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Abstract: International media groups and the freedom of speech are
two issues that have been questioned during the last years
when large media groups control a large amount of
public-oriented information. The master’s thesis at hand
considers three debates that illuminate Bonnier’s and AB
Marieberg’s (hereinafter referred to as the Bonnier Media
Group) positions on the media market. The objective of
such a study is to establish – in the face of the theory on
hegemonia, for example – from which factors the media
actors deduce their argumentation when discussing the
above-mentioned topic and the meaning of such a
discussion in our time. The thesis also discusses whether
freedom of speech and free opinion are affected by the
increasing power of the Bonner Media Group and if they,
as a result, have diminished their own cultural and liberal
assets, features that are firmly associated with the
company.
I conclude that various features have come to change the
media market during the last years. The widened variety
of various kinds of media and new forms of
communication have introduced new conditions to the
media market. As a consequence of this development and
the resulting uncertainty, the Bonnier Media Group is
expanding thoroughly, thereby increasing its dominance.
However, looking upon the debates and discussions from
a hegemonian perspective, there are indications
confirming that media in general and the Bonnier Media
Group in particular have undertaken a position
subordinated to the companies funding commercials.
Thus, economic power has superseded political,
ideological and cultural power putting the freedom of
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speech and the free opinion at risk. Accordingly, the
Bonnier Media Group is less harmful to these two
expressions of freedom than the powerlessness and the
dependency arisen through sponsoring enterprises in
other trades of business.

Nyckelord: Bonnier, Marieberg, massmediekoncentration,
medieföretag, mediemakt, journalistik, yttrandefrihet,
hegemoni
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�� ,QOHGQLQJ

���� %DNJUXQG

Kritiken mot de internationella medieföretagen har blivit allt skarpare från
olika håll de senaste åren och debatten har varit het om huruvida
yttrandefriheten hotas eller inte när stora mediekonglomerat kontrollerar en
stor del av den information som når allmänheten. Den makt internationella
medieföretag och konglomerat innehar, har ifrågasatts och kritiserats.

Medierna har ibland kallats för den tredje statsmakten, vilket kan tas till intäkt
för mediernas starka ställning eller/och domstolarnas underordnade.1 Ett
aktuellt exempel på att medieföretag kan fungera som politiska maktfaktorer,
är medieföretaget News Corporations� ägare Rupert Murdochs
ställningstagande mot euron i Storbritannien.2 Tidigare har företaget genom
sina tryckta medier uppmanat allmänheten att rösta på Labour och Blair då
Murdoch var missnöjd med John Major som efterträdde Thatcher. Om det var
Murdochs inflytande på opinionen eller andra orsaker som sedermera gjorde
att Blair valdes till premiärminister kan vara osagt. Klart är dock att Murdoch
genom sitt medieägande har stor möjlighet att agera som en maktfaktor och
lobbyist när det gäller frågan om euron ska få göra sitt intåg i Storbritannien.
Politiker är dock inte enbart offer för mediernas makt, då de i vissa situationer
underlättat etablerandet och expanderingen för de stora mediekonglomeraten.
I exemplet Storbritannien banade Margaret Thatcher väg för Rupert Murdoch.
Genom att åberopa undantag från reglerna om att den som köper en TV-
station måste göra sig av med en tidning i samma stad underlättades
Murdochs köp av London Times.3

I denna uppsats behandlas främst tre debatter jag följt i Sverige om de stora
förlagens och främst Bonniers dominerande ställning inom förlagsbranschen
och medievärlden. Bonniers ägande av ett flertal skilda slag av medier har
diskuterats och många har frågat sig om denna ägarkoncentration påverkar
yttrandefriheten negativt. Mitt intresse för denna debatt har gjort att jag har
velat granska de olika aktörerna och se vilka faktorer som kan ha påverkat

                                                
1 Inom den konstitutionella demokratin betraktas annars domstolarna som den tredje statsmakten i
enlighet med den traditionella maktfördelningsläran som innebär att åtskillnad görs mellan den
verkställande, den lagstiftande och den dömande makten. Se Petersson, et.al. 1999, 'HPRNUDWLUnGHWV
UDSSRUW, s. 44.
2 Ormerod, Pia Helena 2002. ”Murdochs medier mobiliserar mot E”.�6YHQVND�'DJEODGHW��2002-06-
12, Näringsliv, s. 15.
3 Bagdikian, Ben H., ,QWH� PDNW� PHQ� PnQJIDOG�� Ingår i Pålsson, Roland 1991. 'HQ� WUHGMH
VXSHUPDNWHQ�� s. 80. Se även Ormerod, Pia Helena 2002. Murdochs medier mobiliserar mot E�
6YHQVND�'DJEODGHW, 2002-06-12, Näringsliv, s. 15. För en närmare framställning av Storbritanniens
mediemarknad se kap. 3.2.
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deras yttranden. Makt och dominans är ord som återkommer i debatten och
som därför diskuteras närmare ur teoretisk synvinkel. Jag vill diskutera vad de
tre debatterna om Bonniers kan vara ett uttryck för i sin samtid i ett större
samhälleligt perspektiv. Jag vill även genom min analys ta reda på om
yttrandefriheten är hotad genom Bonniers ägarmakt och om företaget
förändrats och befinner sig i kris vad gäller förvaltandet av det kulturella och
liberala kapital man innehar.

Bonnierföretagen innehar en särställning inom förlags- och medievärlden i
Sverige och äger förutom förlag ett flertal tidningar som går under
beteckningen liberala eller oberoende. Ägandet omfattar bl.a. Dagens Nyheter,
Sydsvenska Dagbladet, Expressen, Göteborgstidningen, Kvällsposten, Dagens
Industri, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda.4 Förutom dessa
tidningar äger Bonnierföretagen SF Bio, Svensk Filmindustri, Bonnier Radio
och Bonnier Music & Entertainment.5 Bolagen har även betydande intressen i
TV 4.6 Denna ägarkoncentration ställer jag mig tveksam till, men frågan om
Bonniers ägande är skadligt för yttrandefriheten är inte helt enkel att besvara.
Man hotas från ett flertal håll i Europa och Norden av andra medieföretag, t
ex. norska Schibsted�och tyska Bertelsmann.7 Marieberg och Bonniers anser
därför att det behövs ett starkt konkurrenskraftigt medieföretag i Sverige och
jag kan till viss del instämma.

Det råder ingen tvekan om att Bonnierföretagen innehar stor ekonomisk makt,
men det är svårare att se hur stor deras makt är på andra plan, exempelvis
ideologiskt och symboliskt.8 Företaget befinner sig i en invecklad situation, då
det måste vara svårt att agera annorlunda än vad man gjort i den
mediesituation som idag råder internationellt, utan att riskera att förlora
marknadsandelar till utländska mediekonglomerat.

Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är frågan om tillgång på
information av central betydelse och något som diskuterats på flera av
kurserna jag läst, bl. a. informationspolitik och kulturpolitik. Frågan kan ses
utifrån rättvise- och demokratiperspektiv och således även utifrån
bibliotekens roll som förmedlare av information. Genom att vara det i särklass
största medieföretaget i Sverige har Bonnier AB en enorm makt över vilken
information allmänheten får tillgång till och därför är det inom biblioteks- och
informationsvetenskap av stor relevans att diskutera deras roll på
mediemarknaden.

                                                
4 Bonnier AB. .RQFHUQELOG. www.bonnier.se.
5 Bonnier AB. .RQFHUQELOG. www.bonnier.se.
6 Focus 99 1998. 6YHULJH�±�PDVVPHGLHU�
7 Se kap. 3.
8 För närmare definition, se kap. 1.6.
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���� 6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Mitt syfte med denna uppsats är att spegla och analysera tre debatter som
förekommit kring Bonnier AB:s dominans vad gäller ägandet av olika medier.
Jag avser att diskutera vad debatterna om Bonniers kan vara ett uttryck för i
sin samtid med perspektiv riktat mot mediemarknaden och jag vill även reda
ut om Lars J. Hulténs teori om det journalistiska fältet och nyhetsrummet är
lämplig att tillämpa på de olika debatterna. Begreppet dominans granskas med
utgångspunkt från teorin om hegemoni.

Mina frågeställningar är följande:

• Vilken position inom det journalistiska fältet och i nyhetsrummet har
aktörerna haft och hur kan det ha påverkat deras uttalanden? Är Hulténs
teori lämplig att använda på de tre debatterna?

• Vilka andra faktorer förutom positionen inom fältet kan ha påverkat de
olika aktörernas uttalanden?

• Vad kan debatterna om Bonniers vara ett uttryck för i sin samtid med
fokus inriktat på mediemarknaden och hur kan man relatera debatterna
till teorin om hegemoni?

• Pekar debatterna på att yttrandefriheten och den fria opinionen
påverkas negativt genom Bonniers ökade mediemakt?

• Är de olika debatterna ett tecken på att Bonnierföretagen befinner
sig i en kris vad gäller förvaltandet av det kulturella och liberala
kapital man innehar?

Min förhoppning är att resultatet av uppsatsen ska ge en ökad förståelse för
och nyansering av den nuvarande situationen på mediemarknaden och
debatten om den. Uppsatsen är skriven för studenter inom biblioteks- och
informationsvetenskap och/eller journalistik men även för journalistiskt
yrkesverksamma och en medieintresserad allmänhet. Denna uppsats är
slutligen ämnad att mana till vidare forskning inom ämnet och att vara en
vägledning för ytterligare utredningar om mediemarknaden.

���� 0HWRG

Jag analyserar tre skilda debatter som uppstått kring Bonniers de sista åren
och min metod är kvalitativ. Den kvalitativa forskningen utgår från karaktären
eller innebörden hos någonting och målsättningen är att identifiera ännu
okända företeelser eller innebörder, vilket är mitt mål med att granska
debatterna.9 Dess motsats kvantitativ forskning utgår däremot från mängden

                                                
9 Starrin, Bengt 1994. 2P�GLVWLQNWLRQHQ�NYDOLWDWLY�±�NYDQWLWDWLY�L�VRFLDO�IRUVNQLQJ��Ingår i Starrin,
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av en karaktär eller egenskap. Man undersöker här t.ex. hur olika företeelser
och innebörder fördelar sig i en population eller i olika situationer.10

Min metodologiska utgångspunkt är fenomenografisk. Den fenomenografiska
forskningen utgår från att man försöker beskriva och analysera hur människor
uppfattar olika företeelser i omvärlden.11 Det finns ingen ambition att beskriva
hur något verkligen är utan koncentrationen läggs på att beskriva hur något
upplevs. Fenomenografin och fenomenologin har nära anknytning till
varandra. Både fenomenografi och fenomenologi innebär att man gör sig själv
medveten om de förutfattade meningar och erfarenheter man har om det ämne
man vill studera.12 Intentionen är sedan att göra sig själv blind för dessa
erfarenheter och därmed se ämnet med nya ögon. Den största skillnaden
mellan de två metodansatserna är att man inom fenomenografin söker efter
variationen i olika uppfattningar, medan man inom fenomenologin istället
söker efter den minsta gemensamma nämnaren.13 Inom fenomenografin tas
utgångspunkten i hur andra människor uppfattar omvärlden medan forskaren
inom fenomenologin tar utgångspunkt i egna uppfattningar och tolkningar.
Valet av fenomenografi som metod har skett på grund av att jag funnit att
mina förkunskaper inom området varit tämligen begränsade och på grund av
att jag vill visa vad olika aktörers åsikter i debatterna kan visa.

Nackdelarna med att använda fenomenografisk metod är i det här fallet att
den förutsätter att man står i avsaknad av närmare förkunskaper i ämnet eller
att man har förmågan att göra sig blind för de förutfattade meningar man har.
Ett annat problem med metoden är att skillnaderna i aktörernas uttalanden ska
uppmärksammas istället för likheterna. Jag tolkar det som att generaliseringar
ska undvikas, vilket jag ser som i det närmaste omöjligt om en givande
diskussion ska kunna föras om resultatet. Därför kan jag inte garantera att
likheter inte kommer iakttas på något sätt i diskussionen. Likväl ser jag den
valda metoden som den bästa utifrån syftet, eftersom det utan skillnaderna i
uttalanden hade varit svårt att finna intressanta aspekter av debatterna. I syftet
frågar jag bl.a. vad det kan finnas för orsaker till de olika aktörernas
uttalanden, vilket i sig förutsätter att jag ser på vilka skillnader som står att
finna hos debattörerna. Mina ambitioner att diskutera vad andras
uppfattningar pekar på och inte utgå från mina egna tolkningar, har även det
lett till valet av fenomenografisk metod.

                                                                                                                                        
Bengt & Svensson, Per-Gunnar red. 1994, .YDOLWDWLY�PHWRG�RFK�YHWHQVNDSVWHRUL, s. 21.
10 Starrin, Bengt 1994. 2P�GLVWLQNWLRQHQ�NYDOLWDWLY�±�NYDQWLWDWLY�L�VRFLDO�IRUVNQLQJ��Ingår i Starrin,
Bengt & Svensson, Per-Gunnar red. 1994. s. 23.
11 Alexandersson, Mikael 1994. 'HQ�IHQRPHQRJUDILVND�IRUVNQLQJVDQVDWVHQV�IRNXV� Ingår i Starrin,
Bengt & Svensson, Per-Gunnar red. 1994, s. 111.
12 Lindgren, Gerd 1994. )HQRPHQRORJL�L�SUDNWLNHQ��Ingår i Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar
red. 1994, s. 91.
13 Alexandersson, Mikael 1994. 'HQ�IHQRPHQRJUDILVND�IRUVNQLQJVDQVDWVHQV�IRNXV� Starrin, Bengt &
Svensson, Per-Gunnar red. 1994, s.116.
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Debatterna om Ulf Nilson respektive SvD-affären har analyserats av Hultén.
Debatten om köpet av TV 4 skildras däremot inte av Hultén, varför jag
granskar den för att pröva hans teori om det journalistiska fältet ytterligare.

���� 3UREOHPDYJUlQVQLQJ

Diskussionen begränsas till tre skilda debatter som utspelades under hösten
1995, våren och hösten 1997 och sommaren 1998 främst i Dagens Nyheter
men också delvis i Svenska Dagbladet och i Expressen. Valet av press har
skett medvetet och är inriktat på Bonnierägda tidningar och merparten av
debatterna utspelar sig på kultursidorna i DN. Debatterna är koncentrerade
kring det företag inom Bonnierföretagen som heter Marieberg Tidnings AB.
De artiklar som granskats har valts utifrån hur stor anknytning de har till den
aktuella debatten och några artiklar har valts bort på grund av att de inte tillför
något nytt till det som redan sagts. När det kommer till hanteringen av källor
har jag valt att inte redovisa sidnummer på de artiklar jag funnit genom
databaser. Detta har beslutats dels på grund av att jag inte anser det vara
avgörande för hur artikeln återfinns, dels för att det hade skapat praktiska
problem eftersom en artikels sida inte alltid visas vid sökning på Internet. Ett
annat val jag träffat är att i litteraturförteckningen redovisa artiklar efter
tidning och i kronologisk ordning och inte efter författare. Detta har gjorts för
att få en bättre överblick över artiklarna och vilken debatt de tillhör.

Jag vill genom uppsatsen ge en bild av tidigare forskning och av hur
förlagsbranschen i Sverige har förändrats sedan de första stora förlagen
Norstedts och Bonniers bildades under 1800-talet. Jag beskriver även som
bakgrund till debatterna lagstiftningen och medieägandet i tre länder i Europa;
Sverige, Storbritannien och Tyskland. Detta görs för att få till en jämförelse
med Sverige vad beträffar mediemarknad och lagstiftning.

Det är svårt att definiera begreppet dominans, men det är dock värt att
poängtera att det finns en uttrycklig tolkning om man utgår från
konkurrensrättslig lagstiftning. Inom juridiken är dominansen i sig inte ett
hinder för en väl fungerande konkurrens utan det är missbruket av densamma
som enligt lag anses kunna snedvrida konkurrensen.14 Detta är inte avsett att
vara en studie i juridik, varför jag diskuterar begreppet dominans och
debatterna utifrån frågor som har nära anknytning till demokrati och utifrån
hegemoniteorin som presenteras nedan. Dominans innebär bokstavligt att
inneha överlägset största inflytande eller förekomst inom visst område.15

                                                
14 Se Konkurrenslagen (1993:20) 19§, för Europeiska gemenskapens vidkommande Artikel 82 EG
och för amerikansk federal lagstiftning 15 USC 2§.
15 1RUVWHGWV�VYHQVND�RUGERN 1997. s. 184.
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Synonymer till ordet är bl. a. herravälde, övertag och hegemoni.16

���� 'LVSRVLWLRQ

I första delen av mitt arbete förs resonemang om problemformulering, teori
och metod samt tidigare forskning och litteratur på området. Nästa del ägnas
åt en översikt av bokmarknadens historia och de större förändringar som skett
inom förlagsbranschen under de två senaste århundradena. I en del behandlas
mediemarknaden i nutid och den lagstiftning som finns i Sverige,
Storbritannien och Tyskland. Den sista delen ägnas åt en granskning och
problematisering av tre debatter som förekommit om Bonniers och AB
Mariebergs dominans. Debatterna redovisas i tidsordningen: -95, -98, -97.
Anledningen till att de inte redovisas i kronologisk ordning är att jag har valt
att först redovisa de debatter som även Hultén granskat. De tre debatterna
analyseras var för sig med anknytning till Hulténs teori och avslutas sedan
med en övergripande diskussion.

                                                
16 Svenska Akademien 1986. 6YHQVND�$NDGHPLHQV�RUGOLVWD�|YHU�VYHQVND�VSUnNHW��Sökord: dominans,
hegemoni.
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���� /LWWHUDWXU|YHUVLNW

Det finns ett flertal historiska översikter om förlagsbranschen och om enskilda
förlag, t ex. Johan Svedjedals %RNHQV� VDPKlOOH� som är en skildring av
bokhandel och bokmarknad från 1880 till 1940-talet.17 Johan Svedjedal är
professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Ett nyutkommet alster
behandlar Bonnierkoncernens historia från 1953-1990 och är skrivet av Mats
Larsson.18 Denna bok skulle kunna beskrivas som Bonniers egen skildring av
företagets historia. Bo Strömstedt är f.d. chefredaktör för Expressen och hans
memoarbok innehåller berättelser om hur Bonnierföretagen kan se ut för
någon som är involverad i verksamheten att producera nyheter.19 Boken
innehåller även en överblick och historik över några av aktörerna som uttalar
sig i debatterna nedan.

För att få en överblick över bokmarknaden i nutid har jag tagit hjälp av Rolf
Yrlid, som är verksam vid Lunds universitet och är fil. dr. i
litteraturvetenskap. Han har skrivit /LWWHUDWXUHQV�YLOONRU��som innefattar både
historik över bokmarknaden och en betraktelse av bokbranschen i dagsläget.20

Per I Gedin är förläggare och har skrivit boken /LWWHUDWXUHQ�L�YHUNOLJKHWHQ���

Inom området makt och journalistik finns ett antal verk. En bok är skriven av
Erling Bjurström, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Johan
Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap i Stockholm samt
Hillevi Ganetz, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.22

Denna bok behandlar kulturella perspektiv på medier och konsumtion och det
är särskilt kapitlet om medier och makt som intresserat mig. Även en sociolog
vid University of Cambridge, John B. Thompson har skrivit en bok om media
och makt, 7KH�0HGLD�DQG�0RGHUQLW\�±�D�VRFLDO�WKHRU\�RI�WKH�PHGLD.23 För en
närmare definition av teorin om hegemoni är boken .XOWXUVRFLRORJL
användbar.24 André Jansson är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap
och är verksam vid institutionen för journalistik och masskommunikation. I
sitt verk 0HGLHNXOWXU�RFK�VDPKlOOH�tar han upp olika forskningstraditioner och
begrepp inom medieforskning, däribland cultural studies och Gramscis
hegemonibegrepp.25

                                                
17 Svedjedal, Johan 1993.�%RNHQV�VDPKlOOH�
18 Larsson, Mats 2001. %RQQLHUV�±�HQ�PHGLHIDPLOM�����������
19 Strömstedt, Bo 1994. /|SVHGHOQ�RFK�LQVLGDQ�
20 Yrlid, Rolf 1994. /LWWHUDWXUHQV�YLOONRU�
21 Gedin, Per I. 1997. /LWWHUDWXUHQ�L�YHUNOLJKHWHQ.
22 Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi 2000. 'HW�NRPPXQLNDWLYD�KDQGODQGHW�±
NXOWXUHOOD�SHUVSHNWLY�Sn�PHGLD�RFK�NRQVXPWLRQ.
23 Thompson, John B. 1995. 7KH�PHGLD�DQG�PRGHUQLW\���D�VRFLDO�WKHRU\�RI�WKH�PHGLD�
24 Johansson, T. & Miegel F. 1996. .XOWXUVRFLRORJL�
25 Jansson, André 2002. 0HGLHNXOWXU�RFK�VDPKlOOH�



13

Rådet för mångfald inom massmedierna är en svensk statlig kommitté som
analyserar och följer medieutvecklingen i Sverige och utomlands. Man har
gett ut skriften 0HGLHNRQFHQWUDWLRQ�L�XWODQGHW��som beskriver mediesituationen
i 19 länder.26 Denna skrift kan ge en beskrivning av var Bonniers befinner sig i
förhållande till den internationella arenan. Det finns även ett par statliga
utredningar att ta del av vad gäller bokmarknaden och mediemarknaden, som
SOU 1997:141: %RNHQ� L� 7LGHQ27� och SOU 1999:126: 3ROLWLNHQV
PHGLDOLVHULQJ���

Professor Karl Erik Gustafsson behandlar konkreta frågor kring hur
dagspressen fungerar ekonomiskt i Norden och även till viss del i övriga
Europa.29 Boken innehåller dels en historisk översikt över den nordiska
dagspressens utveckling, dels reflektioner över marknadsstrukturer,
konkurrensförlopp, lönsamhet och blockbildningar. Karl Erik Gustafsson är
professor i massmedieekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och
'DJVSUHVVHQ� L�1RUGHQ�är en del av ett forskningsprojekt om massmediernas
marknader vid Handelshögskolan i Göteborg. Han uttalade sig även i Dagens
Nyheter under den debatt om Bonniers som pågick hösten 1995.

Stig Hadenius och Lennart Weibull är professorer i journalistik vid
Stockholms universitet respektive medieforskning vid Göteborgs universitet.
Dessa har kommit ut med boken 0DVVPHGLHU� ±� 3UHVV�� UDGLR� RFK� 79� L
I|UYDQGOLQJ, som är en beskrivning av mediernas utveckling historiskt samt en
beskrivning av mediesituationen idag.30 Hadenius och Weibull har även uttalat
sig i debatterna om köpet av SvD och TV 4.

Det finns ett flertal verk att tillgå för mer eller mindre kontroversiella
synpunkter om mediebranschen i allmänhet. En bok som skapat debatt, är
Maria-Pia Boëthius�0HGLHUQDV�VYDUWD�ERN, där författaren delger sin oro över
Bonniers dominerande ställning när det gäller ägandet av svenska medier och
även över den globala mediemarknadens utveckling.31

Robert W. McChesney är professor vid University of Illinois och
medieforskare. Han frågar sig i $OO�PDNW�nW�PHGLHUQD�±�HOOHU�JH�IRON�YDG�IRON
YLOO� KD" om medierna inte i allt större utsträckning är en antidemokratisk
maktfaktor i vårt samhälle.32 McChesney är av intresse då jag vill se vad de tre

                                                
26 Rådet för mångfald inom massmedierna 1997:2,�0HGLHNRQFHQWUDWLRQ�L�XWODQGHW��0HGLHVWUXNWXU�RFK
UHJOHU�RP�PHGLHNRQFHQWUDWLRQ�L����OlQGHU�
27 SOU 1997:141. Se: %RNHQ�L�7LGHQ.
28 SOU 1999:126. Se: 3ROLWLNHQV�PHGLDOLVHULQJ�
29 Gustafsson, Karl Erik 1996. 'DJVSUHVVHQ�L�1RUGHQ��6WUXNWXU�RFK�HNRQRPL�
30 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart 1997. 0DVVPHGLHU�±�3UHVV��UDGLR�RFK�79�L�I|UYDQGOLQJ.
31 Boëthius, Maria-Pia 2001. 0HGLHUQDV�6YDUWD�%RN�
32 McChesney, Robert W. 2001. $OO�PDNW�nW�PHGLHUQD�±�HOOHU�JH�IRON�YDG�IRON�YLOO�KD".
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debatterna kan vara ett uttryck för i sin samtid, i förhållande till annan
medieverksamhet och i ett större samhälleligt perspektiv.

��� 7HRUL

������ &XOWXUDO�6WXGLHV

Hegemonibegreppet som beskrivs nedan har sin historiska bas i Cultural
Studies, en forskningstradition som etablerades på 1970-talet, influerad av
den marxistiska kulturkritiken.33 Man betraktar inom Cultural Studies
kulturen som inbäddad i människors handlingar och i de aktiviteter som
präglar vardagslivet.34

������ +HJHPRQL

Hegemoni är ursprungligen ett grekiskt ord som betecknar politiskt,
ekonomiskt, kulturellt och ideologiskt ledarskap.35 Som teori har hegemonin
sina rötter i den kommunistiska läran. En central gestalt som använde denna
teori för att förklara det kapitalistiska samhällets struktur var Antonio
Gramsci, som var italiensk kommunist i början av 1900-talet. På grund av sin
kommunistiska övertygelse blev han fängslad av fascisterna 1928 och kom att
sitta resten av sitt liv i fängelse.36

Gramscis motiv för att utarbeta ett hegemonibegrepp var att han ville
”konstruera en strategi för hur arbetarklassen skulle kunna ta makten i
samhället”.37 Han ville skapa ett socialistiskt samhälle där det finns ideologisk
legitimitet för maktutövning.

Enligt Gramscis synsätt skapas samhällsstrukturen (ideologin) som följd av en
ständig kamp om makt (hegemoni) hos olika grupper. Han menar att
hegemoni i en stat skapas genom att man konstruerar en politik som tilltalar
en stor del av befolkningen.38 Hegemoni är inte något så okomplicerat som
den härskande klassens makt, utan det är en följd av ett symbiosliknande
förhållande mellan den härskande klassen och de underlydande. De grupper
som är dominerade har delvis tillåtit det, eftersom de har fått vissa intressen
tillgodosedda. Staten använder sedan olika ”hegemoniska apparater” för att
säkra sin makt (t.ex. kyrkan, skolan). Min tolkning utifrån detta resonemang
är att man infiltrerar sin politik i folkets medvetande och därigenom vinner

                                                
33 Jansson, André 2002, 0HGLHNXOWXU�RFK�VDPKlOOH��s. 91.
34 Jansson, André 2002, 0HGLHNXOWXU�RFK�VDPKlOOH��s. 122.
35 Johansson T., & Miegel F. 1996. .XOWXUVRFLRORJL, s. 68.
36 Johansson T., & Miegel F. 1996, s. 66.
37 Jansson, André 2002. 0HGLHNXOWXU�RFK�VDPKlOOH, s. 124.
38 Johansson T., & Miegel F. 1996, s. 68.
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samtycke. Man innehar hegemoni över andra klasser, men med deras tillåtelse
och stöd.39

Gramsci talar om hegemoni, när det handlar om politisk, statlig, ideologisk
och ekonomisk makt och han talar i egenskap av kommunist. Eftersom min
analys handlar om den makt och dominans Bonnierföretagen har blivit
tillskrivna i debatten, är teorin möjlig att diskutera i relation till större och
mindre medieföretag och i relation till andra aktörer som innehar möjlighet att
påverka mediemarknaden. Enligt min uppfattning innehar Bonniers i relation
till andra medieföretag i Sverige hegemoni i fråga om ekonomisk makt.
Däremot är det diskutabelt hur stor makt Bonniers innehar politiskt, kulturellt
och ideologiskt. Debatterna är intressanta om man ser till hur olika
debattinlägg kan vara maktinstrument och hur olika aktörer använder sig av
olika medel för att stärka sin maktposition.

Det finns flera olika beskrivningar av makt som kan relateras till medier och
även till hegemonin som teori. I 'HW�NRPPXQLNDWLYD�KDQGODQGHW beskrivs de
tre olika sorternas makt HNRQRPLVN, SROLWLVN och V\PEROLVN� av Bjurström,
Fornäs och Ganetz.40 Enligt Bjurström et. al. tar den ekonomiska makten sin
utgångspunkt i arbete, produktion och kapital. Jag tolkar detta som att ägande
är en form av ekonomisk makt. Politisk makt har att göra med styrning av
mänskliga aktiviteter i en stat. Innehavare av politisk makt kan vara
myndigheter eller politiska partier. Symbolisk makt har enligt Bjurström HW�
DO� att göra med styrningen av meningsproduktion och symboliska former och
innehåll.41

Sociologen John B. Thompson beskriver även han dessa tre olika former av
makt, men lägger även till en fjärde, EHWYLQJDQGH� makt, som är näst intill
synonym med militär makt.42 Thompson menar att det är klart att betvingande
makt har spelat en stor roll, när det handlar om att skapa sociala och historiska
processer. Han betonar att de fyra olika sorterna av makt i praktiken ofta
överlappar varandra. Den här teorin har vissa likhetstecken med hegemoni,
särskilt om man uppmärksammar ordets ursprungliga betydelse. Politisk och
ekonomisk makt eller ledarskap beskrivs både inom hegemonin och av
Bjurström, Thompson m fl.

����� 'HW�MRXUQDOLVWLVND�IlOWHW

Hultén skriver i förordet i sin bok att syftet med hans teoretiska beskrivning
var att belysa förhållandet mellan nyhetsproduktion och den färdiga

                                                
39 Jansson, André 2002. 0HGLHNXOWXU�RFK�VDPKlOOH, s. 124.
40 Bjurström E., Fornäs J & Ganetz H. 2000, s.82.
41 Bjurström E., Fornäs J & Ganetz H. 2000, s. 83.
42 Thompson, John B. 1995,�s. 17.
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nyhetsprodukten.43 Han upptäckte under sitt arbete att en teoretisk beskrivning
saknades vilket motiverade honom till att utarbeta en egen. Ett annat syfte
med teorin var att skapa en modell för att kunna beskriva det journalistiska
produktionsfältet samt Nyhetsrummet. Hultén ägnar del I av sin bok åt en
teoretisk beskrivning av Nyhetsföretaget och fältet, medan del II ägnas åt att
pröva om denna teori fungerar i verkligheten.44

Journalistikens produktionsfält beskrivs av Hultén med Pierre Bourdieus ord
som ”ett system av relationer mellan positioner, vilka besätts av människor
eller institutioner som strider om något som är gemensamt för dem.”45�Det
journalistiska produktionsfältet består av flera aktörer som alla agerar för att
den egna positionen skall stärkas.46 Det är främst detta som gör Hulténs teori
intressant att tillämpa på de olika debatter som förekommit. Genom att
granska vilken position de olika aktörerna har inom det journalistiska fältet,
kan man resonera kring vilka olika faktorer som avgör vilka
ställningstaganden de tar. De olika aktörerna som agerar på fältet är, enligt
Hultén:

6WDWHQ�±�Staten stiftar lagar och fattar beslut som indirekt eller direkt påverkar
produktionen och distributionen av journalistik. Hultén menar att staten spelar
en betydelsefull men omdiskuterad roll, eftersom många ifrågasätter hur staten
ska kunna agera som neutral part när den samtidigt har makt att stifta lagar
och makt att dela ut stöd. Man har dessutom kontroll över public service-
företagen i Sverige, som Sveriges Television och Sveriges Radio. Staten står
också för en stor del av utbildningen kring journalistik, genom universitet och
högskolor.

0HGLHI|UHWDJHQ�±�De olika producerande medieföretagen konkurrerar enligt
Hultén men de påverkas också mycket av varandra, genom att man byter
medarbetare, tar intryck, ger intryck eller köper upp varandra.

3XEOLNHUQD� ±� Produkten och journalistiken måste enligt Hultén locka
publiken med sitt innehåll, för att få läsare, tittare, lyssnare och för att locka
annonsörer.47 Publiken är delvis beroende av vad produktionen väljer eller
förmår att producera, men avgör även vad den vill konsumera.

$QQRQV|UHUQD� ± Annonsörerna är aktörer inom fältet genom att de väljer
produkter efter vilken publik de har. Cirka 70 procent av morgontidningarnas
inkomster och 30 procent av kvällstidningarnas kommer från annonsörerna.

                                                
43 Hultén 1999, s. 15.
44 Hultén 1999, s. 34.
45 Hultén 1999, s. 60.
46 Hultén 1999, s. 62.
47 Hultén 1999, s. 64.
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.DSLWDOSODFHUDUQD�± Mediebranschen är ett intressant investeringsområde för
många kapitalplacerare, vilket gör även dem till aktörer på fältet.

'H� DQVWlOOGD� ± Alla anställda inom nyhetsproduktionen är enligt Hultén
aktörer inom fältet. Som anställda räknas direktörer, ekonomer,
chefredaktörer, redaktionschefer, programdirektörer, journalister, frilansare,
annonskonsulenter, marknadsförare, tekniker, distributörer och fackliga
organisationer.

.lOORUQD� ± Hultén menar att källbegreppet är problematiskt, då källor kan
vara av mycket olika slag.48 Han menar att källor för nyhetsproduktion kan
vara lobbyister inom politiken, näringslivet, kyrkan, staten och organisationer.
Den kulturproducerande sektorn är även den en viktig källa.

$QGUD� DNW|UHU� ± Exempel på andra aktörer kan vara teknik- och
råvaruproducenter. Vid tryckta medier spelar priset på papper och
tidningsdistributionen en roll.

Hultén nämner inte vissa aktörer, som jag anser i allra högsta grad agerar på
fältet för journalistisk produktion. Exempelvis är forskare och medieanalytiker
som Hultén själv viktiga aktörer som åtminstone indirekt påverkar
nyhetsproduktionen och definitivt hur olika debatter tar form. Om man läser
mellan raderna kan man dock anta att forskare hör till kategorin källor.

������� 'HQ�PMXND�RFK�KnUGD�GHOHQ�DY�IlOWHW

Hultén delar upp det journalistiska produktionsfältet i en mjuk och en hård
del.49 Den hårda delen består av ekonomiska, teknologiska och kommersiella
strategier. Produktiviteten och effektiviteten kan i den här delen mätas genom
ekonomiska beräkningar. Själva produktionen av journalistik och dess
innehåll beskrivs som den mjuka delen av fältet. Det mjuka fältet innehåller
ideologiska och mänskliga betydelser, värderingar och ideal och går inte att
mäta i kvalitet eller pengar. Hultén menar att det främst är det hårda fältet som
styr journalistikens villkor och att den största delen av det journalistiska fältet
hamnar inom denna del. Huruvida statsmakten skall gå in och minska
ägarkoncentrationen eller ge det mjuka fältets nyhetsproduktion större frihet
gentemot det hårda fältet är en känslig fråga. Hultén förutspår att journalistisk
produktion i framtiden kommer att innebära en ökad jakt på ekonomisk
vinning, åtminstone om produktionen bedöms som kommersiellt intressant.50

                                                
48 Hultén 1999, s. 66.
49 Hultén 1999, s. 69.
50 Hultén 1999, s. 71.



18

En fråga jag ställt mig efter att ha studerat teorin om det hårda och det mjuka
fältet, är vilken roll de olika aktörerna ovan spelar och vilken del av fältet
chefredaktörer, journalister och ägare företräder. Detta diskuterar inte Hultén i
anknytning till teorin. Ett annat problem jag ser med teorin – även om jag
instämmer i att tidningar produceras på dessa villkor - är att det är svårt att se
var gränsen går mellan ett mjukt och ett hårt fält.

Tidningen Expressen är ett exempel på en tidning där det råder en ständig
kamp mellan det hårda fältet och det mjuka och utgången är inte alltid säker.
Expressen (som ägs av Mariebergskoncernen) har gått igenom ett antal
chefredaktörsbyten de senaste åren.51� Joacim Berner, som tidigare varit
chefredaktör och VD för DN, avgick i december 2001, efter nio månader som
chefredaktör för Expressen. Han anförde som skäl att han ansågs för
morgontidningsmässig av de andra på redaktionen. Tidningen har av Bo
Strömstedt, dess chefredaktör från 197752 till 199153 kallats qualoid, dvs.
quality tabloid.54 Med detta menar han att en bra tidning är både ett industriellt
projekt men också ett samhälleligt, språkligt och artistiskt projekt.
Ambitionerna hos tidningen har varit att skapa en populär lösnummertidning
men samtidigt en ambitiös kommentar- och debattidning. Jag skulle vilja säga
att det som från början var en god affärsidé har blivit ett dilemma för
Expressen, då en konflikt uppstått mellan en önskan att producera nyheter
med ett djuplodande innehåll (det mjuka fältet) och en önskan om så stor
ekonomisk vinning som möjligt (det hårda fältet). Kanske är det i Expressens
fall ett tecken på att balansen mellan de båda fälten är rubbad och att
journalistisk produktion går mot en ökad jakt på ekonomisk vinning, just som
Hultén säger. Från 1991 fram till 2002 har Expressen bytt chefredaktör sex
gånger.55

������� 1\KHWVUXPPHW

Nyhetsrummet är enligt Hultén nyhetsföretaget från ägare och styrelse till
distributionsavdelning.56 Hultén betonar att nyhetsrummet är en helhet och att
det inte enbart är redaktionen som avses med rumsbegreppet utan hela
företaget runt omkring produktionen av journalistik. Nyhetsrummen delas in i
kommersiell och ideell produktion av nyhetsjournalistik samt journalistik
baserad på public service-villkor. Skillnaden mellan dessa är att ideella
nyhetsrum producerar journalistik utifrån politiska, religiösa eller andra

                                                
51 SvT 2001-12-05. 6Y7�VH�±�Q\KHWHU���GHFHPEHU������
http://www.svt.se/nyheter/2001/011205/150.html
52 Strömstedt, Bo 1994. /|SVHGHOQ�RFK�LQVLGDQ��s. 355.
53 Strömstedt, Bo 1994, s. 442-443.
54 Strömstedt, Bo 1994, s. 354.
55 Sveriges Television 2001-12-05. 6Y7�VH�±�Q\KHWHU���GHFHPEHU������
http://www.svt.se/nyheter/2001/011205/150.html
56 Hultén 1999, s. 72.
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ideologiska grunder. Fackförbundspress, föreningsradio och förenings-tv tas
upp som exempel på ideologisk nyhetsproduktion. Den kommersiella
journalistiken produceras i motsats till den ideella på marknadens villkor.
Företagen ingår ofta i koncerner, kedjor och konglomerat och kan genom det
effektivisera produktionen och skapa bättre ekonomiska villkor och högre
avkastning. Bonniers och Marieberg kan betecknas som ett kommersiellt
nyhetsrum. Journalistik som baseras på public service-villkor är en tredje
kategori. Man producerar journalistik i allmänhetens tjänst, men har ingen
bestämd uttalad politisk eller ideologisk övertygelse. Sveriges Radio och
Sveriges Television är exempel på sådana nyhetsrum. Hultén menar att Public
Service-produktioner mycket väl kan influeras av den kommersiellt
producerade journalistiken och vice versa, men att public service-företag ändå
har en stor möjlighet att utveckla andra mål och anamma andra sätt att arbeta
än vad som är möjligt i andra nyhetsrum.57

Inom dagstidningsföretaget eller nyhetsrummet samsas tre olika ideologier
eller maktfält. Innebörden av ordet ideologi förklaras närmare av Hultén med
att det är det bästa begreppet för att kunna beskriva de olika värderingssystem,
attityder och kulturer som råder i nyhetsrummet.

,GHRORJL�$�beskrivs som ledarredaktionen på dagstidningen. Redaktionen har
ofta nära förbindelse med det parti som ledarskribenterna företräder och
källorna är ofta politiker eller andra ideologiskt lojala personer.

,GHRORJL� % företräds av journalisterna och benämns som själva
nyhetsverksamheten. Hultén tar upp tre olika beståndsdelar av journalistiskt
arbete som kan bidra till att driva det journalistiska arbetet framåt. 'H
|YHUJULSDQGH� SURIHVVLRQHOOD� LGHDOHQ� är en beståndsdel.58 Denna beståndsdel
innebär att journalisten gör val utifrån attityder och förhållningssätt som delas
av de flesta andra journalister vid den tidpunkt som råder. 'HQ� HJQD
DUEHWVSODWVHQV�WUDGLWLRQ�RFK�QRUPHU är en annan beståndsdel, då journalistiskt
arbete förutsätter att journalisten accepterar vissa kollektiva normer och regler
som gäller inom nyhetsföretaget. Valet av ämnen och nyhetsvärdering beror
ofta på ekonomiska faktorer och kommersiella mål (ideologi C). Den tredje
beståndsdelen av det journalistiska arbetet, är 'HW� HJQD� MDJHW��Den enskilda
journalisten måste kunna skilja på de personliga värderingarna och
yrkesrollens normer. Om ett uppdrag innebär brott mot det egna privata
förhållningssättet kan journalisten befrias från uppdrag som kan upplevas som
kränkande. Dessa tre beståndsdelar måste fungera tillsammans, annars drivs
inte det journalistiska arbetet framåt. Hultén menar att man antingen
accepterar normerna på ett nyhetsföretag och då finner sig väl tillrätta eller att
man inte gör det och då istället känner sig hotad och kanske slutar.

                                                
57 Hultén 1999, s. 77.
58 Hultén 1999, s. 81
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,GHRORJL�& är det som Hultén kallar de kommersiella och ekonomiska målen
eller den affärsmässiga verksamheten.59 Ett nyhetsföretag styrs av marknader
och marknadernas värderingar. Ett typiskt nyhetsföretag ingår i ett slags
imperium med rikt förgrenade affärsverksamheter, eftersom det ger
ekonomiska, tekniska och administrativa fördelar. Företagsmålen, som ryms i
begreppet ideologi C kan, beroende på marknad vara formulerade som
antingen vinstmaximering eller balans mellan kommersiella intressen och
journalistisk kvalitet. Hultén menar att Nyhetsrummet är att betrakta som ett
rum som har både dörrar och fönster och kan ta emot samt avge impulser ut
mot resten av det journalistiska fältet.

Genom att härleda Hulténs teori till hegemoniteorin, kan man hitta vissa
likheter, och lättare skönja det maktförhållande och den maktkamp som förs
på en nyhetsredaktion. Hultén menar som sagt att en journalist måste anpassa
sig till de kollektiva normer och regler som gäller inom nyhetsföretaget. Detta
påminner om det symbiosliknande förhållande mellan den härskande klassen
och de underlydande som hegemoniteorin talar om. Journalisterna finner sig i
att anpassa sig till nyhetsredaktionens normer och regler, då de i gengäld får
vissa av sina intressen tillgodosedda. Maria-Pia Boëthius talar utifrån sin
erfarenhet som journalist på Expressen om självcensur som en naturlig del av
en journalists vardag och hon betraktar det som en del av överenskommelsen
med vad hon kallar ”ägarmakten”.60 Boëthius går så långt att hon hävdar att
även chefredaktörer ägnar sig åt självcensur för att vara ägarna till lags. Om
man utifrån det perspektivet betraktar mediebranschen, kan yttrandefriheten
mycket väl vara hotad om ett medieföretag dominerar marknaden. I sådana
fall finns det endast utrymme för journalister som anpassar sig efter de
rådande reglerna och normerna inom företaget och därmed berättar ”rätt”
nyheter.

                                                
59 Hultén 1999, s. 82
60 Boëthius, Maria-Pia 2001. 0HGLHUQDV�VYDUWD�ERN, s. 104.
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�� )|UODJVKLVWRULVN�|YHUVLNW

���� )|UODJVEUDQVFKHQV�XWYHFNOLQJ�L�6YHULJH

Under 1800-talet lades grunden till den moderna förlagsmarknaden. Det äldsta
fortfarande verksamma förlaget i Sverige är P.A. Norstedts, som grundades
1823 av Per Adolf Norstedt.61 Svenska Förlagsföreningen - numera svenska
Bokförläggareföreningen - grundades 1843 av Zacharias Haeggström och 15
förlag blev medlemmar vid tillkomsten. Bildandet var ett försök att organisera
bokmarknaden och man ville stoppa de många bokhandelskonkurserna som
orsakade även förläggarna skada.62

Det saknades en läsande allmänhet under 1800-talet, vilket försvårade
utvecklingen av bokmarknaden. Praktiska handböcker och faktaböcker
dominerade bokutgivningen och de stora förläggarna ville inte satsa på vare
sig svensk eller utländsk skönlitteratur, då det inte gav någon vinst.63 En
utgåva på 2000-3000 exemplar på 1850-talet betraktades som en framgång för
förläggaren, vilket säger något om hur liten marknaden för skönlitteratur var.64

Under 1870-talet påbörjades en industriell revolution i Sverige, järnvägen
byggdes ut och de första verkstäderna uppstod.65 Detta påverkade även
bokmarknaden och en ny borgerlig litteratur växte fram under 1890-talet vid
sidan av den akademiska.66

Från början var Svenska Bokförläggareföreningen öppen för alla förläggare,
både de som hade förlag tillsammans med eget tryckeri och de som drev
förlag och bokhandel. Med tiden uppstod dock meningsskiljaktigheter om
olika ting som hade med bokhandeln att göra. I samband med åtalet mot
Strindbergs *LIWDV 1884 uppstod en diskussion mellan de olika förläggarna om
man som förläggare skulle förbinda sig att inte befatta sig med ”osedliga”
böcker. Denna konflikt ledde så långt att ett tjugotal av föreningens 96
medlemmar drog sig ur föreningen och bildade Nya bokförläggareföreningen.
1912 återförenades dock dessa medlemmar med den ursprungliga
föreningen.67 Enligt Rolf Yrlid har den svenska förlagsbranschen fram till
slutet av 80-talet dominerats av de stora koncernerna Bonniers och Esselte.68

90-talet innebar dock radikala förändringar och ägarbyten inom förlagsvärlden
och att det idag finns fem stora förlagskoncerner istället för tidigare två. Dessa

                                                
61 Norstedts förlag 2002. http://www.norstedts.se/index2.asp?CategoryD=4
62 Svedjedal, Johan 1993. %RNHQV�VDPKlOOH, s. 25.
63 Gedin, Per I. 1997. /LWWHUDWXUHQ�L�YHUNOLJKHWHQ� s. 97.
64 Gedin Per I. 1997, s. 97.
65 Gedin, Per I. 1997, s. 92.
66 Gedin, Per I. 1997, s. 99.
67 Yrlid 1994, s. 42.
68 Yrlid 1994, s. 43.
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står för ca 75 procent av den totala bokförsäljningen. Förlagskoncernerna är;
Bonniers, Liber, Bra Böcker, Natur och Kultur och Rabén & Sjögren. Yrlid
menar att man kan tala om två förlagsjättar fortfarande (Bonniers och Liber)
och att dessa två följs av tre stora förlag och ett antal mindre förlag.

���� %RQQLHUV�KLVWRULD

Historien om Albert Bonniers förlag tog sin början 1804, då Alberts far
Gerard Bonnier öppnade en bokhandel i Köpenhamn. Albert Bonnier
grundade sitt förlag 1837, 17 år gammal.69 Det dröjde dock till 1860-talet
innan förlaget blev ett av de större i Sverige. Gedin skriver att Bonniers under
1870-talet blev alltmer dominerande på marknaden och att upplagorna under
denna period ökade betydligt. Det var också under detta decennium Bonniers
och Norstedts blev de två största förlagen i Sverige.70 Albert Bonnier skapade
sig tidigt en egen profil genom att ge ut svenska och utländska romaner som
ingen annan vågade satsa på. Därigenom växte hans framgångar i takt med
Sveriges ekonomiska utveckling och i samband med att en läsande allmänhet
uppstod. Heidenstam, Fröding och Lagerlöf är exempel på författare som
under 1890-talet gavs ut i stora upplagor av Bonniers förlag.71 1888 köpte
Albert Bonnier sina första aktier i Dagens Nyheter, en tidning som
Bonnierföretagen idag äger majoriteten av aktierna i. 1929 köpte man upp
Åhlén & Åkerlund, vid den tiden Sveriges största tidskriftsförlag. 1937 gjorde
man sin första investering utanför mediesektorn och köpte Alga. 1944
grundades Expressen av Abbe Bonnier.72

Yrlid berättar att AB Bonnierföretagen under 1980-talet var organiserad i tre
media- och sex industridivisioner.73 Verksamheten i de olika företagen
sträckte sig långt utanför mediesektorn. Man ägde allt ifrån möbelfabriker,
tidningsföretag, bokförlag till bioteknisk industri. Från och med 1990 skedde
dock dramatiska förändringar inom koncernen. Ett flertal av industriföretagen
såldes och de företag som fanns kvar delades upp i en industridivision, en
fastighetsdivision och fem mediedivisioner. Man utökade även sitt ägande i
den s.k. Mariebergskoncernen, som äger Dagens Nyheter och Expressen. En
förändring av Bonniers förlag skedde i samband med övriga
omstruktureringar. Tidigare var Albert Bonniers förlag moderbolag till de
övriga förlagen, men nu tog det nybildade Bonnierförlagen AB över den
rollen. Några förlag inom koncernen lades ned, t ex. AB Bokförlaget Viva
som gav ut FLN-romaner (FLN är en förkortning av flärd, lidelse och
njutning). Andra förlag slogs samman och ytterligare någon enstaka köptes, bl

                                                
69 Bonnier AB. +LVWRULD��www.bonnier.se
70 Gedin, Per I. 1997, /LWWHUDWXUHQ�L�YHUNOLJKHWHQ, Stockholm, s. 98.
71 Gedin 1997, s. 99.
72 Bonnier AB. +LVWRULD��www.bonnier.se
73 Yrlid 1994, s. 43.
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a. Bokförlaget Trevi AB.74

1993 bildades Bonnier Carlsen, som enligt Bonnierförlagen är Nordens största
barnboksförlag.75 I början av 1997 köpte det Bonnierägda Marieberg AB in sig
i TV 4, vilket vållade en stor debatt. Enligt Mariebergs VD Bengt Braun
ökade Bonnier och Marieberg sitt ägande i svenska medier från 22 till 23
procent när man senare samma år köpte tidningen GT via Expressen.76 Även
denna affär fick stor publicitet och Marita Ulvskog riktade skarp kritik mot
Bonnier och Marieberg.77 1998 köpte Bonnierföretagen samtliga aktier i
Tidnings AB Marieberg, och Bengt Braun blev i samband med det
koncernchef.78 Företagets nya namn blev Bonnier AB och affären godkändes
juridiskt i juni 1999.79 Styrelseordförande blev Carl-Johan Bonnier.80 Från
1978 fram till 1998 har Bonnierföretagen ökat sin andel av den totala
tidningsupplagan från 21 procent till 27 procent, enligt medieprofessorerna
Karl Erik Gustafsson och Lennart Weibull.81

���� %RQQLHU�$%�LGDJ

Bonnierföretagen äger mer än bokförlag, men bokdelen består av fyra förlag;
det ursprungliga Albert Bonniers Förlag, Bonnier Alba, Wahlström &
Widstrand och Forum. Man innehar även fyra specialförlag - Bonnier Carlsen,
Bonnier Utbildning, Bonnier Lexikon och Trevi. Förlagen går under
samlingsbeteckningen Bonnierförlagen AB. Bonnierförlagen svarar själva för
en tredjedel av bokförsäljningen i Sverige, enligt Yrlid.82

Det finns även ett antal andra divisioner inom Bonnier AB.83 En är Bonnier
Business Press AB, där bl. a. Affärsförlaget AB, Dagens Industri AB, Bonnier
Information Services AB ingår. Denna division är främst inriktad på nyheter
och branschinformation för näringslivet. Marieberg Tidnings AB är en del av
Bonnierföretagen och det företag som de tre debatterna 1995, 1997 och 1998
har koncentrerats kring. Marieberg Tidnings AB äger dagstidningarna

                                                
74 Yrlid 1994, s. 44.
75 Bonnier AB. +LVWRULD�� www.bonnier.se
76 Engman, Torsten 1997. Nedläggning inte aktuellt. Mariebergs VD Bengt Braun menar att båda
parter drar fördel av köpet,�'DJHQV�1\KHWHU, 1997-06-06.
77 Se kap. 6.
78 Bolander, Hans 1998. Mediekungarna Braun och Bonnier mäktigast i Norden��([SUHVVHQ, 1998-
04-01.
79 Harrie, Eva 2000. 7KH�1RUGLF�0HGLD�0DUNHW, 0HGLD�&RPSDQLHV�DQG�%XVLQHVV�$FWLYLWLHV�
Göteborg, s. 10.
80 Bolander, Hans 1998. Mediekungarna Braun och Bonnier mäktigast i Norden, ([SUHVVHQ� 1998-
04-01.
81 Gustafsson Karl Erik & Weibull Lennart 1999. SYHQVNW�PHGLHODQGVNDS�L�I|UlQGULQJ. Ingår i SOU
1999:126, 3ROLWLNHQV�PHGLDOLVHULQJ��s. 23.
82 Yrlid 1994, s. 45.
83 Focus 1999, %RQQLHU�
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Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs-Tidningen, Sydsvenska Dagbladet,
Kvällsposten och är även delägare i TV 4.

På Bonniers hemsida har man gjort klart vilka visioner och mål Bonnier AB
har inför framtiden:

Vi ska vara det ledande medieföretaget i norra Europa.
Vi ska vara ett av de största, lönsammaste och snabbast växande
företagen.
Vi ska leda den publicistiska utvecklingen och överträffa
omvärldens förväntningar.84

Koncernchefen Bengt Braun beskriver Bonnier AB som en kreativ koncern
med 9000 medarbetare i många olika självständiga bolag. Han menar också att
allt Bonnier gör präglas av hög kvalitet och att man känner ett ansvar för de
människor som på olika sätt kommer i kontakt med företaget, vare sig de är
läsare, tittare, medarbetare etc.85

                                                
84 Bonnier AB. 0nO�RFK�YLVLRQHU��www.bonnier.se
85 Bonnier AB. 0nO�RFK�YLVLRQHU� www.bonnier.se
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�� /DJVWLIWQLQJ�� PHGLHNRQFHQWUDWLRQ� RFK
GDJVSUHVV� L� XWODQGHW� ±� HQ� MlPI|UHOVH� PHG
6YHULJH

���� *OREDOD�PHGLHNRQFHUQHU

De tre största mediekoncernerna i världen är, i fallande ordning; amerikanska
Time Warner, Walt Disney co. och tyska Bertelsmann86. USA ligger i täten
när det gäller mediekoncerner, åtta av tio av de största mediekoncernerna har
sitt ursprung i USA.87 Bonnier AB är Nordens största medieföretag med en
omsättning 1998 på 1735 mUSD.88 Man finns dock inte med på listan över de
40 största mediekoncernerna i världen.89 I jämförelse med Time Warner, som
har en omsättning på 26800 mUSD, ter sig Bonnier AB som jag ser det som
ett litet företag på de globala arenorna.

���� 6WRUEULWDQQLHQ

Enligt 5nGHW� I|U�PnQJIDOG� LQRP�PDVVPHGLHUQD�är klassindelningen i pressen
mycket tydlig i Storbritannien, eftersom en stor del av befolkningen endast
läser sensations- och skandalinriktad press, som kallas WKH�SRSXODU�SUHVV.90 De
största tidningarna inom denna genre är The Sun med 4,1 miljoner läsare och
Daily Mirror med 2,5 miljoner läsare. En annan, mindre del av befolkningen
läser TXDOLW\� SUHVV, kvalitetstidningar. Morgontidningen Daily Telegraph är
den största kvalitetstidningen med 1,1 miljoner i upplaga.

Kännetecknande för Storbritanniens tidningsmarknad är att de flesta tidningar
kontrolleras från huvudstaden, men detta håller nu på att förändras.91

Landsortstidningarna såldes i början av seklet till ägare i huvudstaden och
många tidigare morgontidningar förändrades till kvällstidningar, vilket
försvagade deras ställning. Det sätt på vilket man styr över tidningarna från
London har lett till ett sånt missnöje att gratistidningar startats på landsbygden
och de större företagen överväger nu att återlämna den brittiska
landsortspressen till lokala företagsledningar. Detta jämförs av Karl Erik
Gustafsson med Sverige, där vi istället har en stark landsortspress, eftersom de

                                                
86 Rådet för mångfald inom massmedierna 1997, 0HGLHNRQFHQWUDWLRQ�L�XWODQGHW��0HGLHVWUXNWXU�RFK
UHJOHU�RP�PHGLHNRQFHQWUDWLRQ�L����OlQGHU, s. 87.
87 Harrie, Eva 2000. 7KH�1RUGLF�0HGLD�0DUNHW��s. 74.
88 Harrie, Eva 2000. 7KH�1RUGLF�0HGLD�PDUNHW� s. 10.
89 Harrie, Eva 2000. 7KH�1RUGLF�0HGLD�0DUNHW��s. 74.
90 Rådet för mångfald inom massmedierna 1997:2, 0HGLHNRQFHQWUDWLRQ�L�XWODQGHW��0HGLHVWUXNWXU�RFK
UHJOHU�RP�PHGLHNRQFHQWUDWLRQ�L����OlQGHU, s. 78. Se även Hadenius, Stig & Weibull Lennart 1997,
0DVVPHGLHU�±�3UHVV��UDGLR�RFK�79�L�I|UYDQGOLQJ� s. 66.
91 Gustafsson, Karl Erik 1996, 'DJVSUHVVHQ�L�1RUGHQ�±�6WUXNWXU�RFK�HNRQRPL� s. 101.
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flesta landsortstidningar gjorts om från kvällstidningar till morgontidningar.92

Beaverbrook, Rothermere och Thomson är alla kända namn inom den brittiska
pressen.93 De har traditionellt sett ägt en stor del av den brittiska pressen och
Daily Mail – som ägs av Rothermere – kontrollerar även ett antal regionala
och lokala tidningar. Utländska ägare innehar dock en stark ställning i landet.
Det kanadensiska medieföretaget &RQUDG�%ODFNV�+ROOLQJHUJUXSS kontrollerar
Daily Telegraph. Australisk-amerikanska 5XEHUW� 0XUGRFKV grupp 1HZV
&RUSRUDWLRQ kontrollerar nästan 35 procent av den brittiska dagspressen och
äger The Sun, News of the World, The Times m fl. Man äger förutom press
hela satellit- och kabelnätet och har intressen även i Australien, Asien och
USA.94

1996 grundades en ny lag i Storbritannien som ger ganska stor frihet åt
övervakande myndigheter att själva avgöra om ett företag skulle ha sådana
intressen som inte svarar mot det allmänna intresset. När denna lag tillkom
slopades också alla bestämmelser om korsägande inom olika medier, som
satellit-, kabel- och marksända tjänster. Även korsägande mellan press och
radio/TV tillåts numera i högre utsträckning.95

Det finns inga begränsningar när det handlar om utlänningars ägande av
pressen i Storbritannien.96 Däremot får fysiska personer bosatta utanför EU
inte tillstånd för Channel 3 och 5 eller radio eller ”inrikes” satellittjänster. En
skillnad görs dock mellan fysisk person och juridisk person, då en juridisk
person kan få tillstånd för markbunden TV om de har huvudkontor eller säte i
ett annat EU-land.

���� 7\VNODQG

Fram till 1986 hade public service-radion och televisionen monopol i
Tyskland. Idag är public service-sektorn och en del större kommersiella
företag starka.97

Juridiskt sett finns det vissa begränsningar för alltför stora
ägarkoncentrationer i Tyskland. Det är trots det ett fåtal större företag som
äger en stor del av medierna, enligt 5nGHW�I|U�PnQJIDOG�LQRP�PDVVPHGLHUQD�
Bertelsmannkoncernen är världens tredje största mediekoncern och man har
intressen inom skivbranschen, bokutgivning och television i Tyskland. Man

                                                
92 Gustafsson, Karl Erik 1996, s. 102.
93 Rådet för mångfald inom massmedierna 1997, s. 79.
94 För ytterligare information om Murdoch och Storbritannien, se kap. 1.1.
95 Rådet för mångfald inom massmedierna 1997:2, s. 81. Se även kap. 1.1.
96 Rådet för mångfald inom massmedierna 1997:2, s. 82.
97 Rådet för mångfald inom massmedierna 1997:2, s. 86 ff.
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har verksamhet i 60 länder och har ca 82000 anställda.98 Springerkoncernen
äger omkring 25 % av dagspressen i Tyskland. Man äger bl. a. tidningen Bild-
Zeitung som med sin upplaga på 4,4 miljoner ex är den enda tidningen i
Tyskland som har nått s k. ”överregional” spridning.99 I Tyskland råder i
övrigt en stark regional marknad för dagstidningar. Kirchgrupperna har främst
intressen inom TV och filmrättigheter.100 WAZ-gruppen ger ut ett flertal
lokalutgåvor av Westdeutsche Allgemeine Zeitung och har på detta sätt nått
framgång i Tyskland. WAZ är ett stort tidningshus med intressen främst i
Österrike.101 Kirchgrupperna har främst intressen inom TV och
filmrättigheter.102

I Tyskland beslutar man inom de olika delstaterna kring juridiska frågor och
lagar som rör press, radio och TV.103 Reglerna om radio och TV liknar ändå
varandra mycket om man jämför de olika delstaterna, vilket beror på att det
även finns ett gemensamt avtal kring denna verksamhet. Avtalet innehåller
bestämmelser om att det inte är tillåtet att som ensam aktör äga över 30
procent av den tyska TV-marknaden. I princip alla kanaler där aktören har ett
ekonomiskt intresse räknas med och dessutom tittar man på intressen inom
film, reklam, sportsändningsrättigheter, TV-produktion och tryckta medier.
Tidigare var det endast tillåtet att ensam äga 49,9 procent i ett TV-företag,
medan det nu är tillåtet att äga 100 procent. Vad gäller korsägande så kan ett
medieföretag endast äga 49,9 procent i ett annat medieföretag. Det är tillåtet
för ett företag att äga två landstäckande radiokanaler.

Konkurrensmyndigheterna i Tyskland ingriper inte mot korsägande mellan
pressföretag och privata programföretag inom radio och TV. Bayern, Hessen
och Schleswig-Holstein är delstater som tillämpar restriktioner mot
korsägande. Det finns förbud mot sammanslagning av pressföretag om
företagens sammanlagda omsättning är högre än 25 miljoner DM och man kan
misstänka att en dominerande marknadsposition kan uppstå vid
sammanslagning.104 När det gäller utländskt ägande av medieföretag i
Tyskland gäller samma regler för utlänningar som inhemska företag.

���� 6YHULJH

I Sverige finns det främst tre större mediekoncerner som har ett intresse inom
tidningsvärlden. Det är Bonnier AB som innehar störst del av den samlade
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mediemarknaden.105 Därefter följer Modern Times Group MTG AB, som ägs
till 8,4 procent av Kinnevikkoncernen.106 Modern Times MTG Group AB har
främst intressen inom radio och TV. TV 3, TV 6, Z-TV, TV 1000 och delar av
TV 4 och Strix Television ingår i koncernen. En del av företagets presentation
lyder så här:

Koncernen har varit ledande i att bryta monopol och oligopol inom
mediesektorn och är idag etablerad som ett ledande internationellt
medieföretag.107

Grundaren till Kinnevikkoncernen, Jan Stenbeck, tog initiativet att dela ut
nyhetstidningen Metro gratis i Stockholms tunnelbana 1995 och idén med
gratistidningar har sedan spridits till övriga Norden.108

Även det norska företaget Schibsted – som i Norge kontrollerar 30 procent av
dagspressen109 - har intressen på den svenska arenan. Man äger tidningarna
Aftonbladet och Svenska Dagbladet, vilka man köpte efter att Bonniers dragit
sig ur affären.110 Schibsted äger färre objekt av medierelaterat slag än MTG
men är större när det kommer till dagstidningar. Man är den näst största
tidningsutgivaren i Sverige och står för 15 procent av dagstidningsupplagan.111

1993 köpte den nederländska koncernen Wolters-Kluwer upp Liber AB och
blev därmed en av de större aktörerna på svensk mediemarknad. Det finns
idag ingen lagstiftning vad gäller uppköp och ägande av företag inom
mediebranschen i Sverige.112

������ 'DJVSUHVVHQV�O|QVDPKHW�RFK�YLOONRU�L�6YHULJH

I sin bok 'DJVSUHVVHQ� L� 1RUGHQ� �� 6WUXNWXU� RFK� HNRQRPL gör Karl Erik
Gustafsson en sammanställning över hur lönsamheten inom den svenska
dagspressen sett ut sedan 1976.113 Enligt Gustafsson förbättrades dagspressens
lönsamhet under 1980-talet, efter en svacka under 70-talet.114 Efter 1988
minskade lönsamheten något för att efter 1992 års lönsamhetsökning
stabiliseras till sex procent. Gustafsson anser att dagspressens lönsamhet till
stor del är beroende av konjunktursvängningar, då det till stor del är
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reklamens omfattning som avgör lönsamhetsgraden.115 När möjligheterna till
lönsamhet minskar för annonsörerna drar man ned på reklam och vice versa.

Enligt de två professorerna i journalistik respektive medieforskning Stig
Hadenius och Lennart Weibull har dagspressens lönsamhet och nettomarginal
minskat sedan början av 90-talet.116 Weibull och Hadenius hävdar dock att
lönsamheten, trots de ekonomiska problem som rått sedan 80-talet, varit god
och att speciellt de ledande tidningarna kunnat redovisa goda vinster även i
konjunktursvackor. Under 80-talet klarade man sig tack vare ökade
annonsintäkter (vilket dock gjorde tidningarna sårbara för
konjunktursvängningar), medan man under ett svårt 90-tal sparade in
personalkostnader då redaktionerna datoriserades.

Enligt senare iakttagelser av Håkan Hvitfelt är beroendet av annonsintäkterna
just den stora svagheten hos dagstidningarna.117 Han menar att
annonsintäkterna inte ökade på det sätt de borde ha gjort under
högkonjunkturen i Sverige 1999, eftersom konkurrensen med direktreklam,
TV-reklam, gratistidningar mm. var för stor. Hvitfelt tror att framtidens sätt
att annonsera kommer att vara via Internet, istället för via dagstidningar.

Presstödet i Sverige har haft betydelse för speciellt andratidningarnas
överlevnad, och spelar en roll i en av de kommande debatterna, varför jag
nedan beskriver dess utformning. Hadenius och Weibull säger att debatten om
ett statligt stöd till dagspressen fördes under 1960- och 70-talet.118 De som
stödde införandet av presstöd anförde främst yttrandefrihetsskäl som
argument. Man ville bevara en mångfald inom dagspressen och fann att ett
statligt stöd till mindre tidningar var ett bra sätt att verka för detta.
Motståndarna befarade däremot att tidningarna skulle bli alltmer beroende av
statliga medel och därmed förlora i självständighet. Man menade även att ett
selektivt stöd skulle vara i strid med tryckfriheten och befarade att det skulle
leda till att alla tidningar blev förlustföretag.

1972 infördes selektivt presstöd men det betraktas fortfarande som ”osund
subventionspolitik” av oppositionen.119 Ett tecken på att presstödet är
omtvistat är att den borgerliga minoriteten 1994 föreslog en snabb avveckling
av det. Presstödet kan delas in i GLUHNW SUHVVW|G, som omfattas av GULIWVVW|G�
XWYHFNOLQJVVW|G�och GLVWULEXWLRQVVW|G, samt LQGLUHNW�SUHVVW|G� som betecknas
av OlJUH� PRPV� (sex procent för dagstidningar) eller UHGXNWLRQHU� L

                                                
115 Gustafsson 1996, s. 78.
116 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart 1997, s. 86.
117 Hvitfelt, Håkan 2000. (Q�Q\�PHGLHYlUOG. Ingår i Hvitfelt Håkan 2000. 3n�YlJ�PRW�PHGLHYlUOGHQ
����� s. 20.
118 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart 1997, s. 91.
119 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart 1997, s. 92.
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UHNODPVNDWWHQ�120 Det direkta presstödet svarar för ungefär fem procent av
pressens totala omsättning, men betyder desto mer för de tidningar som har
rätt till stöd. För att ta ett exempel utgjorde det statliga stödet på 50 miljoner
kronor fem procent av Svenska Dagbladets intäkter 1995. Annonsintäkterna
var dock på 500 miljoner kronor, vilket utgjorde hälften av intäkterna. En
tanke bakom det direkta presstödet är att det ska kompensera andratidningarna
för deras problem att få annonser. Karl Erik Gustafsson anser dessutom att
presstödet betyder ökade totalupplagor för dagspressen.121 Analyser av följden
av nedlagda tidningar har visat att endast ca 40 procent av upplagan övertas av
kvarvarande tidningar.

                                                
120 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart 1997, s. 94.
121 Gustafsson 1996, s. 105.
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�� 'HEDWWHQ�RP�0DULHEHUJ�����

���� 8OI�1LOVRQ�RFK�([SUHVVHQV�QHGJnQJ�RFK�I|UIDOO

Lars J. Hultén skriver i sin bok 2UGHQ�RFK�SHQJDUQD�om bakgrunden till en
debatt som utspelade sig i DN under hösten 1995. Debatten tog fart med
anledning av den bok Ulf Nilson gav ut efter att han enligt egen utsago fått
sparken från Expressen.122 Enligt Hultén är kampen om finanskapital och
kunskapskapital de stora orsakerna till de debatter om Bonniers som uppstått.
Detta belyser han genom att ta debatten i Dagens Nyheter 1995 som exempel.
Den egentliga bakgrunden till debatten var enligt Hultén de omfattande
förändringarna inom Mariebergskoncernen, vilka skedde i slutet av 80-talet.123

Företaget DN/Expressen döptes då om till AB Marieberg och Expressen, DN
samt senare Sydsvenska Dagbladet fick ställning som dotterbolag. Bengt
Braun kom från dagligvaruhandeln i USA och utsågs till VD och Olle Måberg
blev ordförande i koncernstyrelsen. Braun utsågs även till styrelseordförande
för Expressen 1992 och för Dagens Nyheter 1994.

Jag anser att Ulf Nilsons presentation av sin bok ([SUHVVHQV� QHGJnQJ� RFK
I|UIDOO på bokmässan i Göteborg var den utlösande faktorn för debatten. I
Dagens Nyheter 1995-10-28 uttalar sig medieprofessorn Karl Erik Gustafsson
och tar parti för Ulf Nilson.124 Gustafsson ställer sig kritisk till Bonniers
maktkoncentration och anser att Mariebergs ägande av Expressen inte har
varit av godo för tidningen. Han anser vidare att den då nytillträdda
chefredaktören på Expressen, Christina Jutterström, ägnat sig åt att städa upp
på redaktionen - vilket inkluderade en bortstädning av Ulf Nilson - och att
detta inte säljer några tidningar.

Jesús Alcalá föddes 1951.125 Han har en bakgrund som jurist, kulturskribent
och samhällsdebattör. 1998 blev han ordförande för svenska Amnesty, men
tvingades avgå år 2000, efter misstankar och sedermera en fällande dom för
bedrägeri.126 Han är f.d. medarbetare på DN:s kultursida och har också varit
ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet. I den här debatten har Alcalá studerat
Bengt Braun och dennes förhandlingsteknik.127 Alcalá säger att Ulf Nilson
efter mer än 32 år i tjänst på Expressen för några månader sedan fick veta att

                                                
122 Hultén 1999, s. 199.
123 Hultén 1999, s. 201.
124 Luthander, Per 1995. Bokmässan: ’Diktat styr Expressen’. Utstädad Ulf Nilson får medhåll av
medieprofessor, 'DJHQV�1\KHWHU 1995-10-28.
125 Focus 1999. $OFDOi�
126 Storm, Ulf 2002. Personlig insikt fick Michaela att avslöja Alcalá, -XVHNWLGQLQJHQ, 5/2002, s. 19-
21.
127 Alcalá, Jesús 1995. Yttrandefrihetens pris: 250 000 kronor. Jesús Alcalá har studerat VD Bengt
Brauns förhandlingsteknik��'DJHQV�1\KHWHU� 1995-11-17.
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han inte längre var önskvärd på tidningen. Detta berodde på att den nya
chefredaktören Christina Jutterström ville få bort honom från tidningen. Ett
avtalsförslag skickades till Nilson sommaren 1995. Enligt frilansavtalet skulle
Ulf Nilson för all framtid vara förbjuden att avslöja någon konfidentiell
information om tidningen och han skulle varje gång avtalet bröts få betala 250
000 kronor i böter. Alcalá menar att man försökte köpa Nilsons tystnad för att
stoppa boken som var färdig för tryckning. Braun har hävdat att han inte visste
något om avtalet, men Alcalá säger att det måste vara felaktigt. Det var enligt
Alcalá Braun som slutligen tog på sig ansvaret för förhandlingarna mellan
Nilson och Expressen och Braun har tidigare varit med om liknande historier.

Brauns krav på total kontroll över alla tidningar i
Mariebergskoncernen, det monopolspel han bedriver då han utser
sig själv eller sina mest servila medarbetare till ledande poster
stämmer inte överens med liberalismens grundprinciper:
maktspridning, självständighet och ett kritiskt förhållningssätt.
Brauns ledarstil är helt enkelt oförenlig med de idéer som Bonniers
tidningar velat värna och stå för.128

Alcalá kritiserar inte rakt på sak Marieberg eller Bonniers utan koncentrerar
sig istället på att gå till angrepp mot Bengt Braun. Braun får figurera som den
enskilde person som förändrat hela Bonniers organisation till det sämre.

Bengt Braun har kallats ”chefen för Dagens Nyheters ägare”.
Kanske är det ironiskt menat. Men nog är det sant att Bengt Brauns
maktbegär har ställt familjen Bonnier i skymundan. Problemet är
att med Bengt Braun vid makten går en liberal tradition i graven.129

Alcalá menar att det är främst Bengt Braun och hans maktbegär som är det
stora problemet inom Marieberg och att han är ett stort problem även för
familjen Bonnier själva.

������ $UQH�5XWK�NULWLVHUDU�%RQQLHUV�XWYHFNOLQJ

Arne Ruth föddes 1943 och var verksam på Sveriges radio åren 1968-1977.130

Efter det blev han kulturchef på Expressen fram till 1982 och mellan åren
1982-1998 var han chefredaktör på Dagens Nyheters kultursida. 1998 avgick
han dock under debatten om Dagens Nyheters eventuella köp av Svenska
Dagbladet.

Ruth anser att det är viktigt att Bonniers makt granskas även i koncernens

                                                
128 Alcalá, Jesús 1995. Yttrandefrihetens pris: 250000 kronor��'DJHQV�1\KHWHU��1995-11-17.
129 Alcalá, Jesús 1995. Yttrandefrihetens pris: 250 000 kronor. Jesús Alcalá har studerat VD Bengt
Brauns förhandlingsteknik��'DJHQV�1\KHWHU��1995-11-17.
130 Norstedts uppslagsbok 1999, s. 1099.
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egna tidningar.131 Han menar att det har skett stora förändringar sedan Gerard
Bonnier lämnade företaget 1987, eftersom denne stod för ett aristokratiskt
ansvar och en plikttrogenhet som inte hörde till den kapitalistiska eran. 1989
bytte Dagens Nyheter AB namn till AB Marieberg och det ”nya” företaget
liknade inte på något sätt det tidigare. Bengt Braun blev VD över Marieberg
och han blev också styrelseordförande i de båda nyskapade dotterbolagen
Dagens Nyheter och Expressen. Enligt Ruth innebar de nya
maktförskjutningarna att koncernens verkställande direktör Braun även blev
”ägarmaktens ansvarige” i de tre tidningarna Dagens Nyheter, Expressen och
Sydsvenska Dagbladet. Min tolkning av Arne Ruths artikel är att han menar
att Bonniers har förändrats från att ha varit ett liberalt familjeföretag med
yttrandefrihet och kulturvärden som signum till ett storföretag, vars största
ambition är vinstmaximering och utökad makt. Arne Ruth menar att
yttrandefriheten kan vara hotad och att siffror nu har tagit makten över orden.
Han tar f.d. chefredaktören för Expressen, Bo Strömstedts uttalanden i sin
memoarbok /|SVHGHOQ�RFK�LQVLGDQ som exempel. Strömstedt menar att ordet
oberoende har börjat användas alltmer av Mariebergskoncernen, istället för tal
om liberala värden, som tidigare varit deras ledstjärna. Detta kan enligt
Strömstedt bero på att man nu vill expandera utomlands och bilda stora
förlagshus, där tidningar av vitt skilda politiska färger kan ingå.

Den 19 november 1995 svarar Bengt Braun på Alcalás och Ruths artiklar.132

Han värjer sig mot Alcalás anklagelser och hävdar att avtalet som skickades
till Ulf Nilson var menat att öka hans möjligheter att komma till tals och inte
att inskränka dem. Braun betonar speciellt att han tar avstånd från alla former
av ”munkavleparagrafer” som skulle kunna begränsa yttrandefriheten. Han
säger också att han absolut inte har velat stoppa utgivningen av Ulf Nilsons
bok, även om negativa skriverier om Expressen självklart inte är önskvärt av
Marieberg. Mot slutet av sin artikel skriver Braun att det finns mycket
tänkvärt i den kritik som riktats mot ägare, styrelser, ledning och
chefredaktörer i Marieberg och att han kommer att begrunda detta. Han
påtalar dock inte vad han anser kan vara tänkvärt.

Braun skriver ingenting om att Expressen ville bli av med Ulf Nilson, eller
varför. Han menar att han inte själv krävt att få bli styrelseordförande i
Sydsvenskan, Expressen och DN samtidigt som han innehar VD-rollen i
Marieberg, utan att det är Olle Måberg som ansåg att detta skulle vara en
förutsättning för att kunna leda företaget på ett effektivt sätt. Jag anser att
denna punkt i Brauns artikel är irrelevant, då han i praktiken lU
styrelseordförande i de tre nämnda tidningarna.

                                                
131 Ruth, Arne 1995. Mariebergs samlade tystnad,�'DJHQV�1\KHWHU��1995-11-18.
132 Braun, Bengt 1995. Munkavlar bannlysta, 'DJHQV�1\KHWHU�1995-11-19.
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������ 3XEOLFLVWHUQDV�PLQVNDGH�PDNW

Olle Wästberg är publicist och f.d. chefredaktör för Expressen.133 Wästberg
skriver att tidningarna går mot en alltmer kommersialiserad marknad och det
mönster som finns att se hos etermedierna med t ex. 81 kommersiella
radiostationer – där inte en enda leds av en publicist - är något som kommer
att efterföljas av tidningarna.134 Den hårdare konkurrensen, som enligt
Wästberg uppstått, har lett till att ekonomer och marknadsförare har fått mer
att säga till om medan publicisterna fått mindre att säga till om.

Wästberg menar vidare att alltfler tidningar har en chefredaktör som är eller
har varit även VD för ett annat företag eller för en koncern som i sin tur äger
tidningen. Han tar Bengt Braun och Marieberg som exempel och säger att
kombinationen av Mariebergs tillväxt och Bengt Brauns ställning innebär en
helt ny situation på mediemarknaden. Wästberg oroas av hur de allmänna
värderingarna inom tidningsvärlden har förändrats. Wästberg är vid artikelns
tillkomst ledamot av kulturdepartementets public service-beredning och av
lokalradiokommittén och det är utifrån det perspektivet naturligt att han är
kritisk till utvecklingen av en större ekonomisk makt inom medieföretagen.

������ 0DULHEHUJV�DQVYDUVI|UGHOQLQJ�NULWLVHUDV

Arne Ruth menar att Bengt Braun räddade Dagens Nyheter under 90-talets
ekonomiska kris och förnekar inte att Braun är en utmärkt affärsledare.
Däremot menar Ruth att det är fel på ansvarsfördelningen inom
Mariebergskoncernen.

En person bör inte kallas chefredaktör, om han är ett redskap för
ägare utanför tidningsarbetet eller i realiteten är underställd någon
annan anställd i tidningen.135

Enligt Ruth är chefredaktörerna på Mariebergskoncernens tidningar numera
underställda tidningsbolagens styrelseordförande, vilket inte varit fallet
tidigare. Maktfördelningen och företagsstrukturen inom Marieberg har blivit
otydlig och Ulf Nilson-historien är ett olyckligt exempel på detta. Ruth menar
vidare att tidningar som ägs av koncernen måste kunna rikta kritik mot
varandra och vara självständiga trots att de har samma ägare. Han menar
också att ekonomi och publicistik ska vara sidordnade i förhållande till
varandra. Hultén kritiserar till viss del Ruths artikel.136 Han menar att det är
omöjligt att alltid göra en stor åtskillnad mellan ord och siffror. Han anser

                                                
133 Sveriges Television 2001-12-05. 6Y7�VH�±�Q\KHWHU���GHFHPEHU������
http://www.svt.se/nyheter/2001/011205/150.html
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135 Ruth, Arne 1995. Det handlar om principer,�'DJHQV�1\KHWHU 1995-11-23.
136 Hultén 1999, s. 223.
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även att Ruth har bortsett från att problematisera vissa frågor som kan vara av
nog så stor vikt. Det handlar främst om att redaktionella frågor till stor del
handlar om ekonomi, marknader och affärer.

������ %RQQLHUV�I|UVYDUDV�DY�-XWWHUVWU|P�RFK�7HQJEODG

Per Tengblad är vid tidpunkten för debatten verkställande direktör för
Bonniers månadstidningar.137 De övriga inslagen i debatten är ägnade åt att
antingen kritisera ledningen i Marieberg eller åt att värja sig mot den kritik
som riktats mot Marieberg, men Tengblad ger sig in i debatten för att klargöra
allmänna ramar och regler för hur det journalistiska arbetet kan och bör se ut.
Han menar att direktörens och redaktörens uppgifter och roller måste vara
tydliga och att utgivning förutsätter en god relation mellan läsare och tidning.
Tengblad menar vidare att många tycks tro att ägare av tidningar och medier
har en dold förväntan om kontroll av det fria ordet, men att det är helt
felaktigt. Att vara en ledare i ett publicerande företag innebär ett stort ansvar
för pressfriheten och det är inte bara redaktören och den ansvarige utgivaren
som har ett sådant ansvar.

Enligt Hultén är detta ett ovanligt inslag i debatten, eftersom det är skrivet av
en direktör.138 Jag får intrycket att Tengblad med sin artikel vill tala om att det
inte alls råder någon obalans vad gäller maktförhållanden inom
Mariebergskoncernen, utan att det alltid är läsarna som spelar den viktigaste
rollen vid tidningsutgivning. Tengblads artikel uppfyller dock inte det syfte
jag tror den hade. Han befattar sig inte på något sätt med den kritik som riktats
mot koncernen, utan talar istället i andra mer övergripande termer, vilket gör
att den verkar malplacerad i relation till den övriga debatten. Citatet nedan
illustrerar hur Tengblad ger en lektion i hur tidningsarbete bör ske.

Direktörens roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för
utgivningen vad gäller mål, resurser, stöd och motivation,
spridning och ekonomisk kontroll – allt för att nå de ekonomiska
målen och säkra långsiktig utveckling och överlevnad.
Redaktörens roll är att inom uppdragets ram (policyn) göra bästa
möjliga tidning och därmed garantera det läsarnas engagemang
som är den verkliga förutsättningen för kommersiell utgivning och
överlevnad.139

Jutterström är chefredaktör och ansvarig utgivare för Expressen vid denna tid.
Hon tillbakavisar kritiken från Ruth, Nilson och Alcalá genom att säga att det
pågår ett krig mot Expressen.140 Jutterström menar att Mariebergs ägande av

                                                
137 Tengblad, Per 1995. Ett rollspel med klara regler��'DJHQV�1\KHWHU, 1995-11-23.
138 Hultén 1999, s. 225.
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fyra dagliga tidningar inte påverkat den publicistiska inriktningen hos de
enskilda tidningarna. Jutterström säger också att hon aldrig, under sina 13 år
som ansvarig utgivare upplevt att hon styrts av familjen Bonnier. Hon påpekar
att ingen har försökt påverka hennes beslut angående Ulf Nilsons avgång som
krönikör, trots att flera familjemedlemmar fått utstå kritik. Jag förmodar att
Jutterström här menar medlemmar av familjen Bonnier, men hon utvecklar
inte vidare vad familjemedlemmarna tidigare fått kritik för.

Jutterström erkänner själv – fast i andra termer – som Karl Erik Gustafsson i
den första artikeln uttrycker det, att hon ägnat sig åt att ”städa” på redaktionen.
Hon menar att det skede tidningen är inne i kräver att man vågar lyfta fram
nya skribenter och att man vågar ta farväl av gamla. Jutterström ville ha kvar
Nilson som Pariskorrespondent, men efter hans smutskastning av tidningen
blev situationen ohållbar. Jutterström säger att hon bara ytligt känt till turerna
i Nilson-förhandlingarna eftersom Nilson själv vägrat tala med henne och hon
därför tvingats lämna över förhandlingarna på Brauns bord.

Avslutningsvis förklarar Jutterström varför tidningen Expressen inte längre
kallas liberal, utan istället oberoende. Hon säger att det beror på förändringen i
samhället och på tidningen och att begreppet liberal missbrukats mycket de
senaste åren.

������ 8OI�1LOVRQ�UHSOLNHUDU

Ulf Nilson har skrivit boken�([SUHVVHQV�QHGJnQJ�RFK�I|UIDOO�och är den som
är föremål för debatten. I denna artikel svarar han på Brauns och Jutterströms
tidigare inlägg i debatten. Han menar att Brauns kommentar till Alcalá och
Ruth är ”svepande, ofullständig och därför missvisande.”141�Ulf Nilson skriver
att Christina Jutterström i april 1995 förbjöd honom att skriva fler krönikor i
Expressen. Nilson erbjöd sig att fortsätta arbeta som Pariskorrespondent för
tidningen och detta accepterades. Ulf Nilson hävdar dock att han efter detta
utsattes för utfrysning av företagsledningen och att man i praktiken inte ville
ha honom kvar på tidningen. I månadsskiftet augusti/september – ungefär
samtidigt som det blev klart att Nilson skulle ge ut boken ”Expressens
nedgång och förfall” - fick han ta emot ett frilanskontrakt. Kontraktet innebar
att Ulf Nilsson vid utgivning av boken skulle åläggas att betala 250 000
kronor i vite samt att hans anställning på Expressen skulle upphöra.

Denna artikel kan relateras till Hulténs teori om nyhetsberättelsens
tillkommande och läran om hegemoni. Ulf Nilson har inte passat in på
redaktionen, i synnerhet inte sedan Jutterström anlänt som chefredaktör. Detta
kan enligt hegemoniteorin bero på att normerna och reglerna inom
nyhetsredaktionen på något sätt förändrats under tiden Nilson varit anställd

                                                
141 Ulf Nilson 1995. Slavkontraktet, 'DJHQV�1\KHWHU� 1995-11-29.
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(möjligen efter att Jutterström anlänt) och att han inte kunnat anpassa sig till
detta nya klimat. Man kan också anta att det avtalsförslag Nilson fick skickat
till sig innebar en krock mellan dels GHW�HJQD�MDJHW��GHQ�HJQD�DUEHWVSODWVHQV
WUDGLWLRQ� RFK� QRUPHU samt GH� |YHUJULSDQGH� SURIHVVLRQHOOD� LGHDOHQ� Nilsons
självständighet som journalist blev så inskränkt i och med detta avtalsförslag
att han inte längre ansåg att han fick sina egna intressen tillgodosedda genom
att vara anställd på Expressen. Jag skulle tro att anledningen till att Nilson
slutade på Expressen var en kombination av dessa teorier. Eftersom han redan
innan frilanskontraktet kom på tal börjat skriva en bok om Expressens
nedgång och förfall, är det troligt att han inte kände sympati med den
organisation och de normer och regler som omgav tidningsredaktionen.

������ ´8SSGHOQLQJ�I|UVYDJDU´

Svante Nycander är vid tidpunkten för denna debatt chefredaktör för DN:s
ledarsida. Han vänder sig mot den enade truppen bestående av Arne Ruth,
Jesús Alcala, Ulf Nilson och Olle Wästberg.142 Nycander skriver i sin artikel
att Arne Ruth och Bo Strömstedt fäster onödigt stor vikt vid
ägandeförhållandena inom Mariebergskoncernen och vid det faktum att
koncernchefen är ordförande även i tidningsstyrelser.143 Nycander menar att
man inte kan vrida tiden tillbaka och att vi idag måste finna oss i att det
ekonomiska och det redaktionella har andra premisser än förr. Idag finns det
enligt Nycander inom Mariebergskoncernen fyra stora dagstidningar, företaget
Duni, ett fastighetsbolag, ett tryckeribolag och flera andra företag. Därför kan
företaget inte längre styras på samma sätt som på den tiden då man ägde
endast Dagens Nyheter.

Nycander menar dock att det är viktigt att bevara de traditioner som gjort
Dagens Nyheter AB till en framgångsrik tidning. Han oroas över något som
varken Alcalá eller Ruth har tagit upp, nämligen uppdelningen av den
redaktionella ledningen. Han menar att chefredaktören har förlorat sin forna
roll som tidningens ansikte utåt, då man i t ex. DN har delat upp den
redaktionella ledningen mellan tre chefredaktörer och att detta lett till ökad
makt för direktören. Redaktionen får genom att det finns flera viljor många
konkurrerande mål, medan direktören har ett ganska endimensionellt mål.
Nycander kommenterar Ulf Nilsons avsked från Expressen med att säga att
diskussionen har varit ensidig. Nycander menar att chefredaktören ville att
Nilson skulle vara korrespondent istället för krönikör och att Nilson då gick
till andra medier och uttalade sig negativt om tidningen Expressen. Nycander
frågar sig i vilken annan bransch en anställd skulle kunna uttala sig som
Nilson gjort och behålla sin anställning. Han menar vidare att journalistavtalet

                                                
142 Nycander, Svante 1995. Uppdelning försvagar, 'DJHQV�1\KHWHU�1995-12-04.
143 Nycander avser här kritik Strömstedt tidigare fällt om bolagsstämmans beslut 1994 om att inte
välja in chefredaktörer i koncernstyrelsen.
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visserligen har generösa regler vad gäller yttrandefrihet, men att det inte
upphäver den ömsesidiga lojaliteten i anställningsförhållandet. Avslutningsvis
säger han att yttrandefrihet inte är samma sak som att avsiktligt skada det
företag man är anställd i så som Ulf Nilson gjort genom sin bok.

Hultén menar att Nycander belyser de tre ideologier som utvecklats i
nyhetsrummet.144 Dessa är:
Ideologi A: Tidningens ledarredaktion och chefrollen
Ideologi B: Journalistrollen
Ideologi C: Företagskulturen (direktören)145

Enligt Nycander kommer hotet från ett helt annat håll än Ruth menar.
Nycander ser den växande journalistikmakten (ideologi B) som ett problem,
eftersom den kan splittra redaktionen (ideologi A) som därmed försvagas i
relation till direktören (ideologi C).

Bo Strömstedt kritiserar Nycanders sätt att tackla frågan om Mariebergs
ägande.146 Han menar att Nycander har bortsett från principer för det som för
ögonblicket har sett lämpligt ut. Han säger också att Nycander själv fäst stor
vikt vid om koncernchefen eller någon annan även är ordförande i
tidningsstyrelserna. 1989 skrev han på ett brev som skrivits av Strömstedt,
Ruth, Jutterström och honom själv. Brevet innehöll en vädjan om att man ville
att en representant för huvudägarna även i fortsättningen skulle vara
styrelseordförande för tidningarna Expressen och Dagens Nyheter, inte att
koncernchefen själv skulle vara det. Man hade ingen avog inställning mot
Bengt Braun vid tillfället, utan tänkte mer på tidningshusets struktur.
Förvirring skulle uppstå om Braun innehade både VD-rollen och rollen som
styrelseordförande i tidningarna. Det fanns större möjligheter att föra öppna,
övergripande samtal med en styrelseordförande som inte samtidigt innehade
VD-rollen. Strömstedt ser styrelseordföranden som ett mellanled mellan
chefredaktörerna och ägarna. Han kommenterar inte det scenario Nycander i
sin artikel ser framför sig, där den ökade journalistikmakten skulle kunna
splittra redaktionen. Strömstedt berör inte heller Nycanders yttranden om
Nilson-affären, vilket torde peka på att han antingen inte anser frågan vara
intressant eller inte har svar på tal när det gäller dessa synpunkter. Strömstedt
har i sina memoarer tagit upp några exempel på journalister och
chefredaktörer som lämnat Bonnierägda tidningar tidigare då det yrkesmässiga
samarbetet inte fungerat av olika skäl.147 Med tanke på att det hänt flera gånger
förr att medarbetare sagt upp sig på grund av samarbetssvårigheter behöver
Ulf Nilson-affären inte vara ett tecken på att Bonniers ändrat sin hållning.

                                                
144 Hultén 1999, s. 230.
145 Hultén 1999, s. 94.
146 Strömstedt, Bo 1995. Nycanders frestelse, 'DJHQV�1\KHWHU, 1995-12-05.
147 Strömstedt, Bo 1994, /|SVHGHOQ�RFK�LQVLGDQ��s. 394.
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������ )DPLOMHQ�%RQQLHU�I|UVYDUDU�VLQ�KnOOQLQJ

Hulténs åsikt om familjen Bonniers artikel är att deras hållning är ”Det är lika
bra idag som det var förr”, till skillnad från tidigare debattinlägg, där den
allmänna hållningen varit ”Det var bättre förr”.148 Familjen Bonnier säger att
de inte har ändrat sin hållning eller minskat sitt engagemang i tidningarna de
äger.149 De förklarar Bengt Brauns roll som styrelseordförande i tre tidningar
med att styrelsen ville att han skulle få ett samlat grepp om tidningarnas
ekonomi, vilket ansågs nödvändigt för tidningarnas överlevnad. Familjen
Bonnier säger vidare att man håller på de liberala värdena och att
beteckningen ”oberoende” som Expressen anammat, endast innebär att man
vill visa att man drivs utan bindningar till partier, organisationer eller andra
särintressen.

Alcalá ägnar sig i sin nästföljande artikel åt att övergripande granska
lagstiftningen i Sverige vad gäller begränsningen av mediers
maktkoncentration.150 Han jämför med Tysklands, Frankrikes och Italiens
lagstiftning och menar att Europa är ett exempel på att man vaknat upp för
sent när det gäller att upptäcka alltför stor mediekoncentration. Han menar att
den grundläggande principen om etableringsfrihet och tryckfrihet varit så stark
att varnande röster om bristande mångfald inte lyckades låta sig höras förrän
det var för sent. Alcalá säger att familjen Bonnier skött sina tidningar bra, men
att när som helst kan någon i denna familj få för sig att flytta eller ändra sin
tidigare vidsynta attityd och då kommer en enorm maktkoncentration att få
fritt spelrum, eftersom ingen lagstiftning finns i Sverige.

���� 6DPPDQIDWWQLQJ�RFK�DQDO\V�DY�GHEDWWHQ

Mitt intryck är att denna diskussion uppstått efter en tid av missnöje och
växande irritation hos de anställda journalisterna inom Mariebergskoncernen.
Om man tillämpar Hulténs teori om Nyhetsrummet på debatten uppstår en
bild av en kamp mellan ideologi A och B gentemot C, alltså ledarredaktionen
och journalistkåren mot den affärsmässiga verksamheten, varav den senare är
förkroppsligad av Bengt Braun. Hultén anser till skillnad från mig att kampen
förts mellan ideologi A och C och att ideologi B inte alls deltar.151

Diskussionen handlar dock om chefredaktörers och journalisters minskade
makt till förmån för den affärsmässiga verksamheten. Detta innebär dock inte
att de aktörer som representerar ideologi A alltid har likartade åsikter. Denna
ideologi representeras av bl.a. Arne Ruth, som vid tidpunkten är chefredaktör

                                                
148 Hultén, 1999, s. 231.
149 Familjen Bonnier 1995. Bonniers inga grosshandlare. Tidningar ska ledas av publicister,�'DJHQV
1\KHWHU��1995-12-06.
150 Alcalá, Jesús 1995. Begränsa ägandet��'DJHQV�1\KHWHU��1995-12-08.
151 Hultén 1999, s. 209.
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på DN:s kultursida. Christina Jutterström är chefredaktör för Expressen och
Bo Strömstedt är f.d. chefredaktör och ansvarig utgivare för Expressen. Jag
anser att det är en förenkling att kategorisera in människor i de olika rollerna
Hultén målat upp, då vissa aktörer riskerar att hamna mellan två stolar. Det är
t.ex. oklart vilken position Alcalá och Nilson innehar i Nyhetsrummet, då mitt
intryck är att de tillhör ideologi B, medan Hulténs åsikt är att ideologi B inte
deltar i debatten.

Jutterström, Nycander och Ruth har innan Jutterströms tillträde på Expressen
alla tre samarbetat på posten som chefredaktörer på Dagens Nyheter, vilket
jag anser är av stor vikt i sammanhanget.152 Enligt den f.d. chefredaktören på
Expressen Bo Strömstedt förstod aldrig dessa tre varandra och de respekterade
endast varandra med hjälp av självövervinnelse. De övriga aktörerna i
debatten har alla – förutom medieprofessorn Karl Erik Gustafsson – en sak
gemensamt, nämligen att de varit eller är anställda inom
Mariebergskoncernen. För en utomstående läsare framstår det inte tydligt att
debattörerna är kollegor och dessutom i vissa fall kollegor som arbetat
tillsammans under många år. Medarbetare inom Bonnierkoncernen får ofta
börja på en tidning och sedan byta till en annan. Det betyder att samma
människor cirkulerar i åratal mellan Bonniers olika tidningar, vilket tydligt
framgår av Strömstedts skildring av sin tid som chefredaktör på Expressen.153

Detta måste naturligtvis skapa slitningar, i synnerhet om man kommer mindre
bra överens med vissa av sina medarbetare. Jag måste framhålla att många av
de uttalanden som gjorts i den här debatten varit avhängiga av tidigare
förhållanden kollegor emellan.

De olika aktörernas uttalanden visar att nästan alla hyser en förvissning om att
mediebranschen och Bonnierföretagen förändrats på olika sätt de senaste åren.
Medieprofessorn Gustafsson ställer sig kritisk till Bonniers maktkoncentration
och anser att Mariebergs ägande av Expressen inte har varit av godo för
tidningen. Alcalá talar om Brauns ledarstil, som han menar kan leda till att
Bonniers liberala traditioner går i graven. Ruth menar att yttrandefriheten kan
vara hotad inom Mariebergskoncernen och att det har skett stora förändringar
sedan Gerard Bonnier lämnade företaget 1987. Olle Wästberg säger att
tidningarna går mot en alltmer kommersialiserad marknad som snart kommer
likna den inom etermedierna. Jutterström försvarar Expressens byte av signum
från liberal till oberoende med att det beror på förändringen i samhället och på
tidningen och att begreppet liberal missbrukats mycket de senaste åren. Ulf
Nilson skrev boken ([SUHVVHQV�QHGJnQJ�RFK�I|UIDOO och titeln i sig talar om en
förändring sedan han påbörjade sin tid som verksam journalist. Svante
Nycander menar att vi idag måste finna oss i att det ekonomiska och det
redaktionella har andra premisser än förr.

                                                
152 Strömstedt 1994� s. 382.
153 Strömstedt 1994, s. 331-398.
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Familjen Bonnier hävdar däremot att de inte har ändrat sin hållning eller
minskat sitt engagemang i tidningarna de äger och att de håller på de liberala
värdena. Jag menar att debattens karaktär talar för att Bonniers befinner sig i
en kris vad gäller det förtroendekapital man en gång byggt upp, framför allt
hos de anställda inom Mariebergskoncernen men också hos den allmänhet
som tar del av Bonniers medieproduktion. Konflikten mellan ledningen och
de anställda avspeglas här i koncernens egna tidningar, vilket torde leda till att
även läsarna tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt gentemot Bonniers, om
de inte redan tidigare anammat det.

Hultén tar inte upp hur mycket den politiska inställningen kan betyda för de
olika aktörernas ställningstaganden. Både Ruth och Alcalá understryker de
liberala värderingar de anser präglat Bonnierföretagen tidigare men som nu
börjat luckras upp. De visar även tydligt att de själva anammar liberala
värderingar. Även Bo Strömstedt och Olle Wästberg visar ett tydligt liberalt
förhållningssätt. Om man bortser från de olika positioner aktörerna har inom
fältet och istället ser till vilken politisk åskådning de anammar, anser jag att
man skulle kunna skapa en hållbar teori även utifrån detta perspektiv.
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�� 'HEDWWHQ�RP�'1�V�N|S�DY�6YHQVND
'DJEODGHW

��� %DNJUXQG�WLOO�GHEDWWHQ

Sommaren 1998 uppstår en hetsig debatt, med anledning av att Marieberg och
Dagens Nyheter tillkännager sina intentioner att köpa vissa delar av Svenska
Dagbladet.154 Man kan dock tydligt skönja tre skilda debatter denna sommar,
en före, en under och en efter affärsförhandlingarna. En debatt uppstår innan
det blir offentligt att DN var spekulant på SvD, med att moderaten Anders
Björck och DN och SvD i sina ledare uttalar sig kritiskt mot regeringens
agerande på mediemarknaden.155 I samband med de affärsförhandlingar som
pågår kring DN:s köp av Svenska Dagbladet uppstår en ny debatt då många
spekulerar i om Bonniers frångått sin tradition som anrikt förlag med liberala
värderingar. Redan efter några dagar spricker den tänkta affären och efter det
uppstår en debatt som handlar mestadels om kritik mot Bonniers för att man
”bad regeringen om lov” för att få igenom köpet. Även regeringen och
kulturministern får utstå kritik för sitt agerande. Den sistnämnda debatten
leder så småningom till att Arne Ruth i protest lämnar sin tjänst som
chefredaktör på Dagens Nyheters kulturredaktion.

������ 5HJHULQJHQV�DJHUDQGH�Sn�PHGLHPDUNQDGHQ�NULWLVHUDV

Anders Björck (m) sitter vid tillkomsten av denna artikel som ledamot i
Massmediekoncentrationskommittén och kritiserar här ett lagstiftningsförlag
som håller på att beredas.156 Artikeln ligger delvis utanför min studie, men jag
väljer att referera kort till den, då den kommenteras senare i debatten.
Björck menar att det är självklart att ett företag utvecklas hela tiden och att
nya marknader penetreras medan gamla avvecklas. Han menar också att
företagsamhet inte kan styras politiskt och att den grundlagsändring som
förbereds kommer få allvarliga följder för det fria meningsutbytet i Sverige.
Medieägandet i Sverige kommer enligt Björck genom detta förslag drivas till
utlandet. Björck anser att utvecklingen inom medierna bör följas upp på något
annat sätt än genom lagstiftning, han talar dock inte om hur.

Den 24 juni 1998 publiceras en ledare i Dagens Nyheter där mediepolitiken
kritiseras, eftersom man anser att den syftar till att begränsa ägandet av
medier.

Analysen har förytligats på den politiska nivån de allra senaste

                                                
154 Hultén 1999, s. 256.
155 Ledare 1998. 'DJHQV�1\KHWHU��6YHQVND�'DJEODGHW, 1998-06-24.
156 Björck, Anders 1998. Staten tar makten över pressen,�'DJHQV�1\KHWHU��98-06-23.
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åren. Även ministrar har börjat tala om "konkurrens" och
"mångfald" som om det gällde en marknad för morötter.157

Man anser att sex tunnelbanetidningar inte kan ersätta en Svenska Dagbladet
och att det är viktigare med inre mångfald och resurser än en ”kakafoni (sic!)
av skval”. Ett antal exempel tas upp där regeringen och riksdagen satsat på s
k. bakvänd mediepolitik. Man har infört moms på kvalitetstidningar men inte
på gratistidningar. Reklamskatten har avskaffats på direktreklam men inte på
tidningsannonser. I ledaren förklaras inte vidare vad som skulle kunna
känneteckna en kvalitetstidning. Man kan möjligen dra den motsatta
slutsatsen att en kvalitetstidning till skillnad från en gratistidning är något man
betalar för att läsa. I mina öron låter det som en lite för enkel definiering, då
det finns ett antal tidningar som inte allmänt kallas kvalitetstidningar, trots att
de kostar pengar.

������ .ULWLN�PRW�%M|UFN�RFK�0DULHEHUJ

Peter O Nilsson är skribent på Expressen och han är kritisk mot tidigare
uttalanden från DN och SvD. Nilssons artikel kommer ut dagen efter att
Nyhetsbladet Mediatrender tillkännagivit att Marieberg/Bonnier är
spekulanter på Svenska Dagbladet.158 Författaren kritiserar Anders Björcks
analys 23/6 angående massmediekoncentrationskommitténs arbete. Nilsson
ifrågasätter hur man kan diskutera förslag som inte är färdigskrivna eller
genomdiskuterade - utan att själv överväga att lämna kommittén. Han tar även
upp den kritik DN och SvD yttrat mot kommittén och påpekar att de båda
ledande morgontidningarna inte ser ägar- och maktkoncentrationen inom
media som bekymmersam, vilket i sig är ett problem. Han menar att de flesta
känner till att Marieberg trots allt kontrollerar ett flertal betydelsefulla
tidningar samt den största kommersiella TV-kanalen, TV 4.159

Nilsson är trots sin analys tveksam till om lagstiftning är den rätta vägen för
att förhindra ökad mediekoncentration. Han jämför med Italien, som har både
lagstiftning och mediemogulen Berlusconi. Han anser att frågan borde tas upp
av EU eller FN, då en lagstiftning enbart i Sverige inte skulle kunna hindra
den internationella utvecklingen. Nilsson avslutar artikeln med att säga att det
är besynnerligt att SvD i den här frågan intar en hållning som går stick i stäv
med den man brukar ha angående public service-företag. Han säger också att
DN tillämpar en märklig, dålig och kanske helt ny liberalism.

                                                
157 Ledare, 'DJHQV�1\KHWHU� 1998-06-24.
158 Nilsson, Peter O 1998. Mångfalds envälde��([SUHVVHQ� 1998-07-01.
159 Se kap. 6.
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������ ´(Q�HNRQRPLVNW�RGLVNXWDEHO�DIIlU´

Bengt Carlsson är börsanalytiker och anser att det är orimligt att Bonniers
skulle köpa Svenska Dagbladet.160 Han anför politiska och publicistiska skäl,
men anser att de ekonomiska skälen väger tyngre. Carlsson menar att Svenska
Dagbladet redan hade varit sålt om det hade varit möjligt att sälja tidningen
till ett hyfsat pris. Förluståren är enligt honom för många för att någon skulle
vilja betala speciellt mycket. En eventuell affär skulle enligt Carlsson ge
samordningsvinster främst på annonssidan, eftersom den skulle innebära att
Marieberg kontrollerade hela Stockholmsområdet. Carlsson anför redan i detta
skede att möjligheten finns att norska Schibsted blir nästa ägare till Svenska
Dagbladet, framför allt om affären stöter på politiskt motstånd.

������ 7Yn�VNLOGD�VWnQGSXQNWHU�L�VDPPD�WLGQLQJ

Den tredje juli 1998 försvaras en eventuell framtida SvD-affär på ledarsidan i
Dagens Nyheter.161 Man påpekar att affären handlar om SvD:s överlevnad och
att DN alltid hävdat att det är viktigt att det finns två kvalitetstidningar i
Stockholm. Man tar upp tre anledningar till varför DN skulle vara intresserade
av att köpa SvD:

1. Om DN blev ensam tidning i Stockholm skulle det bli svårare för
tidningen att kämpa och stå för sin liberala linje. Man skulle likna
Sveriges Radio, då man skulle ha monopolställning i Stockholm.

2. DN tvingas att skärpa sig gentemot läsarna när det finns en
konkurrerande tidning av samma höga klass.

3. Kampen om pengar och reklam är större än någonsin. Genom att
SvD och DN samarbetar vad gäller driften blir man mer
konkurrenskraftig på en tuffare mediemarknad.

Vad gäller argument ett och två faller man på eget grepp. För mig är det svårt
att se varför man inte hellre strävar efter att någon annan köper tidningen om
man nu har så ädla motiv som att främja konkurrensen inom
Stockholmsområdet. Vad som är värt att nämna i samband med det tredje
argumentet, är vad en professor i massmedieekonomi, Karl Erik Gustafsson,
skrivit angående dagspressens lönsamhet, vilket står att läsa ovan.162

Gustafsson hävdar att dagspressens lönsamhet har ökat de senaste åren vilket i
så fall innebär att det är motsägelsefullt att hävda att man agerar på en allt
tuffare mediemarknad. Även professorerna Weibull och Hadenius menar att
vinsten för de ledande dagstidningarna (Dagens Nyheter hör till dem) har varit

                                                
160 Carlsson Bengt 1998.�Rent ekonomiskt är det en odiskutabel affär �'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-02.
161 Ledare 1998. Svenska Dagbladets framtid, 'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-03.
162 Se kap. 3.4.1.
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stor även under lågkonjunkturer. Samtidigt strider de tre argumenten i sig mot
varandra, eftersom man samtidigt har som syfte att de två tidningarna ska
kunna konkurrera med varandra, eftersom det skulle värna kvalitén, men
också strävar mot ett samarbete och att genom gemensam drift bli
konkurrenskraftigare.

Den dag ledaren publicerades i DN uttryckte Arne Ruth i samma tidning sitt
ogillande av förslaget om DN:s och SVD:s sammanslagning.163

Om affären blir av – vilket är osäkert, regeringen förefaller
kallsinnig – kommer Bonnier AB att göra allt man kan för att få
konkurrenttidningen att framstå som oförändrad. Men tidningen
blir inte, som den hittills betecknat sig själv, ”obunden”. Den som
bär affärsrisken i ett företag kontrollerar penningflödet och besitter
därmed den avgörande makten. 164

Arne Ruth anser att ett köp av Svenska Dagbladet skulle leda till vad han
kallar oligopolistisk dominans och ett läge där tidigare konkurrerande företag
inser sitt ömsesidiga beroende och därmed inte längre intresserar sig för att
konkurrera med varandra. Min tolkning av Ruths artikel, är att han är rädd att
de två tidningarna SvD och DN ska förlora sitt oberoende gentemot varandra
och att det i sin tur skulle leda till en osund konkurrenssituation, vad gäller
tidningsutgivning - främst i Stockholmstrakten.

������ 3UHVVW|GHWV�GLOHPPD

Författaren P O Enquist öppnar den tredje juli upp för en ny dimension av
debatten, nämligen problemet med ett uteblivet presstöd om SvD köps upp av
DN.165 Två scenarion målas upp av Enquist:

1. Presstödet dras in för SvD, vilket måste leda till nedläggning av
tidningen.

2. Presstödet dras inte in, vilket måste leda till att den politiska grunden för
svenskt presstöd förändras radikalt. Enquist kallar detta scenario
”inverterad lex Bonnier”, dvs. stöd till monopolstrukturer.

Enquist frågar sig vilka som är de egentliga intressena bakom SvD-affären
och om hotet om uteblivet presstöd ens upplevs som ett hot för
Mariebergskoncernen. Varje år utbetalas enligt honom 56 miljoner i presstöd
till SvD.166 Presstödet är till för att kompensera andratidningens underläge och
grundpremissen för att få presstöd är olika ägare. Vilken köpare som helst

                                                
163 Ruth, Arne 1998. Affären hotar SvD:s oberoende, 'DJHQV�1\KHWHU� 1998-07-03.
164 Ruth, Arne 1998. Affären hotar SvD:s oberoende, 'DJHQV�1\KHWHU� 1998-07-03.
165 Enquist, P O 1998. Farligt begär, ([SUHVVHQ, 1998-07-03.
166 50 miljoner utgjorde fem procent av SvD:s samlade intäkter 1995. Se kap. 3.4.1.
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förutom Marieberg skulle alltså kunna garanteras presstöd. Avslutningsvis
frågar sig Enqvist något kryptiskt om det är för mycket att begärt att också
Marknaden tar sitt ansvar.

������ 'LVNXVVLRQ�RP�SUHVVW|GHW�RFK�6Y'�V�IUDPWLG

Stig Hadenius och Lennart Weibull är professorer i journalistik respektive
mediekunskap och de ställer sig positiva till en affär mellan DN och SvD.167

Den här kategorin av aktörer finns inte representerade inom Hulténs
journalistiska fält, men skulle kanske kunna härledas till kategorin NlOORU.

Weibull och Hadenius anser att det är svårt att se ett bättre alternativ för SvD
än det som nu diskuteras. Man poängterar att Mariebergs och Bonniers makt
har tilltagit under 90-talet och att man senast genom köpet av TV 4 även har
fått en ledande ställning inom kommersiell television. Att många kritiserar
Bonniers ägande har enligt Weibull/Hadenius inte att göra med ett nutida
maktmissbruk utan snarare hotbilden och risken för ett framtida då makten
samlas på för få händer. En beskrivning av hur situationen på
morgontidningsmarknaden förändrats följer. Reklammarknaden har enligt
Hadenius/Weibull fått nya aktörer i och med Metro, kommersiell reklam-tv -
både lokalt och rikstäckande - samt Internet. Konkurrensen om läsarna är
också hårdare än tidigare och författarna ser en risk att morgonpressen i
Sverige ska få samma högutbildningsprofil som i länder utanför Norden.

Weibull och Hadenius tar upp frågan om presstödet men ser inte samma
scenario som Enquist. Däremot ser man inte presstöd som någon permanent
lösning på en marknad där det finns stor anledning att se pessimistiskt på
utvecklingen för tidningar i konkurrensmässigt underläge. Man nämner tre
tidningar som tar det mesta av dagens presstöd: Svenska Dagbladet, Arbetet
och Skånska Dagbladet. Hadenius och Weibull nämner att de tidigare arbetat
fram ett förslag om en förändring av presstödet, till att kunna omfatta
tidningar med långtgående samarbete och endast med krav på självständiga
redaktioner. Förslaget mötte dock ingen större entusiasm från
remissinstanserna inom kulturdepartementet och även tidningsutgivarna var
kritiska. Weibull/Hadenius ser olika risker med den här sortens samverkan,
t.ex. är det tveksamt om läsarna skulle uppfatta två tidningar som
självständiga gentemot varandra om de samarbetar i allt utom det
redaktionella. Frågan är hur självständig en redaktion blir om en annan har
den ekonomiska kontrollen. Man menar dock att alla eventuella problem går
att bemästra, främst genom ett professionellt förhållningssätt från
journalistkårens sida. Kort sagt är Weibull och Hadenius positiva till affären,
framför allt på grund av att alternativen ser betydligt sämre ut.

                                                
167 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart 1998. Bonniers bästa alternativet för SvD,  'DJHQV�1\KHWHU,
1998-07-03.
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Kulturminister Marita Ulvskog meddelar i DN den femte juli 1998 att hon är
kritisk till affären mellan DN och SvD och att det vore lämpligare att någon
annan köpte tidningen.168 DN refererar vad kulturministern sa till TT den
fjärde juli.

Vi ser en risk i att affären leder till en kraftigt ökad
ägarkoncentration på mediemarknaden om Nordens största
medieföretag går in och köper Svenska Dagbladet. Vi är förvånade
över att Bonniers driver den här affären så hårt, eftersom det här
inte har så mycket med liberalism att skaffa.169

Efter dessa kommentarer och även negativa kommentarer från moderaternas
vice ordförande Lars Tobisson drar sig Bonniers ur den tänka affären.170

Tobisson sitter vid denna tid som ordförande i en stiftelse som är
minoritetsägare av SvD och han anser att en affär mellan de båda tidningarna
skulle undergräva SvD:s ställning som självständig tidning. Efter den
spruckna affären köper norska koncernen Schibsted nästföljande vecka 70
procent av aktierna i SvD.

������ .ULWLN�PRW�%RQQLHUV�RFK�UHJHULQJHQV�DJHUDQGH

Efter att affären mellan DN och SvD avblåsts, uppstår ännu en debatt, där
både Bonniers och regeringen med Marita Ulvskog får utstå hård kritik för sitt
agerande. Bengt Braun hävdar i DN 6/7 1998 att det saknades förståelse för
affären från politiskt håll och att den sprack på grund av det.171 Han menar
också att Marita Ulvskogs hot om hårdare lagstiftning om ägande av medier
varit avgörande för att affären inte blivit av. Vidare säger han att det aldrig
varit fråga om att DN skulle köpa upp SvD, utan att de båda tidningarna
skulle ha samarbetat vad gäller produktion och ekonomi. Den tidigare
debattens karaktär gav dock enligt min mening intrycket att det var fråga om
ett köp av SvD.

Svenska Dagbladets chefredaktör Mats Svegfors betonar även han efter den
spruckna affären, att det aldrig varit tal om någon försäljning av tidningen,
utan snarare ett långtgående samarbete enligt amerikansk förebild.172 Svegfors
säger att affären var till för att värna mångfalden och att man inte väntat sig att

                                                
168 Ulvskog kritisk till SvD-köp 1998. 'DJHQV�1\KHWHU��1998-07-05.
169 Hultén 1999, s. 261.
170 Hultén 1999, s. 261.
171�Odefalk, Eva & Pettersson Conny 1998. Bonniers SvD-affär sprack, 'DJHQV�1\KHWHU� 1998-07-
06.
172 Odefalk Eva & Pettersson Conny 1998.�Bonniers SvD-affär sprack,�'DJHQV�1\KHWHU��1998-07-06.
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regeringen skulle hota med lagstiftning.

Marita Ulvskog frånsäger sig och regeringen allt ansvar för den spruckna
affären genom att säga att regeringen inte har haft någon del i affären.173 Hon
anser att det är klumpigt att i efterhand skylla på regeringen och att det är
uppenbart att affären spruckit för att Investor och Bonnier/Marieberg inte
kommit överens.

Ruth förklarar den åttonde juli ännu mer utförligt varför han varit kritisk till
affären DN-SvD.174 Han menar att den som äger kapitalet besitter makten och
att det därför är nödvändigt för tidningar med skilda utgångspunkter att ha
skilda ägare. Han tar tiden för andra världskriget och Nazityskland som
exempel och menar att Stockholms-tidningen och Aftonbladet blev ökända för
sin nazivänlighet medan det stiftelseägda Svenska Dagbladet var uttalat
antinazistisk och den första tidningen i Sverige som rapporterade om
förintelsen utförligt. Ruth frågar sig om det hade varit lika lätt att styra
tidningen självständigt med exempelvis familjen Wallenberg som huvudägare.

Hans Schöier är vid den här tiden publicist och ordförande i
yttrandefrihetsutredningen. Han menar i sin artikel ”Ska Bonniers bada bastu
med regeringen?”�att Marieberg från början sagt att man inte är beredd att
genomföra någon affär om det skulle leda till hård politisk kritik.175 Detta
ställningstagande ledde enligt Schöier till ett sorts ”herrbastuspel” med SvD,
Bonniers och regeringen. Även Marita Ulvskog var inblandad, fast hon
tidigare påtalat att hon ogillade den här typen av uppgörelser. SvD:s ägare tog
den första kontakten med regeringen och Marita Ulvskog sa att hon i princip
var kritisk till affären, men hon hade också ett antal frågor. Schöier har tagit
dessa uppgifter från SvD:s chefredaktör som enligt honom i TV4:s
nyhetsmorgon berättat hela historien. Schöier frågar sig vidare hur man alls
kan ta kontakt med regeringen i en sån här fråga, eftersom de inte ”har mandat
att säga vare sig bu eller bä om affären”.176 Han målar upp ett tänkbart
scenario där regeringen mot all förmodan sagt ja till affären, men krävt att bli
delaktiga i vissa beslut angående exempelvis tillsättning av chefredaktörer.
Man skulle då enligt författaren hamnat på ett farligt avstånd till
tryckfrihetsförordningen.

Även Olle Wästberg riktar den 14 juli 1998 skarp kritik mot Bonniers och
Mariebergs agerande.177 Han säger att regeringen innan saken blivit offentlig

                                                
173 Hedlund, Ingvar 1998. Ingen affär mellan Marieberg och SvD��([SUHVVHQ� 1998-07-06.
174 Ruth, Arne 1998. Ägandet avgör vem som har makten, 'DJHQV�1\KHWHU��1998-07-08.
175 Schöier, Hans 1998. Ska Bonniers bada bastu med regeringen?, 'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-10.
176 Schöier, Hans 1998. Ska Bonniers bada bastu med regeringen?, 'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-10.
177 Wästberg, Olle 1998. I knäet på regeringen. På ett år har Sveriges största medieägare och
företagsgrupp slutit allians, 'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-14.
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gick in som aktör och sa ”Gör vad ni vill med Svenska Dagbladet, men se till
att vår tidning Arbetet får resurser och överlevnad!”178�Detta uttalande innebar
att om man säkerställde Arbetets framtid skulle inställningen till SvD-affären
ändras. Wästberg menar att affären mycket väl hade kunnat bli av om Marita
Ulvskog inte hade gjort sitt uttalande i TV och att mediemakten i så fall aldrig
hade varit så sammanflätad med den politiska makten. Wästberg ställer sig en
rad frågor kring de villkor regeringen ställt på affärens genomförande. Han
ifrågasätter att man nu vill genomföra en utredning om att ta fram lagar för att
hindra samverkan mellan medieföretag, när man tidigare själv villkorat
mediekoncentration med mer koncentration.

Idag finns det två stora medieägare i Sverige: public service
(Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion) och
Bonniers. Nästan varje ung journalist måste räkna med att någon
gång i livet arbeta antingen hos public service eller Bonniers. Det
är svårt att tro annat än att det leder till anpassning och
konformism.179

Olle Wästberg menar vidare att Bonniers på mindre än ett år har slutit allians
med den största företagsgruppen (Investor) och satt sig i knäet på regeringen
och att detta är mycket illavarslande.

Wästberg problematiserar debatten om Bonniers dominans eftersom han
betraktar Bonniers och Public Service som två skilda maktfaktorer. Även om
Public Service drivs utan vinstmotiv kan jag till viss del instämma. Man kan
inte utesluta att det kan finnas andra motiv än endast vinstmaximering bakom
produktionen av medier. Enligt hegemonin finns det fyra olika sorters
ledarskap; politiskt, ekonomiskt, kulturellt och ideologiskt.180 Varken
Bonniers eller public service kan betraktas som ”ofarliga” ur maktsynpunkt,
då man genom sin produktion når en stor del av Sveriges befolkning. Att se
public service som en i sig själv god makt och därför underlåta att kritiskt
granska dessa mediers sätt att agera kan på sikt leda till att den fria opinionen
hotas, då man genom sina produktioner innehar åtminstone politisk, kulturell
och ideologisk makt.

Bengt Braun väljer att kommentera Mariebergs agerande den 26 juli 1998.181

Han anser själv att det finns flera ”principiella tveksamheter” i hanteringen av
affären och att en av dem var att man krävde politisk förståelse.

                                                
178 Wästberg, Olle 1998. I knäet på regeringen. På ett år har Sveriges största medieägare och
företagsgrupp slutit allians, 'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-14.
179 Wästberg, Olle 1998. I knäet på regeringen. På ett år har Sveriges största medieägare och
företagsgrupp slutit allians, 'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-14.
180 Se kap. 1.6.1.
181 Braun, Bengt 1998. ”Fel att fråga regeringen om lov” DN:s styrelseordförande om den spruckna
SvD-affären: Det finns flera tveksamheter i vårt agerande��'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-26.
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Den femtonde juli 1998 förklarar Ruth i en artikel varför han beslutat avgå
från sin post som chefredaktör och chef för kulturredaktionen i Dagens
Nyheter.182 Han frågar sig själv om hans lojalitet ligger hos Dagens Nyheter
eller hos Bonnier AB och säger att han länge varit kritisk mot Mariebergs
expansion. Det företag Ruth började jobba för 1982 var Dagens Nyheter AB
med ett dotterbolag, Expressen. Sedan dess har Dagens Nyheter utvecklats till
en koncern och båda tidningarna har blivit dotterbolag. 1994 avlägsnades
chefredaktörerna ur koncernstyrelsen, trots tidigare protester 1989.

Ruth beskriver Bonniers historia som att man alltid valt sida och agerat
därefter, exempelvis under andra världskriget. Man grundade Expressen som
en protest mot Aftonbladets tyskvänlighet. Ruth anser att man idag frångått
sin egen tradition vilken värnar om att avståndet mellan redaktion och
affärsledning inte blir för stort.

Det som slutligen fick Ruth att lämna tidningen var att han hamnade i en
olöslig konflikt med sina egna liberala ideal och sin roll som talesman för
Dagens Nyheter. Han höll utifrån sina liberala värderingar med regeringen i
frågan om att ett köp av Svenska Dagbladet skulle minska mångfalden och
öka maktkoncentrationen. Däremot kunde han inte acceptera – även det i
enlighet med sitt liberala förhållningssätt – att man fattade ett beslut efter att
ha ”förhandlat” med statsmakten.

Efter Ruths avskedsartikel skriver journalisten Maria Schottenius i en artikel
att hon anser att Bonniers nu bör fråga sig varför man ger ut tidningar.183 Hon
frågar sig också om det finns ett publicistiskt uppdrag som är ett medel – inte
ett mål – för det lönsamma medieföretaget. Schottenius anser också att
koncernledningen bör fundera över vad en chefredaktör är och hon själv anser
att det är chefredaktören som ska ge mening åt en tidnings idé.

Man kan med utgångspunkt från Hulténs teori om det journalistiska fältet se
klara samband mellan Ruths avgång och de tre kriterierna för hur journalistik
blir till. 184 Liksom Nilson i den föregående debatten tvingats lämna sitt arbete
har även Ruth sett sig nödgad till att avgå som en följd av att 'H�|YHUJULSDQGH
SURIHVVLRQHOOD� LGHDOHQ krockat med 'HQ� HJQD� DUEHWVSODWVHQV� WUDGLWLRQ� RFK
QRUPHU och 'HW�HJQD� MDJHW. Man kan också relatera Ruths ställningstagande
att avgå till teorin om hegemoni och säga att han avgick på grund av han inte
kan acceptera att det ekonomiska ledarskapet nu styr över det ideologiska,

                                                
182 Ruth, Arne 1998. Vem ska jag vara lojal mot?, 'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-15.
183 Schottenius, Maria 1998. En tidnings idé,�'DJHQV�1\KHWHU� 1998-07-16.
184 Se kap. 1.6.3.2.
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kulturella och politiska inom Mariebergskoncernen. Detta visas förutom i den
här debatten även av hans uttalanden i Ulf Nilson-affären tre år tidigare.185

�������'HQ�JOREDOD�HNRQRPLQV�K|JHUYULGQLQJ

Bror Perjus är vid tillkomsten av denna artikel chefredaktör för
livsmedelsarbetarnas tidning 0nO�	�0HGHO186. Perjus klargör varför Svenska
Dagbladets chefredaktör Mats Svegfors varit så odelat positiv till ett
samarbete mellan DN och SvD medan Arne Ruth visat ett tydligt
avståndstagande. Han menar att det beror på att en affär hade skapat
möjligheter för Wallenbergssfären att, till förmån för SvD:s nyliberala
hållning, strypa den vänsterliberalism som fortfarande lever kvar på DN:s
kultursidor. Perjus menar att de största ekonomiska maktgrupperna inom
näringslivet har börjat bilda ”strategiska allianser” under 90-talet och att
massmedievärlden inte är något undantag.

Perjus ser det som en risk för Bonniers att man öppnat upp för en utmanare i
form av Schibsted, som äger ett antal olika medier och tidningar i Norge,
Sverige och Finland. Han talar om att de allmänna tendenserna är att
högerkrafterna tar över alltmer av villkoren för kommunikation mellan
människor och att globaliseringen av ekonomin gjort att kultur, medier och
information kommersialiserats. Annonsköparna är idag samma företag som
äger medierna och Perjus tar Reuters som exempel på detta. Reuters är
världens största nyhetsbyrå, men nyhetsförmedling utgör trots det endast sju
procent av intäkterna. De resterande 93 procenten utgörs av penninghandel
och spekulationer. Perjus anser att lösningen på att makten förskjuts till
kapitalintressets fördel är att den globala arbetarrörelsen som en motpol
skaffar sig en egen nyhetsförmedling och egna, slagkraftiga medier.

Jag ser denna artikel som ett exempel på att politisk åskådning spelar en större
roll för ställningstagandet i debatten än rollen inom det journalistiska fältet.
Perjus anser att den globala utvecklingen mot högervriden information och
opinionsbildning är en fråga som handlar om grundläggande villkor för
välfärdens produktion och fördelning. Vad som är särskilt intressant med
denna artikel är att Perjus tar upp att annonsköpare idag är samma företag som
äger medierna. Det skulle kunna betyda att medieföretag idag inte säljer
medier i sig, utan säljer medier som ett medel för att nå köpare av andra varor
– varor som kan alstra större vinster än information. Detta kan jämföras med
Schottenius artikel, där hon frågar sig om det publicistiska uppdraget är ett
medel – inte ett mål – för Bonnierföretagen.187 Man skulle kunna utvidga

                                                
185 Se kap. 4.1.1.
186 Perjus, Bror 1998. Makt, mat och medier. Svenskan-affären hade infogat Bonnier i
Wallenbergsfären snarare än tvärtom,  'DJHQV�1\KHWHU, 1998-07-18.
187 Se kap. 5.1.9.
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denna fråga till att gälla hela mediebranschen.
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En av de övergripande frågorna som behandlas i den här debatten är huruvida
yttrandefriheten är hotad om två eller flera konkurrerande tidningar har
samma ägare eller om man samarbetar långtgående vad gäller drift och
annonsering. Även frågan om chefredaktörens roll inom företaget Marieberg
AB tas upp liksom frågan om Bonniers frångått sin liberala tradition.

Samtliga aktörer inom det journalistiska fältet, vilka nämns av Hultén, spelar
en om inte direkt så i varje fall indirekt roll inom tidningsproduktion och det
framgår tydligt i den här debatten. Den allt hårdare konkurrensen om både
läsare188 och annonsörer diskuteras av medieprofessorer och i tidningarnas
ledare och ses av många som en anledning för tidningar att samarbeta i fråga
om produktion och annonser. Fokus är inställt på medieföretag och
kapitalplacerare, de anställda uttalar sig och en anställd avgår. Även teknik-
och råvaruproducenter spelar en roll genom att man diskuterar hur
tidningsproduktion skulle kunna bli billigare.

Enligt teorin om Nyhetsrummet kan man vid en första anblick tycka att
ideologi A och C: ledarredaktionen och den affärsmässiga verksamheten är
enade i sina ståndpunkter. Det är tydligt att SvD och DN officiellt ställer sig
positiva till en eventuell affär, vilket visas av en positiv hållning på
ledarsidorna. Det är också tydligt att de som företräder den affärsmässiga
verksamheten är för en affär mellan de båda tidningarna. Bengt Carlsson och
Peter O Nilsson representerar genom sina uttalanden ideologi B;
journalistkåren. Dessa är emot en affär, men av skilda orsaker. Debattörer som
inte kan härledas till någon av ideologierna men med lite god vilja kan
återfinnas inom det journalistiska fältet (inom kategorin källor) uttalar sig
också, t ex. författaren P O Enquist och forskarna Weibull och Hadenius.189

Tittar man närmare på debatten ser man snart att de som företräder ideologi C
är splittrade i sina ställningstaganden. Chefredaktören Arne Ruth är å ena
sidan en så övertygad motståndare till en affär och till regeringens agerande att
han till slut ser sig tvingad att avgå.190 Chefredaktören för Svenska Dagbladet,
Mats Svegfors, är å andra sidan positiv till affären, eller samarbetet som han i
efterhand kallar det.191 Bror Perjus som inte är chefredaktör för varken SvD
eller DN men för 0nO� RFK�PHGHO� ser affären i ett större perspektiv och ser
mediernas kommersialisering som ett tecken på att hela samhället har vridits

                                                
188 Se kap. 1.6.3.
189 Se kap. 5.1.5 och 5.1.6.
190 Se kap. 5.1.4 och 5.1.9.
191 Se kap. 5.1.8.
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åt höger.192  Den förre chefredaktören för Expressen, Olle Wästberg, är i
efterhand kritisk mot Bonniers agerande.

Hultén menar att staten spelar en omdiskuterad roll eftersom många
ifrågasätter hur den ska kunna agera som en neutral part samtidigt som den
har makt att stifta lagar.193 Jag anser att det är tydligt att regeringen och Marita
Ulvskog inte agerar som en neutral part i den här frågan. Man spelar en aktiv
roll som kanske t o m avgjort affärens utgång. Enligt flera av de medverkande
i debatten har regeringen satt ett villkor för att ett köp av Svenska Dagbladet
skall kunna äga rum – nämligen att Marieberg även skall se till så att den
socialistiska tidningen Arbetet överlever194 Det är min övertygelse att
anledningen till detta villkorsställande, är att det inte funnits någon
lagstiftning att luta sig mot i frågan. Detta har lett till att regeringen och främst
Marita Ulvskog valt andra metoder för att befästa sin makt.

Hegemoniläran talar om fyra olika sorters ledarskap; politiskt, ekonomiskt,
kulturellt och ideologiskt.195 Med hjälp av sin politiska makt har regeringen
försökt befästa även den kulturella och ideologiska genom att föreslå att
Bonnierföretagen tar hand om en socialistisk tidning. Förutom att regeringen
samtidigt hotat den fria opinionen kan agerandet betraktas som odemokratiskt
eftersom man agerat som part i en affär på den fria marknaden utan att ha fått
stöd från övriga folkvalda partier. Marita Ulvskog försvarar däremot sitt eget
agerande med att säga att det är klumpigt att i efterhand skylla på
regeringen.196 Detta tyder dels på att Ulvskog inte vill kännas vid sina tidigare
uttalanden, dels på att hon inte inser vilken genomslagskraft hennes uttalanden
haft eller hur stor politisk makt hon innehar.

Det är uppenbart att partitillhörighet och ideologiskt ställningstagande avgör
hur flertalet av aktörerna ställer sig till ett eventuellt köp, vilket visas inte
minst av Ruths val att avgå som chefredaktör för kultursidan på DN. Det som
präglar den debatt som följer efter att affären avblåsts är dock oavsett
aktörernas position inom fältet och tidigare ställningstaganden politiskt en
massiv kritik mot regeringen och Mariebergs agerande. Här är samtliga
debattörer överens, både chefredaktörer, publicister och ägarrepresentanter.
Diskussionerna som förs mellan Marieberg och regeringen liknas i efterhand
vid ett herrbastuspel av Hans Schöier och Olle Wästberg säger att familjen
Bonnier satt sig i knäet på regeringen. Bengt Braun erkänner att det funnits
tveksamheter i Mariebergs agerande.197

                                                
192 Se kap. 5.1.10.
193 Se kap. 1.6.3.
194 Se kap. 5.1.8.
195 Se kap. 1.6.1.
196 Se kap. 5.1.8.
197 Se kap. 5.1.8.
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Utifrån många av debattörernas uttalanden kan man skönja att framför allt de
som företräder Marieberg är förargade över sitt eget agerande i affären. Därför
håller jag för troligt att diskussionen leder till att man från Bonniers sida i
fortsättningen kommer agera snabbare och inte be om regeringens åsikt eller
tillåtelse när det kommer till nyinvesteringar. Detta kommer att ske just för att
man hellre tar en debatt som handlar om Bonniers expandering och förlusten
av det liberala förhållningssättet än en debatt av det slag som framställs ovan.
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I början av 1997 börjar Marieberg visa intresse för televisionen i Sverige och
man köper 17 procent av aktierna i TV 4.198 Detta vållar en viss debatt, som
blossar upp ytterligare då Marieberg den 21 oktober 1997 köper in sig så att
man kontrollerar nästan 40 procent av TV-kanalen.199

Kulturminister Marita Ulvskog uttalar sig – liksom i debatten om SvD-affären
- kritiskt om Bonniers ägande av svenska medier. Debatten som skildras
utspelas i Dagens Nyheter och Expressen.

Samtidigt som det förs en diskussion om köpet av TV 4 genomför Marieberg
ett antal affärer som även de debatteras livligt, vilket kan ha påverkat även
debatten om TV 4. Bonnierägda Expressen köper GT, vilket leder till att
frågor ställs om det tänkbara uppsåtet med köpet.200 Köpet av GT leder också
till kritiska uttalanden från Marita Ulvskog.201 Hon ser köpet som ett skapande
av en ”järntriangel”, dvs. att Marieberg numera äger stora morgontidningar i
både Stockholm och Malmö, kvällstidningar i Göteborg, Stockholm och
Malmö, reklamradionätverk i de tre största städerna och äger andelar i
kommersiell TV.

Marieberg köper hösten 1997 genom Sydsvenska Dagbladet Ystads Allehanda
och Trelleborgs Allehanda.202 Detta leder till kritiska uttalanden från
ordföranden i Svenska Journalistförbundet, Håkan Carlsson.203 Han menar att
”Bonniers passerat den gräns som på sikt kan hota den fria opinionsbildningen
som i sin tur är grunden för ett öppet och demokratiskt samhälle”.

������ 0DULHEHUJ�EOLU�WUHGMH�VW|UVWD�lJDUH�WLOO�79��

Den femte februari 1997 skriver Peter Kadhammar att Bonnier och Marieberg
tar ett hårdare grepp om Medie-Sverige genom att köpa in sig i TV 4.204 Man
blir genom köpet tredje största ägare till TV 4, efter Jan Stenbecks Kinnevik
och Wallenbergs Investor. Mariebergs styrelseordförande Olle Måberg

                                                
198 Ledare 1997. Ett nytt mediesamhälle kräver en ny debatt. Marieberg kan inte av regeringen
stängas ute från TV; problemen ligger på andra plan, 'DJHQV�1\KHWHU��1997-02-05.
199 Svensson, Niklas 1997. Mariebergs VD och Bonniers är nöjda…, ([SUHVVHQ��1997-10-22.
200 Engman, Torsten 1997. ”Nedläggning inte aktuellt” Mariebergs VD Bengt Braun menar att båda
parter drar fördel av köpet, 'DJHQV�1\KHWHU� 1997-06-06.
201 Luthander, Per 1997. ”Mångfalden ökar inte”. Kulturminister Marita Ulvskog skärper tonen mot
Marieberg efter Expressens köp av GT, 'DJHQV�1\KHWHU� 1997-06-10.
202 TT 1997. Marieberg utvidgar i Skåne, 'DJHQV�1\KHWHU� 1997-08-21.
203 TT 1997. ”Bonnier hotar fria opinionen”,�'DJHQV�1\KHWHU� 1997-08-23.
204 Kadhammar, Peter 1997. ”Äger ni för mycket?” Olle Måberg om satsningen på TV��([SUHVVHQ�
1997-02-05.
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kommenterar själv köpet i artikeln.  Han menar att Marieberg på senare år
riktat blickarna utomlands vad gäller dagstidningar - mot Polen, Norge och de
baltiska länderna, men att man när det gäller TV måste vara med i Sverige.
Måberg säger vidare att Bonniers och Marieberg ännu så länge inte är i
farozonen för att man äger för mycket. Han jämför med andra länder där det
finns lagstiftning och menar att man även i det strängaste systemet hade klarat
sig.

Kulturminister Marita Ulvskog kommenterar affären genom att säga att
regeringen mycket noga kommer att följa upp vad som händer med
Mariebergs medieägande på andra håll. Kadhammar skriver att Marita
Ulvskog i sina kommentarer låter påskina att affären var en överraskning för
henne, men att det inte kunde ha varit så, eftersom Sverige är ett mycket litet
land där alla känner varandra. Jag förmodar att artikelförfattaren menar att alla
aktörer inom mediebranschen har mer eller mindre uppsikt över varandra. Han
tar den tidigare folkpartistiske budgetministern Ingemar Mundebo som
exempel. Mundebo sitter i styrelsen för Marieberg och är även ordförande i
försäkringsbolaget SPP som sålde TV 4-aktierna till Marieberg.

������ %RQQLHUV�OLEHUDOD�WUDGLWLRQ�QDJHOIDUV

Journalistikprofessorn Stig Hadenius menar att Mariebergs satsning på
gratistidningsmarknaden är en utmaning mot den seriösa journalistiken och
värre än satsningen man gjort på TV 4.205 Hadenius beskriver en utveckling
inom Bonnierföretagen som redan tidigare beskrivits av Ruth vid ett flertal
tillfällen206 och menar att Bonniers frångått sin liberala tradition för att slå in
på en ny aggressiv väg. Anledningen till det nya sättet att förhandla och göra
affärer är ökad konkurrens från nya medier men även problem med Expressen.

Enligt Hadenius är det självklart att köpet av TV 4 leder till risker för
mångfalden och att hotet mot mångfalden faktiskt aldrig varit större än idag.
Hadenius avslutar med att påpeka att problemen inom tidningarna Expressen
och Dagens Nyheter inte går att lösa genom att expandera utåt.

Hadenius uttalar sig utifrån sin roll som professor inom journalistik, vilket gör
det oundvikligt att åter ställa frågan var han hör hemma enligt Hulténs teori
om det journalistiska fältet. Hadenius uttalar sig även i debatten 1998 som
handlade om DN:s köp av SvD. Han är positiv till en sådan affär, men den här
anser han däremot vara ett hot mot yttrandefriheten, vilket jag finner
motsägelsefullt.

                                                
205 Hadenius, Stig 1997. DN Debatt: Ny aggressivitet hos Bonnierfamiljen. Vår största medieägare
har övergett sin tradition, menar  journalistikprofessor Stig Hadenius, 'DJHQV�1\KHWHU� 1997-02-06.
206 Se föregående debatter.
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������ %RQQLHUV�I|UVLNWLJKHW�NULWLVHUDV

Staffan Thorsell är vid denna tid chefredaktör för Expressen och han är positiv
till Bonniers köp av TV 4.207 Han frågar sig hur ett storföretag som ägnar sig åt
medier skulle kunna leva vidare utan att även intressera sig för TV. Han anser
det däremot vara ett problem att man inte skapar någonting eget genom att
köpa TV 4, utan endast köper in sig i något som andra byggt upp. Man borde
ha gett sig in i TV-branschen tidigare menar han vidare. Thorsell tar även upp
regeringens sätt att föra mediepolitik som ett problem. De socialdemokratiska
ministrarna beskrivs i termer som att ”ständigt vara på efterkälken” och som
om utvecklingen rusar ifrån dem. Sveriges Television och Sveriges Radio är
enligt Thorsell satta på svältkost trots att nya reklamfinansierade TV-kanaler
inte får chansen att komma in på marknaden och konkurrera.

������ ´%RQQLHUVIlUHQ�VHU�RP�VLWW�KXV´

Bengt Carlsson är börsanalytiker på Dagens Nyheter. Han menar att 90-talet
för Bonnierföretagen mestadels handlat om att hantera lågkonjunkturen och
försvara sig mot konkurrenter inom branschen.208 Han skriver också att
beroendet av Dagens Industri är högt, eftersom denna tidning har stått för tre
fjärdedelar av hela Bonnierföretagens vinst de två senaste åren. Carlsson tar
upp Expressens problem med dalande upplagesiffror som ett tecken på vad
som är Mariebergs och Bonniers dilemma.

I en ständigt påpassad bransch och som den mest påpassade
ägaren, där nästan varje inhopp i svenska medier leder till debatt
om ägarkoncentration, så tycks Marieberg/Bonnier ha fått agera
betydligt långsammare än vad som har skett i andra branscher. Det
betyder att en chef för till exempel ett industriföretag hade bytts ut
betydligt snabbare än vad som gällt chefredaktörsposten på
Expressen.209

Idag upplever jag inte denna utläggning som aktuell längre, då Expressen trots
allt bytt chefredaktör sex gånger sedan 1991210. Det borde ses som något värt
att reflektera över oavsett vilken bransch man befinner sig i. Det är intressant
att Carlsson anser att mediebranschen är en påpassad bransch, då dilemmat för
mediebranschen just är att man måste agera som sin egen domare och
granskare av sig själv.

                                                
207 Thorsell, Staffan 1997. Ledare: Marieberg, Bonniers och TV4, ([SUHVVHQ� 97-02-07.
208 Carlsson, Bengt 1997. Bonniersfären ser om sitt hus. Det ökade trycket på mediemarknaden
tvingar koncernen till tuffare vinstkrav, 'DJHQV�1\KHWHU, 97-09-28.
209 Carlsson, Bengt 1997. Bonniersfären ser om sitt hus. Det ökade trycket på mediemarknaden
tvingar koncernen till tuffare vinstkrav, 'DJHQV�1\KHWHU� 97-09-28.
210 Sveriges television 2001. 6YW�VH�Q\KHWHU�±���GHFHPEHU�������2001-12-05.
http://www.svt.se/nyheter/2001/011205/150.html
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Carlsson skriver vidare att Marieberg och Bonnier numera köper och sedan tar
debatten om mediekoncentrationen till skillnad från tidigare, då man inte
vågade göra några större affärer i Sverige. Nu har det dykt upp flera
kapitalstarka aktörer på mediemarknaden i Sverige, vilket har gjort att man är
tvungen att se om sitt hus. Norska Schibsted och Stenbeck är exempel på
detta. Om man ska tro denna artikelförfattare är Bonniers på väg bort från den
försiktiga banan vad gäller investerande och har delvis övergett ambitionen att
förvalta det kulturella och liberala kapital man byggt upp genom åren.

���� 0DULHEHUJ�N|SHU�\WWHUOLJDUH�DQGHODU�L�79��

Den 21 oktober 1997 köper Bonniers ytterligare andelar i TV 4, efter att
Wallenbergs Investor dragit sig ur affären.211 Marita Ulvskog kritiserar affären
skarpt, men Marieberg och Bonniers är nöjda. I Expressen talar Ulvskog om
att hon är oroad över utvecklingen i Sverige, med tre familjer som kontrollerar
mediemarknaden.212 Hon nämner här Wallenberg, Bonnier och Stenbeck, men
inte norska Schibsted. Mariebergs VD Bengt Braun säger samma dag till
Expressen att de nya ägarna kommer att tillföra stor kunskap och lång
erfarenhet.213 Även Carl-Johan Bonnier anser att affären är mycket bra för TV
4.

Den 23 oktober skriver Per Luthander i Dagens Nyheter att Marita Ulvskog
har ytterst små möjligheter att påverka medieägandet i Sverige.214 Ulvskog har
hotat med att säga upp tillståndet TV 4 fick samma år, men Luthander säger
att vägen till verkställighet i så fall skulle vara mycket lång. Luthander
beskriver det s k. Mångfaldsrådet, som tillsattes av Kulturdepartementet 1995.
Man har som uppgift att utreda frågor om ägandekoncentration inom
medierna. Jens Cavallin, huvudsekreterare inom rådet, säger i artikeln att
lagstiftning är den sista utvägen som diskuteras, eftersom den lösningen inte
har varit särskilt framgångsrik i andra länder.

Jesús Alcalá medverkar med ett bidrag även till den här debatten.215 Han
menar att listan över tidningar som Marieberg äger helt eller delvis har blivit
lång på senare år. Han säger att familjen Bonnier när de tog över Dagens
Nyheter och startade Expressen handlade enligt sin liberala övertygelse men
att man på senare år tappat denna övertygelse, vilket i förlängningen kommer
leda till bristande trovärdighet. Det stora klivet in i TV-världen genom köpet
av TV 4 är ännu ett steg bort från det forna liberalistiska tänkandet, menar

                                                
211 Luthander, Per 1997. Marita Ulvskog hotar och vädjar,�'DJHQV�1\KHWHU� 97-10-23.
212 Erfors, Staffan 1997. …men kulturministern rasar,�([SUHVVHQ��97-10-22.
213 Svensson, Niklas 1997. Mariebergs VD och Bonniers är nöjda…��([SUHVVHQ��97-10-22.
214 Luthander, Per 1997. Marita Ulvskog hotar och vädjar,�'DJHQV�1\KHWHU, 97-10-23.
215 Alcalá, Jésus 1997. Bonniers liberalism en saga blott?,�'DJHQV�1\KHWHU, 97-10-25.
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Alcalá.

David Bonnier går här in i debatten, i egenskap av f.d. ledamot av Mariebergs
styrelse.216 Han replikerar på Alcalás artikel med att säga att Alcalá går till
grov överdrift när han säger att Bonniers medvetet strävar efter
maktkoncentration. David Bonnier tar som exempel Bengt Brauns tidigare
uttalande om att Bonniers makt tvärtom är kraftigt uttunnad eftersom det
tillkommit så mycket nytt i branschen, t ex. nya TV- och radiokanaler och
Internet. En ledstjärna för Bonniers är också enligt artikeln att man aldrig
förvärvar en tidning utan liberala förtecken.

Harry Schein är direktör och författare och sedan flera år kolumnist på DN:s
ledarsida. Han menar att regeringen är lycklig över att man får ha kvar
Systembolagsmonopolet men olycklig över monopoliseringen av
massmediemarknaden.217 Schein ställer sig en rad frågor i inledningen till
artikeln, exempelvis vilket som är värst, att en ägare kontrollerar 25 procent
av tidningsmarknaden i Sverige, eller att en ägare kontrollerar 85 procent av
marknaden i en stad? Han frågar sig även om man kan tala om minskad
mångfald för att en stor tidningsägare äger även ett förlag eller en TV-station
och om det offentliga samtalet kan jämföras med såpor och plagierade
underhållningsprogram.

Schein tar som jag ser det upp en ny dimension av debatten. Han tar även upp
en ny historisk bild av familjen Bonniers verksamhet, där han beskriver dem
som ovilliga att provocera, eftersom det funnits aggressioner mot familjen,
delvis på grund av makten i medievärlden men också på grund av deras
judiska bakgrund. Artikeln är trots intressanta inlägg något kryptiskt skriven,
då Schein avslutar med ett ps tillägnat Carl-Johan Bonnier. Han skriver att
Carl-Johan beställt artikeln och att han får anmoda Braun att beordra
Bergström att publicera den så snart som möjligt och höja Scheins honorar.
Detta tyder på att artikeln är ironiskt skriven och Scheins egentliga åsikt om
Bonniers medieägande förblir därför något oviss.

                                                
216 Bonnier, David 1997.�Bonniers liberalism består, 'DJHQV�1\KHWHU, 97-10-27.
217 Schein, Harry 1997. Bonniers makt över medierna, 'DJHQV�1\KHWHU� 97-10-30.
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��� 6DPPDQIDWWQLQJ�RFK�DQDO\V�DY�GHEDWWHQ

Vad som kännetecknar den här debatten i likhet med de föregående är
diskussionen om mediemarknadens förändring och likaså Bonniers. De som är
emot affären mellan Marieberg och TV 4 hävdar att Bonniers slagit in på en
ny aggressiv väg och att man tappat sin liberalistiska övertygelse. De som är
kritiska mot affären är journalistikprofessorn Stig Hadenius, kulturminister
Marita Ulvskog och kulturskribenten Jesús Alcalá. Kulturminister Marita
Ulvskog uttrycker sin oro över utvecklingen där tre familjer kontrollerar den
svenska mediemarknaden. Jesús Alcalá anser att steget in i TV-världen är
ännu ett steg bort från Bonniers forna liberalistiska tänkande och att Bonniers
på senare år tappat sin liberalistiska övertygelse.

De aktörer som är positiva till affären tar även de upp argument som liknar
dem i föregående debatt, nämligen att mediemarknaden förändrats och att
Bonniers måste följa den utvecklingen om man inte ska gå under. Expressens
dåvarande chefredaktör Staffan Thorsell menar att ett storföretag som ägnar
sig åt medier numera inte kan leva vidare utan att satsa på television.
Börsanalytikern Bengt Carlsson menar att Bonniers förändrats och att man
numera köper och sedan tar debatten, till skillnad från tidigare, då man av
rädsla för debatt valde att inte göra affärer i Sverige. David Bonnier menar att
Bonniers makt är kraftigt uttunnad då det tillkommit så mycket nytt i
branschen. Detta talar för att han menar att mediemarknaden i stort förändrats,
och att man måste följa den utvecklingen.

Inom det journalistiska fältet uttalar sig åter representanter för staten, dvs.
kulturminister Marita Ulvskog. Forskaren Hadenius skulle kunna härledas till
denna kategori, eller till kategorin källor.

Enligt teorin om Nyhetsrummet yttrar sig detta som att representanter för
ideologi A och C - dvs. ledarredaktionen och den affärsmässiga verksamheten
– är positivt inställda till en affär, medan representanterna för ideologi B är
mera splittrade i sina ställningstaganden. Svenska Journalistförbundets Håkan
Carlsson är allmänt kritisk till Bonniers agerande men uttalar sig inte i TV 4-
debatten.218 Bengt Carlsson anser liksom Alcálá att Bonnier är på väg bort från
den försiktiga banan vad gäller investerande, men han anser också att 90-talet
för Bonnierföretagen mest handlat om att hantera lågkonjunkturen och
försvara sig mot konkurrenter. Per Luthander menar att Ulvskog inte har
särskilt stora möjligheter att påverka medieägandet i Sverige och lagstiftning
är inte något som rekommenderas från Mångfaldsrådet.

Jag har i den här debatten, liksom de föregående, svårt att se ett mönster i hur

                                                
218 Se kap. 6.
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aktörer uttalar sig utifrån deras roll inom det journalistiska fältet. Liksom i de
tidigare debatterna betyder politiskt ställningstagande en del för aktörernas
ställningstaganden men används inte lika tydligt som argumentationsunderlag
i den här debatten.

Den affärsmässiga verksamheten (ideologi C) får sägas vara ett enad, eftersom
man här måste visa en enad front vad gäller de beslut som fattas kring uppköp.
VD:n Bengt Braun, Carl-Johan Bonnier och David Bonnier försvarar alla
Mariebergs affärer. Ideologi A representeras endast av två personer, Staffan
Thorsell och Harry Schein. Dessa har egentligen inget negativt att säga om
Bonniers expansion, förutom att Thorsell anser att Bonniers borde satsat långt
tidigare på TV och Scheins inlägg är något kryptiskt skrivet.

Bonniers ägnar sig under samma år som köpet av TV 4 sker, även åt andra
uppköp i Sverige, främst inom tidningsvärlden, vilket kan ha lett till att
reaktionerna vid uppköpet av TV 4 blev något starkare än vad de hade blivit i
annat fall.219

                                                
219 Se kap. 6.1.
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��� 'LVNXVVLRQ

Hulténs teori är givande som utgångspunkt vid granskningen av debatterna,
eftersom den bidrar till att tydligare se orsaker till aktörernas uttalanden och
att se vilket större sammanhang aktörerna ingår i. I debatten om Ulf Nilson-
affären uttalar sig flera chefredaktörer, vilket dels pekar på att de har en
tongivande roll, dels på att de har ett inbördes förhållande sinsemellan.220 I
debatten om SvD-köpet kan man utläsa att positionen inom fältet spelar en
roll, eftersom de olika tidningarnas chefredaktörernas åsikter är så vitt
skilda.221 Av detta kan man utläsa att chefredaktörerna antingen anser att deras
inflytande minskas eller ökas av en affär, beroende av vilken tidning de
representerar. I denna debatt tillkommer staten som aktör och som en
betydelsefull sådan. I debatten om TV 4 är representanter för ledarredaktionen
och den affärsmässiga verksamheten överens om att TV 4-köpet är något
positivt, medan journalistkåren är mer splittrad.222 Av detta kan man utläsa att
den affärsmässiga verksamheten är enad på grund av att de måste bilda en
enad front utåt. I de båda sistnämnda debatterna finns ett mönster till hur
representanter för staten uttalar sig, nämligen att de är negativa till alla
Bonniers nyinvesteringar. Regeringen hamnar under SvD-debatten i
skottlinjen efter att ha satt villkor för Bonniers ägande, vilket pekar på att
statens representanter trots att lagstiftning saknas, innehar ett stort inflytande
över medieägandet i Sverige.

Bortsett från att Hulténs teori är fruktbar ur diskussionssynpunkt är nackdelen
att vissa aktörer riskerar att hamna mellan två stolar. Teorin kan också bidra
till ett begränsande synsätt eftersom hänsyn endast tas till aktörernas position
inom fältet, varför det är viktigt att även se till andra omständigheter som kan
ha betydelse för hur aktörerna uttalat sig. I debatten om Ulf Nilson är det t ex.
tydligt att aktörernas uttalanden varit avhängiga av deras tidigare förhållande
till varandra.223 De som i denna debatt inte är överens är desamma som
tidigare inte kommit överens när de arbetat tillsammans, åtminstone om man
får tro den tidigare chefredaktören för Expressen, Bo Strömstedt.

Den politiska inställningen är ytterligare en faktor som betyder en hel del för
aktörernas uttalanden.224 Ruth, Alcalá, Strömstedt och Wästberg visar tydligt i
den första debatten att de anammar liberala värderingar. Debatten om köpet av
SvD mynnar ut i en diskussion baserad på regeringens och Bonniers
agerande.225 Även här är det tydligt att den politiska hållningen betyder mycket

                                                
220 Se kap. 4.2.
221 Se kap. 5.2.
222 Se kap. 6.3.
223 Se kap. 4.2.
224 Se kap. 4.2, 5.2, 6.3.
225 Se kap. 5.2.
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för aktörernas ställningstaganden, eftersom regeringen och Marita Ulvskog i
det närmaste avgör affärens utgång genom sina uttalanden. Ruth beslutar sig i
efterdyningarna av den här debatten att avgå från sin position som
chefredaktör för DN, vilket tydligt visar att politiskt engagemang och
värderingar åtminstone för hans del betyder mer än hans position inom fältet.
Även i debatten om TV 4 har aktörernas politiska inställning betydelse och
talet om att Bonniers övergett sitt liberalistiska tänkande återkommer.226

Det finns flera faktorer som pekar på att mediemarknaden förändrats de
senaste åren och det visas inte minst av diskussionerna som förts.
Medieföretagen har utgjort en maktfaktor i samhället lika länge som de
funnits av den orsaken att de styr vilka nyheter och vilken information som
skall nå allmänheten. Vad som har förändrats på senare år är att allmänhetens
tillgång till olika slags medier blivit större samt att det finns möjlighet att nå
ut med en större del information och nyheter globalt. Påtagliga exempel på en
förändrad mediemarknad är ett ökat TV-utbud, kommersiella radiokanaler,227

och möjlighet till uppkoppling till Internet via både datorer och
mobiltelefoner. Det ökade utbudet av olika medier och nya former av
kommunikation har på gott och ont lett till nya villkor för medieföretagen.
Pressen är inte längre, som för ett par hundra år sedan, ensam förmedlare av
nyheter och information till allmänheten utan måste konkurrera även med
andra sorters medier, vilket kan ha lett till Bonniers ökade investeringar.
David Bonniers uttalande i TV 4-debatten visar att Bonniers expanderar just
på grund av sin rädsla att tappa marknadsandelar i branschen och för att
kunna hantera den osäkerhet som nya konkurrerande medier innebär.228

Detsamma visar Olle Måbergs uttalande inför köpet av TV 4.229

Under det ekonomiskt osäkra 80-talet skaffade sig tidningarna allt större
intäkter via annonsörer.230 Det är uppenbart att detta i sin tur har skapat ett
stort ekonomiskt beroende av annonsörer hos medieföretag. Hadenius tal om
Bonniers satsning på gratistidningsmarknaden är en avstickare i TV 4-
debatten.231 Satsningen är visserligen ett stort steg från vad man sysslat med
tidigare, men min mening är att just tidningsproduktionens utveckling mot
annonsers ökade betydelse på många sätt banat väg för denna utveckling.232

Ökade annonsintäkter gör naturligtvis att en dagstidning förlorar i
självständighet gentemot marknaden och de största annonsköparna. Jag anser
att framgången för gratistidningarna till stor del beror på att läsare inte ser så
stor skillnad kvalitetsmässigt på en tidning som livnär sig på annonser och en

                                                
226 Se kap. 6.3.
227 Kommersiellt finansierad radio blev tillåtet 1991, dito TV 1993. Se SOU 1999:126, s. 13.
228 Se kap. 6.2.
229 Se kap. 6.1.1.
230 Se kap. 3.4.
231 Se kap. 6.1.2.
232 Se kap. 3.4.1.
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annan tidning där hälften av intäkterna består av annonser.

I kapitlet om Sveriges dagspress påpekas att annonsberoendet är en svaghet
och ett problem för dagstidningarna.233 Ser man Bonniers affärer ur detta
perspektiv är företaget i det långa loppet dödsdömt om man inte försöker slå
sig in på nya marknader och tänka innovativt. De olika skildringar som finns
om mediemarknaden och debatternas karaktär har lett till min slutsats att
Bonnierföretagen befunnit sig i en förändringsfas där man valt att frångå sin
liberalistiska övertygelse och expandera utåt istället för att försvinna genom
att bli uppköpta av ännu större medieföretag. Detta val har dock har skett på
bekostnad av den liberala tradition som företaget tidigare kunnat berömma sig
för. Många av debattörerna upprepar ständigt att Bonniers frångått sin liberala
tradition. Andra hävdar att mediemarknaden i stort förändrats och att
Bonniers måste följa denna utveckling. Flera av Bonnierföretagens
representanter säger däremot att ingenting förändrats gällande Bonniers
liberala hållning.234

Ytterligare ett exempel på att medievärlden är i förändring är diskussionen om
en förskjutning av den publicistiska makten från ägare med ett intresse för
publicistisk kunskap till ägare intresserade av främst vinstmaximering och
expandering. Denna diskussion förs i samtliga debatter ovan, men är mest
påtaglig och riktad specifikt mot Bonniers i debatten som handlar om Ulf
Nilsons avgång.235 Bonnierföretagen får kritik för att man tillsatt Bengt Braun
som styrelseordförande i Expressen, Dagens Nyheter och Sydsvenska
Dagbladet, samtidigt som denne agerar som VD över Tidnings AB Marieberg.
Braun kom från dagligvaruhandeln i USA, vilket tyder på att hans erfarenhet
av journalistisk produktion var begränsad vid tillträdandet av VD-posten. Då
medieföretag och annonsörer strävar efter samma mål, dvs. ökad vinning och
expandering, underlättas kontakten mellan dessa om ägare och verkställande
direktörer i medieföretagen är skolade främst inom ekonomi.

Utifrån det debatterna visar, måste jag instämma i Hulténs framtidssyner om
att det hårda fältet kommer att dominera över det mjuka i framtiden.236 Detta
beror dels på att villkoren för journalistisk produktion förändrats, dels på
avsaknaden av en mediepolitik, både nationellt och globalt, vilken skulle
kunna främja publicistiskt skapande utan motiv att alstra stora vinster genom
försäljning av annat än medieprodukten, t ex. annonser. Debatten om DN:s
köp av Svenska Dagbladet kan ses som ett tecken på att den politiska
diskussionen och beslutsfattandet om medieägande i Sverige behöver ses över
och särskilt Ulvskogs och Bonniers sätt att tackla ägandefrågan i det enskilda

                                                
233 Se kap. 3.4.1.
234 Se kap. 4.1.7, kap. 6.2.
235 Se kap. 4.
236 Se kap.1.6.3.1.
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fallet är ett tecken på att det saknats en givande diskussion i frågan.

Bonniers agerande och debatterna om dem är också ett tecken på att
medieföretagen följer utvecklingen med stora företag som kontrollerar stora
delar av handeln i världen. Exempel på branscher där globala oligopol råder
är olje- och bilindustrin.237 Bonniers mål och visioner är att bli norra Europas
ledande medieföretag och leda den publicistiska utvecklingen.238 Utifrån det
perspektivet är det inte svårt att förstå varför det är nödvändigt att expandera.
Visionerna om att bli störst i Europa inom medier rimmar dock inte riktigt väl
med visionerna om att även fortsättningsvis agera med liberala förtecken när
man gör affärer. Ordet liberal är svårt att definiera, eftersom det kan betyda
allt från frisinnad till vänsterborgerlig.239 Klart är dock att tidningen
Expressens byte av signum från liberal till oberoende är ett tecken på att
tidningen avpolitiserats och att man nu vill hålla dörrarna öppna för det som
för ögonblicket är lämpligt ur politisk synvinkel.240 Bonniers olika
representanter har i debatterna uttryckt sin vilja att även fortsättningsvis
förhålla sig liberalt och t.ex. endast köpa liberala tidningar. Även på Bonniers
hemsida uttalas en sådan vilja.241 Då Bonniers redan äger så gott som alla
tidningar i Sverige som betecknas som liberala, är det svårt att expandera på
något annat sätt än att gå in i andra mediebranscher eller skaffa sig intressen
på den utländska marknaden.

Ser man på debatterna utifrån teorin om hegemoni tyder de på att
medievärlden och Bonniers förändrats på det sättet att man numera är
underställd andra företag som sponsrar genom annonser och reklam. Därmed
är medieföretagens egen makt över informationen urholkad. Den ekonomiska
makten har blivit den som styr över även politiska, ideologiska och kulturella
förhållanden. Därför är Bonniers ökade mediemakt isolerad inte ett lika stort
hot mot yttrandefriheten och den fria opinionen, som maktlösheten inför och
beroendet av sponsrande företag. Bror Perjus illustrerar detta scenario i
debatten om SvD-köpet.242 Han går så långt i sin argumentation att han menar
att medieföretagen inte bara är underställda sponsrande företag, utan t o m.
ägs av annonsköparna. Vad det i praktiken innebär, är att medier säljs för att
nå köpare av andra varor – som kan ge större vinster än information.

Riskerna med att ett företag dominerar marknaden på det sätt Bonniers och
Marieberg gör är att människor indoktrineras av informationen medierna
förmedlar och därför har svårt att vara kritiska om det inte finns alternativ till

                                                
237 McChesney 1999, s. 131.
238 Se kap. 2.4.
239 Se begreppsordboken i dataprogrammet Word.
240 Se kap. 4.1.4.
241 Bonnier AB, 2002. 0nO�RFK�YLVLRQHU. www.bonnier.se
242 Se kap. 5.1.10
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företagets medieutbud. Även detta tänkbara händelseförlopp kan relateras till
hegemoniteorin.243 Den ekonomiska makten är inte på långa när lika farlig för
yttrandefriheten som den kulturella, politiska och ideologiska, men den är
sammankopplad med de övriga tre. Med ekonomisk makt kan man skapa sig
även andra sorters makt som inte låter sig mätas eller enkelt definieras. En
direkt följd av makten Bonniers innehar ekonomiskt är som jag ser det att nya
medieföretag får svårt att etablera sig, vilket innebär att yttrandefriheten
indirekt hotas. Debatterna pekar på att Bonniers har blivit mer benägna att
köpa upp olika former av medier, vilket också pekar på att yttrandefriheten är
hotad, då deras makt genom investeringar torde bli större på samtliga fyra
plan.244

Slutsatsen jag dragit låter kanske dyster men det är viktigt att inte glömma att
många av användarna av information idag förhoppningsvis ställer krav på
den. Bo Strömstedt påpekar om tidningen Expressen att hans vilja var att den
skulle vara både ett industriellt projekt och ett samhälleligt, språkligt och
artistiskt projekt.245 Detta är synnerligen viktigt även för Bonnierföretagen att
tänka på om de vill behålla läsare, tittare och lyssnare i ett längre perspektiv.
Jag är övertygad om att en alltför stor kvalitetsminskning till förmån för jakt
på annonsörer leder till att man förlorar i trovärdighet gentemot
medieanvändarna. Det är icke desto mindre viktigt att medievärlden granskas
kontinuerligt av forskare och medieanalytiker och att även allmänheten
utvecklar ett kritiskt förhållningssätt gentemot medieproduktionen.

                                                
243 Se kap. 1.7.2.
244 Se bl a. kap. 6.1.4, 6.1.2, 6.2, 5.1.2, 5.1.9.
245 Se kap. 1.7.3.1.
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6DPPDQIDWWQLQJ

Mitt syfte med denna uppsats var att spegla och analysera tre olika debatter
som förekommit kring Bonniers dominans på mediemarknaden. Jag ville
diskutera debatterna både i relation till Lars J. Hulténs teori om det
journalistiska fältet men också i relation till teorin om hegemoni. Teorin om
det journalistiska fältet handlar om att det finns olika aktörer inom fältet och
dessa agerar för att den egna positionen skall stärkas. Genom att granska
vilken position de olika aktörerna har haft inom det journalistiska fältet, har
jag resonerat kring vilka olika faktorer som avgör vilka ställningstaganden de
tar.

Ytterligare ett syfte var att diskutera vad de tre debatterna om Bonniers kunde
vara ett uttryck för i sin samtid i ett större samhälleligt perspektiv och hur det
är möjligt att relatera debatterna till teorin om hegemoni. Ordet hegemoni kan
översättas till politiskt, ekonomiskt, kulturellt och ideologiskt ledarskap. En
sista fråga jag ställde mig var om yttrandefriheten är hotad genom Bonniers
ägarmakt och om företaget förändrats och befinner sig i kris vad gäller
förvaltandet av det kulturella och liberala kapital man innehar. Min
metodologiska ansats var kvalitativ och fenomenografisk.

I resultatdelen redogjordes som bakgrund till debatterna förlagens historia i
Sverige och Bonnierföretagens ställning idag. Sedan följde en redogörelse om
mediemarknaden och dagspressen i Sverige i jämförelse med länderna
Tyskland och Storbritannien. Vid en jämförelse mellan de tre länderna
framkom bl. a. att det i Sverige till skillnad från de andra länderna inte finns
någon lagstiftning vad gäller medieägande.

Den första debatten som behandlades handlade om förfaringssättet när
journalisten Ulf Nilson såg sig tvingad att lämna sin tjänst på Bonnierägda
tidningen Expressen. I den andra debatten diskuterades Dagens Nyheters
eventuella köp av Svenska Dagbladet och i den tredje debatten diskuterades
Bonniers köp av delar av TV 4.

I den avslutande diskussionen drogs slutsatsen att det finns många faktorer
som pekar på att mediemarknaden förändrats de senaste åren och att det visas
av debatternas karaktär. Det ökade utbudet av olika medier och nya former av
kommunikation har på gott och ont lett till nya villkor för medieföretagen.
Bonniers väljer att expandera främst på grund av rädslan att tappa
marknadsandelar i branschen och på grund av osäkerheten det innebär med
nya konkurrerande medier. Ser man på debatterna utifrån teorin om hegemoni
tyder de på att medievärlden och Bonniers förändrats så till vida att man
numera är underställd andra företag som sponsrar genom annonser och
reklam. Den ekonomiska makten har därmed blivit den som styr över även
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politiska, ideologiska och kulturella förhållanden. Därför är Bonniers ökade
mediemakt isolerad inte ett lika stort hot mot yttrandefriheten och den fria
opinionen, som maktlösheten inför och beroendet av sponsrande företag.



70

/LWWHUDWXUI|UWHFNQLQJ

7U\FNWD�NlOORU

Bjurström, Erling, Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (2000). 'HW
NRPPXQLNDWLYD� KDQGODQGHW�� NXOWXUHOOD� SHUVSHNWLY� Sn�PHGLD� RFK� NRQVXPWLRQ.
Falun: Bokförlaget Nya Doxa.

Boëthius, Maria-Pia (2001). 0HGLHUQDV�VYDUWD�ER� Falun: Ordfront.

Foster, Nigel (1997). %ODFNVWRQH¶V� (&� /HJLVODWLRQ�� 8 uppl. Gosport,
Hampshire: Ashford Colour Press.

Gedin, Per I. (1997). /LWWHUDWXUHQ�L�YHUNOLJKHWHQ��RP�ERNPDUNQDGHQV�KLVWRULD
RFK� IUDPWLG� 2 bearbetade och utökade upplagan. Stockholm: Rabén Prisma,
Stockholm.

Gustafsson, Karl Erik (1996). 'DJVSUHVVHQ� L�1RUGHQ��6WUXNWXU�RFK�HNRQRPL�
Lund:�Studentlitteratur.

Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (1997). 0DVVPHGLHU�±�3UHVV��UDGLR�	�79�L
I|UYDQGOLQJ. 6, helt omarbetade uppl. Falun: Bokförlaget Bonnier Alba AB.

Harrie, Eva (2000). 7KH� 1RUGLF� 0HGLD� 0DUNHW, 0HGLD� &RPSDQLHV� DQG
%XVLQHVV� $FWLYLWLHV�� Göteborg: Nordic Information Centre For Media and
Communication Research (Nordicom).

Hultén, Lars J. (1999). 2UGHQ�RFK�SHQJDUQD���2P�NDPS�RFK�NDSLWXODWLRQ�LQRP
MRXUQDOLVWLNHQ. Stockholm: Natur & Kultur.

Hvitfelt, Håkan (2000). 3n�YlJ�PRW�PHGLHYlUOGHQ������±�8WYHFNOLQJ�� WHNQLN�
PDUNQDG� Lund: Studentlitteratur.

Jansson, André (2002). 0HGLHNXOWXU�RFK�VDPKlOOH��Lund: Studentlitteratur.

Johansson, Thomas & Miegel Fredrik (1996). .XOWXUVRFLRORJL. Lund:
Studentlitteratur.

Larsson, Mats (2001). %RQQLHUV� ±� HQ� PHGLHIDPLOM� ���������� Stockholm:
Albert Bonniers förlag.

Lindquist, Björn (1997). /DJWH[WVDPOLQJ� I|U� MXULGLVND� LQWURGXNWLRQVNXUVHU�
Sextonde uppl. Lund: Juristförlaget i Lund, Studentlitteratur.



71

McChesney, Robert W. (2001). $OO�PDNW�nW�PHGLHUQD�±�HOOHU�JH�IRON�YDG�IRON
YLOO�KD". Stockholm: Bokförlaget DN. 2S�FLW� McChesney.

0HGLHI|UHWDJVN|S� 	� PHGLHNRQFHQWUDWLRQ� (1992). Norske seminar- och
arbeidsrapporter, 1992:514.

0HGLHVWUXNWXU�RFK�UHJOHU�RP�PHGLHNRQFHQWUDWLRQ�L����OlQGHU��$UEHWVGRNXPHQW
IUnQ� 5nGHW� I|U� PnQJIDOG� LQRP� PDVVPHGLHUQD�� (1997). Rådet för mångfald
inom massmedierna, ������. Stockholm: Regeringskansliets Offsetcentral.

1RUVWHGWV�XSSVODJVERN�������� Elfte upplagan. Verona: Kunskapsförlaget P.A
Norstedt & söner.

Petersson, Olof et.al. (1999). 'HPRNUDWLUnGHWV� UDSSRUW�� Stockholm: SNS
förlag.

Pålsson, Roland (red.) (1991). 'HQ� WUHGMH� VXSHUPDNWHQ� ±�PDVVPHGLD� LEODQG
RVV��Helsingborg:�Carlssons bokförlag.

SOU 1999:126 (1999). 3ROLWLNHQV� PHGLDOLVHULQJ�� 'HPRNUDWLXWUHGQLQJHQV
IRUNDUYRO\P�,,,��Stockholm: Elanders Gotab.

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, red. (1994). .YDOLWDWLY� PHWRG� RFK
YHWHQVNDSVWHRUL. Lund: Studentlitteratur.

Strömstedt, Bo (1994). /|SVHGHOQ�RFK�LQVLGDQ��Borås: Albert Bonniers förlag.

Svedjedal, Johan (1993). %RNHQV�VDPKlOOH, VYHQVND�ERNI|UOlJJDUHI|UHQLQJHQ
���������� Stockholm: Svenska Bokförläggareföreningen.

Svenska Akademien (1986). 6YHQVND�$NDGHPLHQV�RUGOLVWD�|YHU�VYHQVND
VSUnNHW�

Thompson, John B. (1995). 7KH�0HGLD�DQG�WKH�PRGHUQLW\�±�$�VRFLDO�WKHRU\�RI
WKH�PHGLD��Cornwall.

Yrlid, Rolf (1994). /LWWHUDWXUHQV�YLOONRU� 3 uppl. Lund: Studentlitteratur.

$UWLNODU

'DJHQV�1\KHWHU�

1995-10-28, Luthander, Per, Bokmässan:�”’Diktat styr Expressen’. Utstädad
Ulf Nilson får medhåll av medieprofessor.”



72

1995-11-17, Alcalá, Jesús, ”Yttrandefrihetens pris: 250 000 kronor. Jesús
Alcalá har studerat VD Bengt Brauns förhandlingsteknik.”

1995-11-18, Ruth, Arne,�”Mariebergs samlade tystnad.”

1995-11-19, Braun, Bengt, ”Munkavlar bannlysta.”

1995-11-22, Wästberg, Olle, ”Ansiktslösa direktörer tar över tidningarna.”

1995-11-23, Ruth, Arne, ”Det handlar om principer.”

1995-11-23, Tengblad, Per, ”Ett rollspel med klara regler.”

1995-11-29, Nilson, Ulf, ”Slavkontraktet.”

1995-12-04, Nycander, Svante, ”Uppdelning försvagar.”

1995-12-05, Strömstedt, Bo, ”Nycanders frestelse.”

1995-12-08, Alcalá, Jesús, ”Begränsa ägandet.”

1995-12-06, Familjen Bonnier, ”Bonniers inga grosshandlare. Tidningar ska
ledas av publicister.”

1997-02-05, Ledare, ”Ett nytt mediesamhälle kräver en ny debatt. Marieberg
kan inte av regeringen stängas ute från TV; problemen ligger på andra plan.”

1997-02-05, Kadhammar, Peter, ”Äger ni för mycket? Olle Måberg om
satsningen på TV.”

1997-02-06, Hadenius, Stig, ”DN Debatt: Ny aggressivitet hos
Bonnierfamiljen. Vår största medieägare har övergett sin tradition, menar
journalistikprofessor Stig Hadenius.”

1997-06-06, Engman, Torsten, ”Nedläggning inte aktuellt. Mariebergs VD
Bengt Braun menar att båda parter drar fördel av köpet.”

1997-06-10, Luthander, Per, ”’Mångfalden ökar inte’. Kulturminister Marita
Ulvskog skärper tonen mot Marieberg efter Expressens köp av GT.”

1997-08-21, Tidningarnas Telegrambyrå,�´Marieberg utvidgar i Skåne.”

1997-08-23, Tidningarnas Telegrambyrå, ”Bonnier hotar fria opinionen”.



73

1997-09-28, Carlsson, Bengt, ”Bonniersfären ser om sitt hus. Det ökade
trycket på mediemarknaden tvingar koncernen till tuffare vinstkrav.”

1997-10-23, Luthander, Per, ”Marita Ulvskog hotar och vädjar.”

1997-10-25, Alcalá, Jesús, ”Bonniers liberalism en saga blott.”

1997-10-27, Bonnier, David, ”Bonniers liberalism består.”

1997-10-30, Schein, Harry, ”Bonniers makt över medierna.”

1998-06-23, Björck, Anders, ”Staten tar makten över pressen.”

1998-06-24, ledare

1998-07-02, Carlsson, Bengt, ”Rent ekonomiskt är det en odiskutabel affär.”

1998-07-03, ledare, ”Svenska Dagbladets framtid.”

1998-07-03, Ruth, Arne, ”Affären hotar SvD:s oberoende.”

1998-07-03, Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, ”Bonniers bästa alternativet för
SvD.”

1998-07-05, ”Ulvskog kritisk till SvD-köp.”

1998-07-06, Odefalk, Eva & Pettersson, Conny, ”Bonniers SvD-affär sprack.”

1998-07-08, Ruth, Arne, ”Ägandet avgör vem som har makten.”

1998-07-10, Schöier, Hans, ”Ska Bonniers bada bastu med regeringen?”

1998-07-14, Wästberg, Olle, ”I knäet på regeringen. På ett år har Sveriges största
medieägare och företagsgrupp slutit allians.”

1998-07-15, Ruth, Arne, ”Vem ska jag vara lojal mot?”

1998-07-16, Schottenius, Maria, ”En tidnings idé.”

1998-07-18, Perjus Bror, ”Makt mat och medier. Svenska-affären hade infogat
Bonnier i Wallenbergsfären snarare än tvärtom.”

1998-07-26, Braun, Bengt, ”Fel att fråga regeringen om lov. DN:s



74

styrelseordförande om den spruckna SvD-affären: ’Det finns flera tveksamheter i
vårt agerande’”.

6YHQVND�'DJEODGHW�

1998-06-24, ledare.

2002-06-12, Ormerod, Pia Helena, ”Murdochs medier mobiliserar mot E.”

([SUHVVHQ�

1995-11-27, Jutterström, Christina, ”Kriget mot Expressen.”

1997-02-07, Thorsell, Staffan, ”Marieberg, Bonniers och TV 4.”

1997-10-22, Svensson, Niklas, ”Mariebergs VD och Bonniers är nöjda…”

1997-10-22, Erfors, Staffan, ”…men kulturministern rasar.”

1998-04-01, Bolander, Hans, ”Mediekungarna Braun och Bonnier mäktigast i
Norden.”

1998-07-01, Nilsson, Peter O., ”Mångfalds envälde.”

1998-07-03, Enquist, P O, ”Farligt begär.”

1998-07-06, Hedlund, Ingvar, ”Ingen affär mellan Marieberg och SvD.”

-XVHNWLGQLQJHQ�

Nr 5/2002, Storm, Ulf, ”Personlig insikt fick Michaela att avslöja Alcalá.”

(OHNWURQLVND�NlOORU

:HEEGRNXPHQW�

Bertelsmann (2002). %HUWHOVPDQQ�±�PHGLD�ZRUOGZLGH�
http://www.bertelsmann.com/

Bonnier AB (2002). %RQQLHU�$%. http://www.bonnier.se/

Kinnevik (2002). bJDULQWUHVVHQ��www.kinnevik.se/ownerinterests.asp

Modern Times Group MTG AB (2002). 2P�07*. www.mtg.se/



75

Norstedts förlag (2002).�1RUVWHGWV�I|UODJ� http://www.norstedts.se/

Sveriges television (2001). 6YW�VH�Q\KHWHU����GHFHPEHU������
http://www.svt.se/nyheter/2001/011205/150.html

3URJUDP�

Walter, Göran (1995). 6YHQVN�V\QRQ\PRUGERN��Ingår i: Microsoft Corporation
2000. 0LFURVRIW�:RUG�

)RFXV����(1998). Stockholm & Köpenhamn: Kunskapsförlaget P.A. Norstedt &
söner & TEXTware A/S.


