 Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbild-

ningsradion förstatligas av regeringen Bildt. 
• 1993 Kommersiell lokalradio införs efter förhandlingar 

mellan Ny Demokrati och regeringen Bildt. Sändnings-
tillstånden auktioneras ut. 

• 1994 Pressutredningen 94 får tilläggsdirektiv om med-
iekoncentrationen, bl.a. på förslag av Vänsterpartiet och 
Mats Odell (KDS).

• Hösten 1994 S-regeringen låter expertkommittén ”Rådet 
för mångfald inom massmedierna” efterträda Pressutred-
ningen 94. Rådet skall följa medieutvecklingen och lägga 
förslag. Rådet ger ut skrifter men lägger inga lagförslag. 

• 1995 Internet slår igenom.
• Vintern 1997 Bonniers tar över TV4 med hjälp av en 

lucka i lagstiftningen3. 
• Hösten 1997 Mångfaldsrådet efterträds av den parla-

mentariska Mediekoncentrationskommittén.
• Mars 1999 Mediekoncentrationskommitténs betänkande 

med förslag om en generalklausul mot mediekoncen-
tration och förändringar i grundlagarna. Reservationer 
från m, fp och kd men inte c. Remissopinionen var de-
lad. Förslaget begravdes när c hoppade av.

• 2000 Tidningar tillåts äga kommersiell lokalradio och 
auktionerna avskaffas. Den kommersiella lokalradion 
koncentreras till två kedjor med mycket lite lokalt mate-
rial.

• 2000 Arbetet går i konkurs, trots ca 100 miljoner per år i 
statsstöd.

• 2005 Centerpartiet säljer sina tidningar. Regionala tid-
ningsgrupper tar över och Hjörne blir störst i antal tid-
ningstitlar i Sverige.

• Ca 2005 Internet, bloggare och webbtidningar, monopo-
lisering och anarkiskt medielandskap.

• 2006 Presstödsutredning: fortsätt som förr!
• 2007 Fp-ledaren Leijonborg vill avskaffa presstödet.
• 2007 Sandrew/Astoria/Triangelfilm går i konkurs, vilket 

leder till praktiskt taget biografmonopol för SF/Bon-
niers.

3. Luckan innebar att sändningstillståndet för TV 4 innehöll en regel om att en väsentlig förändring av ägandet 
kunde medföra indragning av tillståndet, men att denna bestämmelse inte hade täckning i Radio- och TV-lagen 
vid tidpunkten för Bonniers övertagande av det bestämmande inflytandet över TV 4. Luckan täcktes till senare, 
men då var det för sent enligt regeringens bedömning.
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• Januari 2008 Storstadspresstödet avskaffas efter fram-
ställning av Bonniergruppen hos Europeiska Kommissi-
onen. Regeringen tar tillbaka förslaget 29 augusti 2008.

• Juni 2008 Bonniers tar över Canal +. 
• Juni 2008 FRA-lagen antas av riksdagen. I september 

2008 föreslås lagen väsentligt ändrad.

Massmediepolitiken och makten över opinionen
Dramat i medie- och kulturpolitiken har kretsat kring det 
mångtydiga ordet ”mångfald”. För medierna har det rele-
vanta mångfaldsbegreppet mer handlat om makten över 
nyhetsförmedling och politisk opinionsbildning än om geo-
grafisk, kulturell, etnisk eller annan mångfald.

Teknik- och marknadsutveckling har gynnat koncentra-
tion av ägarmakt och minskad mångfald av redaktionella 
enheter inom pressen samtidigt med ett ofantligt ökat utbud 
i de elektroniska medierna. Bedömningen av utvecklingen 
när det gäller mångfalden i innehållet är, sedan decennier, 
politiskt kontroversiell, både när det gäller begreppsbild-
ning, beskrivning av situationen och lösningar. 

I ett dialektiskt ping-pongspel framhåller den ena sidan 
möjligheterna till mångfald i den politiska debatten genom 
det ökade utbudet medan den andra sidan pekar på orimlig-
heten att vänta sig att ökad ägardominans på den verkliga 
marknaden inte skulle leda till likriktad politisk debatt. 
Man understryker där att det ökade utbudet av television 
och radio främst handlat om underhållning, inte om nyhets-
förmedling och opinionsbildning.

Frågan om internet kompenserar för ägarkoncentration i 
andra medier har analyserats av den amerikanske ekonomen 
och juristen C Edwin Baker (Baker 2002, 2007). Hans slut-
sats är att problemet snarare förvärras, eftersom flertalet in-
ternetaktörer är så små att de dominerande medieföretagen 
får ännu större vikt. Att nyheter sipprar igenom från blog-
gar och att ”alla” kan få information över internet betyder 
inte att strukturen i den politiska opinionsbildningen eller 
utformningen av nyheter har ändrats. Internet fun gerar som 
en delvis gåvoekonomisk egen marknad, som bara fläckvis 
påverkar opinionen. Teknikfixeringen kan ibland dölja eko-
nomins reala förhållanden. 

Kultur/Mediepolitikens utgångspunkter 
Mediepolitiken integrerades i det nya kulturdepartement 
som den nya borgerliga regeringen upprättade år 1991. 
Riksdagen ser dock en del av mediepolitiken som ett eget 
område: presstödet och anslaget till Granskningsnämn-
den för radio och television är en del av ”Utgiftsområde 
1: Rikets styrelse” i budgetpropositionen och behandlas av 
Konstitutionsutskottet, inte Kulturutskottet. Den under en 
socialdemokratisk regering 1995 framlagda kulturpolitiska 
utredningen inbegrep medierna i det kulturpolitiska områ-
det men hade inga mediepolitiska förslag.
• En utgångspunkt har varit gemensam för både medie- 

och kulturpolitik, nämligen statens roll när inte den pri-
vata sektorn kan fylla medborgarnas behov. Ett ekono-
mistiskt språkbruk talar om ”marknadsmisslyckanden”.

• På andra sätt skiljer sig dock förutsättningarna väsent-

ligt, eftersom stöd till konst, bildning och kulturarv 
ses som något utöver livets nödtorft, på fritiden, medan 
mediepolitiken knutit an till centrala funktioner för 
folkstyret, allmän upplysning och fritt åsiktsutbyte.

Fronter i kulturpolitiken
Ideologiska och filosofiska hållningar liksom ekonomiska 
och sociala intressen återkommer i ”kulturens politik”, 
även om några oväntade positioner förekommer, både när 
det gäller statsstöd till pressen och stöd till kulturinstitu-
tionerna eller kulturarvet. I grova drag kan fronterna se ut 
som följer:

”Frihetslinjen” företräds av liberala krafter, som fram-
håller behovet av avreglering och marknadsanpassning av 
kulturproduktionen, även om det är sällsynt att man kräver 
totalförbud mot statsstöd. 
• Ibland framhåller man brukarnas och konsumenternas 

primat och kritiserar den elitism som regleringarna kan 
främja. EU-stadgan (Artikel 151) fastslår kulturpoliti-
ken som en nationell kompetens. Statsstöd till kultur är 
således i princip tillåtet enligt stadgan. Kulturbegreppet 
anses dock inte innefatta hela mediesektorn, utan det 
finns åtskillig EU-reglering av medierna. 

• Ibland utformas också denna ståndpunkt som ett försvar 
för populärkulturen – och i detta avseende kan liberaler 
och en del antiauktoritära kulturströmningar på vänster-
kanten (t.ex. inom den s.k. cultural studies-traditionen) 
förenas.

”Mångfaldslinjen” drivs både av andra liberaler och av 
socialister.
• Man hävdar att mångfalden i det publicistiska innehål-

let bäst främjas genom att konkurrens och mångfald 
i ägandet regleras och att offentlig produktion av kul-
tur (i vid mening) gynnas. Europakonventionen om 
mänskliga rättigheter fastslår att radio och television i 
allmänhetens tjänst inte strider mot yttrandefriheten och 
EU-stadgan medger uttryckligen också sådan radio och 
television. 

• Konservativa röster liksom en del radikala socialister, 
t.ex. Adorno och Horkheimer i ett inflytelserikt inlägg 
1944 (Adorno-Horkheimer 1997), är ofta kritiska mot 
populärkultur. Man betonar kvalitet och normer och 
godtar innehållsregleringar liksom offentlig (statlig) 
produktion av medier i likhet med annan kulturproduk-
tion. 

”Den svenska modellen” och dess resultat
I presspolitiken härskade från ca 1970 under drygt tre de-
cennier en kompromiss mellan socialdemokrater, vänster-
partister, centerpartister och kristdemokrater om ”mark-
nadskonforma” subventioner till tidningar i svag konkur-
rensposition på annonsmarknaden. Lagstiftning om ägande 
i pressen har, till skillnad från i många andra länder, inte 
införts, utan total frihet har rått att starta och förvärva före-
tag inom tryckta medier (samt senare för ”trådsänd” radio 

swecult_final.indd   115 08-11-03   09.01.46



116  KULTURSVERIGE 2009

och television), precis som för musik- och filmproduktion. 
Marksänd radio och television är däremot tillståndspliktig 
och staten fördelar frekvensutrymmet, även efter monopo-
lets avskaffande i slutet av 1970-talet. 

Resultatet av denna ingenjörskonst kan te sig deprime-
rande för pressens del. Omkring år 1950 hade vi omkring 
150 dagstidningar; dock inte alla med olika ägare, då de 
politiska partierna, särskilt socialdemokraterna, alltjämt 
var stora tidningsägare. Idag har vi en situation där färre än 
tio ägargrupper har ett bestämmande inflytande över i stort 
sett all svensk dagspress, även om självständiga redaktioner 
alltjämt verkar inom tidningsblocken. I stort sett samtliga 
tidningar – även de socialdemokratiska, med undantag av 
fyra–fem tills vidare fristående tidningar – har ägare med 
förankring i det borgerliga lägret. Presstödet har efter hand 
riktats till enskilda tidningar i stället för till självständiga 
tidningsföretag, dvs. även välmående företag kan få stöd4.

EU-inträdet aktualiserade frågan om presstödets fören-
lighet med konkurrensreglerna, men först i början av detta 
sekel, när Centerpartiet avvecklade sina tidningsintressen 
och avvisade det förslag till lagstiftning som Mediekon-
centrationskommittén lade fram år 1999, skedde en radikal 
förändring.

Staten har som ägare av Sveriges Radio, Sveriges Televi-
sion och Utbildningsradion alltjämt en stor roll inom radio 
och television, medan den privata mediemarknaden inom 
press, radio och television alltmer domineras av ett fåtal 
större grupper. 

Bonniergruppen har ökat sin räckvidd; inom pressen ge-
nom uppköp av skånska dagstidningar, inom televisionen 
genom ägandet av TV4-gruppen, som omfattar den största 
enskilda TV-kanalen och ytterligare några TV-kanaler, ge-
nom närmast monopol på biografområdet (SF), genom ut-
givningen av Dagens Industri och en rad veckotidningar, 
genom ägandet av bokförlag etc. 

Göteborgs-Postens ägare familjen Hjörne har idag infly-
tande över störst antal titlar (ett trettiotal) i svensk press. 

Stenbeckgruppen (MTG) kontrollerar ett flertal TV-ka-
naler, den största gratistidningen Metro, den ena av de två 
kommersiella radiokedjorna i landet m.m. Man har nyligen 
inlett ett samarbete med den norska Schibstedgruppen, äga-
re av Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 

Privat lokalradio domineras av två företag, varav ett ut-
ländskt, och har, i strid med de uttalade avsikterna när ra-
dion startade, knappast något lokalt producerat material. 

Europa
Den svenska modellen har i flera internationella samman-
hang – i Europarådet, EU och i viss mån Unesco – konfron-
terats med andra modeller för demokratisk mediepolitik 
som syftar till att stärka mångfalden. Andra länder har haft 
mer genomgripande koncentrationsprocesser inom pres-

sen, exempelvis Frankrike, Danmark och Italien, men den 
svenska modellen skiljer sig allt mindre från strukturer där 
marknadsmekanismerna i stort sett fått dominera.

Europarådets uppgift att skydda yttrande- och informa-
tionsfriheten har länge föranlett diskussioner om maktkon-
centrationen inom pressen och andra medier. Rådets ambi-
tiösa rapportmaterial är dock i de flesta fall inte offentligt.5 

Några förpliktande regler (konventioner) har inte kommit 
till stånd men däremot flera rekommendationer, exempelvis 
om transparens i medieägandet (R (94)13) samt om åtgärder 
för att öka mångfalden inom medierna (R(99)1). Motstånd 
mot förpliktande regler har kommit från bl.a. Sverige men 
kraftigast från Storbritannien, både under Thatchers och 
Blairs regeringsperioder.6 

EU engagerades i mediepolitiken år 1989 genom direk-
tivet ”TV utan gränser” och deltog i Europarådets arbete 
kring ägarkoncentrationen. EU:s utgångspunkt var dock 
ekonomisk, dvs. att främja en inre europeisk mediemark-
nad genom att minska skillnaderna mellan nationella lag-
stiftningar om medieägande. I fokus stod avregleringar och 
konkurrens snarare än mångfald i opinionsbildningen. 

Många av Europas länders lagstiftade7 gränser för med-
ieägande har fungerat som ”rundningsmärken”, dvs. anpas-
sats till de dominerande ägarna som en tröskel för de största 
medieföretagens uppköp. Lagstiftningen i Tyskland (med 
Bertelsmann), Frankrike (med Hersant, Lagardère m.fl.), 
Italien (med Berlusconi) och Storbritannien (med Murdoch) 
uppvisar detta mönster. Den norska ägarskapslagen påver-
kade Schibsteds m.fl. expansionsutrymme. Ingripanden i 
koncentrationsprocesserna, genom exempelvis beskattning 
av annonsmarknaden (som i Sverige, än så länge), är säll-
synta.

EU:s ”grönbok” 1992, med analyser och förslag om en 
principiell maximigräns på en tredjedel av marknaden för 
förvärv av medieföretag, fastslog att konkurrenslagstift-
ningen inte räcker för att skydda medierna från monopo-
liseringsprocesserna eller skapa en inre europeisk medie-
marknad. Ett direktivutkast diskuterades och en omfattande 
lobbyverksamhet inleddes – framför allt från det av Rupert 
Murdoch dominerade European Press Council8. Britternas 
och senare tyskarnas motstånd gjorde att projektet avbröts 
eftersom stödet också i övrigt var svagt. 

Följande, inte alltid uttalade, skäl spelade en viktig roll, 
både för höger- och vänstersinnade EU-regeringar; man skul-
le slarvigt kunna kalla det för ”Våra-grabbar-argumentet”: 

Hinder för expansion via fusioner och uppköp leder till 
att Europas medieföretag har svårt att konkurrera med ex-
empelvis USA:s. En europeisk mediemarknad gagnas mer 
av att nationella företag får växa – även till priset av en 
minskad ägarmångfald. 

Detta slags ”merkantilism” bortser från mediernas roll 

4. Dokumentation om ägandet av svenska medier finns i Nordicoms publikationer MedieSverige och Nordic Media 
Trends samt i Nordicoms databas. I en kommande forskningsrapport från Högskolan i Kalmar kommer fusioner 
inom pressen i Norden att behandlas.
5. Ett undantag är spanjoren Alfonso Sanchez Taberneros undersökning (1993).
6. År 2002 öppnade den brittiska lagstiftningen i stället för en ökad koncentration av medieägandet. Frågan disku-
terades på ett vetenskapligt seminarium på Wolfson College i Oxford i april 2001. 
7. En översikt över sådan lagstiftning publicerades för nu mer än tio år sedan i Mångfaldsrådets skrift 1997:2. 
Mediekoncentration i utlandet. 
8. Där både Bonnier och Stenbeck medverkade.
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i den demokratiska debatten och det politiska dilemmat 
kvarstår – att det inte alltid går att förena marknadseko-
nomins ”naturliga” tendens att i ”mogna” branscher leda 
till utslagning av företag och till koncentration med en 
mångsidig politisk nyhetsförmedling och opinionsbildning 
i medierna. EU:s nu pågående projekt om att fastställa in-
dikatorer på mediekoncentration i medlemsstaterna bygger 
på förhoppningen att en teknisk ansats undviker politiska 
motsättningar.

Nya fronter i mediekulturpolitiken
Mediepolitiken som ett drama gestaltas tydligt i striden om 
kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk genom fildel-
ning på internet, en strid mellan den rika världens (man-
liga) ungdomar och de (5–10) stora mediebolag, som hittills 
kontrollerat kopiering och försäljning av upphovsrättsligt 
skyddade verk. Kulturaliseringen av ekonomin har med di-
gitalteknikens möjlighet att kopiera och sprida musikaliska 
och sceniska verk fått en ny storleksordning. Digitaliser-
ingen, som gett oerhörda vinster till de kulturindustriella 
komplexen, har förvandlats till ett hot, och miljoner ung-
domars anarkistiska gåvoekonomi har blivit en faktor att 
räkna med. Några mindre organisationer (Copyleft, License 
Art Libre, Richard Stallmans GNU, se Söderberg 2007) står 
på dessa ungdomars sida mot de stora företagen, vilka bistås 
av EU:s och USA:s administrationer.9

Trots skepsis, uttalad av forskare som McChesney (1999), 
Baker (2007) m.fl. uttalat om internets betydelse för att påver-
ka maktförhållanden inom kulturproduktionen tycks här en 
hel branschs intressen och ekonomi påverkas i mycket snabb 
takt. Statens (och EU:s) roll kan då vara att förmedla kompro-
misser snarare än att försvara de företagsintressen, som ofta 
är huvudaktörer bakom upphovsrättsorganisationerna.

Man kan möjligen här tala om en kompensationseffekt 
av den nya medietekniken – men inte alls för den minskade 
redaktionella och företagsmässiga mångfalden inom nyhe-
ter och opinionsbildning utan för de ökade priser, som kon-
sumenterna efter digitaliseringen av produktionen under 
1990-talet tvingats betala till de stora underhållningsindu-
strierna. De stora bolagen var enligt Wikström (2007) oför-
beredda, eller ovilliga, att anpassa sig till att internet radikalt 
förändrat distributionen av inspelad musik och film och att 
led i affärskedjan – distributionsledet – eliminerades. 

”Varför händer ingenting? ”
I pressen har, efter sextio års utredningar, förslag och subven-
tioner till dagstidningar, en viss fördröjning av ägarkoncen-
trationen i Sverige åstadkommits. De senaste två årens snabba 
ägarförändringar tycks dock ha besannat det uttalande som 
Tidningsutgivarnas (TU:s) ordförande fällde under remissen 
av betänkandet från Mediekoncentrationskommittén (SOU 
1999:30), nämligen att det inte behövs någon medie politik i så 
måtto att politiken inte tycks ha ändrat marknadsekonomins 
obönhörliga gång. Regeringarna har anpassat sitt handlande 
och politiken till teknikutvecklingen. En sådan process un-
dersöktes av Ewertsson (2001). Den svenska mediepolitiken 
har i den meningen varit extremt liberal ända sedan införan-

det av 1949 års tryckfrihetsförordning och efter avvecklingen 
av radio- och tv-monopolet i statlig regi för marksänd natio-
nell radio och TV 1991. Detta har skett till priset av mins-
kande ägarmångfald i pressen och, efter en tid, även i den 
kommersiella radion och televisionen. 

TU-ordförandens uttalande kan tolkas så att mediekoncen-
trationsproblemet handlar om en illusion eller propaganda-
fras från ett i medierna oskickligt eller missgynnat politiskt 
läger. Samtidigt är detta uppenbart inte den hållning som 
politiker ur de flesta läger, liksom allmänheten, intar. Sam-
bandet mellan maktkoncentration i medierna och bristen på 
opinionsmångfald erkänns normalt när det gäller diktaturer, 
men för demokratiska stater dras sällan samma slutsats även 
vid relativt snabbt fortgående koncentrationsprocesser. 

Det är lätt att bli uppgiven efter en genomgång av histo-
rien om mediekoncentration. Svårigheterna för det demo-
kratiska systemet att hantera problemet kan möjligen sökas 
främst i den osäkerhet som metaforen om förväntningsdra-
mat skall gestalta, eller, mer brutalt, valda politikers rädsla 
att stöta sig med mäktiga medieägare. Ett ännu brutalare 
synsätt – allmän korruption i demokratin – utgör Agambens 
diagnos av flera västliga demokratier som permanentade 
”undantagstillstånd”. 

Delar i detta syndrom skulle då vara både ”Våra grabbar-
argumentet” och ”Kompensations-illusionen”. Flera andra 
faktorer kan vara inflätade i detta komplex:

Det liberala mediala komplexet: ägandet av press och andra 
medier är av tradition knutet till liberala ideologier. 

Medial korporativism: både utbildning, socialt och kul-
turellt kapital, traditioner, kåranda och traditioner tycks gå 
över ideologiska gränser – även medier som har mycket svag 
marknadsposition sluter ibland upp kring branschintressen 
där de stora aktörerna dominerar. 

Annonsmarknadens vikt: Reklambranschen är idag en 
så omfattande maktfaktor i alla marknadsekonomier att det 
skulle krävas mycket starka ingrepp i den ekonomiska struk-
turen för att neutralisera reklamens betydelse – även om en 
sanering och reglering av branschen skulle vara nödvändig 
för att upprätthålla en politisk åsiktsmångfald i medierna. 

Att betrakta mediekoncentration som ett förväntnings-
drama är ett sätt att föreslå ett mindre psykologiserande 
eller individorienterat förklaringsmönster, som kan göda 
politikerförakt, för att i stället granska intressekonflikter. 
Detta synsätt gör också det framtida skeendet mindre för-
utsägbart: människor må ha förväntningar men de är inga 
maskiner. Utgången är inte given. ■

9. En ung svensk, Johan Söderberg, har nyligen beskrivit dessa rörelsers verksamhet och historia. 
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