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Förord

L O s K O N G R E S S  Å R 2 0 0 0 beslöt att ge LOs styrelse i uppdrag att tillsätta

en mediepolitisk utredning med ett brett uppdrag. Utredningen hade

till uppgift att utforma en facklig mediepolitik för 2000-talet och en

strategi för LOs förhållande till dagspressen i allmänhet, och den social-

demokratiska pressen i synnerhet.

Medieutredningen har bestått av styrgrupp och projektsekretariat.

Under arbetets gång har utredningen haft träffar med represententer

för fackförbundspressen och de socialdemokratiska morgontidningarna.

Tillsammans med LO Idédebatt har vi genomfört seminarier och

workshops på teman som rört massmedierna, klassamhället och fack-

föreningsrörelsens roll.

Vi har haft möten med forskare och branschfolk med kunskap om

olika delar av medielandskapet.Vi har fört samtal på folkhögskolor och

fackliga möten.Vi har deltagit i debatter i tidningar och i möteslokaler.

Alla dessa möten och inspel har varit en förutsättning för vårt arbete

och gett oss värdefulla synpunkter som berikat utredningen.Vår enda

förhoppning är att diskussionen inte stannar i och med denna rapport

utan fortsätter och fördjupas.

WA N J A  L U N D B Y- W E D I N

O R D F Ö R A N D E  I  S T Y R G RU P P E N  

Övriga ledamöter har varit Erland Olausson, LO, Tomas Rudin, LO,

Göran Johnsson, Metall, Malte Eriksson, Grafikerna och Lars-Anders

Häggström, Handels. De nyss uppräknade har deltagit under hela utred-

ningsarbetet. Ylva Thörn var med i styrgruppen fram till årsskiftet 2001–

2002 och ersattes sedan av Lars-Åke Almqvist, båda från Kommunal.

Kurt Norberg, LO, Hans Wahlström, Transport och Sven Olof Arbestål,

SEKO, har samtliga gått i pension under den tid som arbetet pågått och

har ersatts av Kjell Ahlberg, LO, Per Winberg och på slutet Martin 

Viredius, Transport samt Thomas Abrahamsson, SEKO. Göran Larsson

har varit projektledare och Annika Andersson projektsekreterare.
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Inledning

P Å  L O s K O N G R E S S i september år 2000 debatterades mediefrågorna.

Kongressrapporten, Frihet tillsammans, satte demokratifrågorna i

centrum och med det mediernas centrala roll i ett demokratiskt samhälle.

Det är i medierna debatten förs. Det är medierna som har till upp-

gift att analysera samtidens frågor och informera om företeelser i sam-

hället och i världen. I medierna sätts dagordningen för det offentliga

samtalet, det vill säga den diskussion om samhället som förs medbor-

garna emellan.

Det fria ordet är en grundläggande förutsättning för ett modernt

demokratiskt samhälle.Att rapportera, informera och fritt granska och

ifrågasätta all maktutövning är den oberoende journalistikens uppgift.

Medierna ska också vara ett forum för olika åsikter och kulturyttringar.

Därför måste en facklig mediepolitik också bejaka mångfalden i medie-

landskapet och tillgängligheten för våra medlemmar, samt analysera

journalistikens villkor och på vilka sätt den kan komma att förändras.

Eftersom allt färre medborgare har egna erfarenheter av politiskt

arbete, får allt fler sin huvudsakliga kunskap om politik och samhälls-

frågor via medierna. Många gör också bedömningen att de politiska

partiernas och intresseorganisationernas beroende av medierna kommer

att öka.Samtidigt blir det svårare att få genomslag i det offentliga sam-

talet då mängden olika medier leder till en uppsplittring av mediean-

vändandet. Om vi instämmer i det resonemanget, blir kravet på ett

medielandskap som förmår beskriva verkligheten också ur våra med-

lemmars perspektiv, en viktig facklig och demokratisk angelägenhet.

Ett offensivt medieagerande måste byggas underifrån.Kunskap om

mediernas villkor och struktur kan stimulera till en bred mediepolitisk

debatt i våra organisationer. Det är viktigt att stärka våra medlemmars

röst i samhällsdebatten och att utveckla ett aktivt deltagande i lokala

medieprojekt.

Det vi just beskrivit är de grundteser och den plattform medieut-

redningen jobbat utifrån. Uppdraget har varit stort och avgränsning-

arna få, vilket gjort att vi ibland tappat tråden och nästan gått vilse i

det allt mer svårnavigerade medielandskapet. Men på de omvägar vi

ibland tagit, har det funnit mycket kunskap att hämta. Kunskap som

hjälpt oss att forma bilden av en facklig mediepolitik för 2000-talet.

Diskussionerna före kongressbeslutet kom i stor utsträckning att

handla om tidningen Arbetet, som vid det tillfället bara hade ett par

veckor kvar att leva. Historien om arbetarrörelsens tidningar åskådlig-

gjordes i och med det på ett tydligt men sorgligt sätt. Kongressen 

avvisade konsekvent alla propåer på att ställa upp som ekonomisk garant

för Arbetets och övriga socialdemokratiska tidningars fortlevnad – ett

beslut som inte berodde inte på oginhet eller ointresse. Det grundades

på att kongressdelegaterna ansåg att det skulle vara oansvarigt att binda

upp organisationen för riskabla ekonomiska åtaganden. En slutsats 

av kongressens beslut var att fackföreningsrörelsens mediepolitiska

strategi inte självklart tog sin utgångspunkt i ägandet.

När LOs medieutredning började sitt arbete våren 2001 hade ut-

redningen ett mycket brett uppdrag. Den skulle utforma en facklig 

mediepolitik för 2000-talet samt utforma en strategi för LOs förhål-

lande till dagspressen i allmänhet och den socialdemokratiska pressen

i synnerhet.De stora förändringarna i medielandskapet,och frånvaron av

mediepolitiska diskussioner i organisationen under lång tid, innebar

att det fanns ett stort behov att söka sig fram brett och förutsättningslöst.

Det finns anledning att understryka att syftet med medieutred-

ningen var att utifrån en grundlig analys av dagens medielandskap for-

mulera LOs mediepolitik.För hundra år sedan startade arbetarrörelsen

dagstidningar för att med den tidens bästa informationsmetod synlig-

göra arbetarnas villkor. I dagens medielandskap har nya vägar för 

information och kommunikation öppnats. Därför måste en facklig 
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mediepolitik bygga på en noggrann analys av dessa nya möjligheter.

De samtal, möten, utredningar, scenarioarbeten och seminarier

som sedan skett inom ramen för uppdraget, har legat till grund för våra

slutsatser. Vi har valt att formulera tre grundläggande ståndpunkter

som vi anser besvarar frågan varför LO ska engagera sig i mediepolitiken.

LO vill att medielandskapet ska präglas av mångfald. Det behövs

såväl mångfald i åsikter, uttryck och medieformer som ägarmång-

fald om medierna ska kunna leva upp till sitt demokratiska upp-

drag.

Det handlar om demokrati. Om medierna ska kunna leva upp till sitt

demokratiska uppdrag behövs mångfald.Det räcker inte med att kunna

välja mellan flera olika medier och kanaler, om alla sänder samma sak.

Marknadskrafterna är starka och medierna är effektiva kanaler för att

bjuda ut varor och tjänster till försäljning. Alla medier är dock inte 

lika attraktiva som reklambärare. Kultur- och idétidskrifter och andra-

tidningar på orter med fler än en tidning, är exempel på medier som

har svårt att klara ekonomin i det rådande medielandskapet.

Globalt sett är ägarkoncentration och monopoltendenser det 

största hotet mot mångfalden och samma tendenser finns i Sverige.

Demokrati och mångfald är viktiga värden att försvara, särskilt för 

alla dem som har svårt att göra sin röst hörd på de villkor som gäller på

marknaden.

Den enda egentliga motkraften till de kommersiella krafterna är en

offensiv och medveten mediepolitik som fokuserar på demokrati- och

medborgarperspektivet och som inte väjer för att sätta upp regelverk

för den svällande kommersialismen. En mediepolitik som motverkar

ägar- och åsiktsmonopol i medielandskapet. Som ger stöd och upp-

muntran till kreativa medieinitiativ av den art som inte huvudsakligen

tar fasta på att vara reklambärare – utan på att berätta, utmana och 

debattera kultur- och samhällsfrågorna. En sådan mediepolitik skulle

bidra till ett större och mer mångfasetterat offentligt rum och en vita-

lare offentlig debatt med fler röster.

LO vill att förbundsmedlemmarnas liv, vardag och situation i arbets-

livet ska vara en viktig del i den verklighet som skildras i medierna.

Medierna har sina blinda fläckar och i den gängse nyhetsvärderingen

är inte löntagarperspektivet särskilt framträdande. Fackföreningsrö-

relsen hämtar sin kraft från medlemmarnas organiserade vilja att för-

ändra och förbättra sina anställningsvillkor, sin arbetsmiljö och sin 

situation i samhället. Men om medierna inte skildrar arbetets villkor,

och om våra medlemmars vardag inte är en del av det offentliga sam-

talet, så urholkas demokratin.Fackföreningsrörelsen har också ett eget

ansvar för att synliggöra löntagarperspektivet.

Som ägare av fackförbundspressen förfogar vi över en tidningsut-

givning som regelbundet når cirka två miljoner medlemmar. Med sin

unika kunskap om arbetslivet och löntagarnas perspektiv skulle fack-

förbundspressen kunna spela en än större roll i det svenska medie-

landskapet. Bilden av arbetslivet som ett näringsliv med orderingång,

optioner, aktier och räntepunkter måste breddas och också handla om

arbetets villkor och förutsättningar. Vad ligger till exempel bakom de

höga sjuktalen som kostar individerna, samhället och företagen stora

summor pengar och personligt lidande för de som drabbas? Eller hur

ser sambanden ut mellan ett företags lönsamhet och företagets för-

måga att skapa en god psykisk- och fysisk arbetsmiljö? 

Svaren får vi inte i näringslivsbilagorna. Därför måste våra med-

lemmars liv,drömmar och villkor lyftas fram och ta sin rättmätiga plats

i mediebevakningen – människor av kött och blod som idag skyms av

en rapportering om lättillgängliga och ibland meningslösa siffror och

tabeller.Fackförbundspressen har en del i ansvaret för att detta ska ske.

De har arbetslivet och LO- medlemmarnas verklighet som bevak-

ningsområde. De ska skriva så spännande, engagerade och initierade
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berättelser från arbetsgolvet att det ger genomslag i hela det svenska

medielandskapet.

Fackföreningsrörelsen måste också visa att vi tar mediefrågorna på

allvar. Att mediernas roll och innehåll har betydelse för demokratin

och att de samtal som förs i det offentliga rummet har betydelse för

hur framgångsrikt vi når våra fackliga mål. För att detta ska vara 

möjligt måste mediefrågorna åter få en plats i form av utbildningar,

seminarier och praktiskt arbete, enligt den gamla fackliga devisen

”kunskap är makt”.

LO vill att förbundsmedlemmarna ska kunna ta del av och delta i 

samhällsdebatten i medierna och inte stängas ute på grund av eko-

nomiska eller sociala klyftor.

Kommersialiseringen av medierna får inte leda till att det offentliga

samtalet skiktas socialt och klassmässigt, beroende på betalningsför-

måga. Det är samhällets ansvar att garantera en infrastruktur som gör

att yttrandefrihetens gränser inte snävas in. Det kan gälla så vitt skilda

områden som allas rätt till public service oberoende av var man valt

att bo, och den lilla tidskriftens rätt att nå sina läsare till rimligt lika

villkor som den stora.

Tillgänglighet är också en central fråga för funktionshindrade.

Rätten att ta del av samhällsdebatten måste omfatta också syn- och

hörselskadade och människor med läs- och skrivsvårigheter. En lika

viktig fråga är hur alla de människor som försöker skapa ett nytt liv i

Sverige – och som har olika social bakgrund, kultur och språk – blir

delaktiga i det offentliga samtalet.

Det finns stora möjligheter att öka alla medborgares insyn i de 

beslutande församlingarna, i den politiska debatten och i det civila

samhällets alla skiftande verksamheter. De senaste åren har internet

varit i fokus i debatten om lika tillgång till nyheter och information,

och på det området har också stora framsteg gjorts. Internet möjliggör

också delaktighet och kommunikation på ett sätt som vi tidigare inte

haft samma möjlighet till.

Men delaktighet och tillgänglighet är också möjligt på andra sätt.

I fackföreningsrörelsen finns det gott om exempel där medlemmar

själva tar ansvar för att ge löntagarna en röst och organisationen ett 

ansikte. Lokala medier – det kan vara tidningar, hemsidor och närradio-

sändningar – som lever på andra villkor och med andra målsättningar

än rent marknadsekonomiska.
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Historisk tillbakablick

F A C K F Ö R E N I N G S R Ö R E L S E N  I N S Å G tidigt värdet av att informera sina med-

lemmar via tryckta medier och hade redan från starten sina egna tid-

ningar. 1888 kom Svensk Typograftidning ut med sitt första nummer.

Järnarbetaren, föregångare till Metallarbetaren och Dagens Arbete,

började ges ut 1890. Postmannen, som senare blev en del av Statsan-

ställd och idag SEKO-Magasinet, startade 1909.

I början var fackförbundstidningens roll mer auktoritär – den var

förbundsledningens organ för att föra ut förbundets politik. Idag är för-

bundspressen mer självständig och redaktionerna jobbar efter journa-

listiska principer. I det avseendet skiljer sig svensk fackförbundspress

från förbundspressen i många andra länder.

En annan skillnad är hur tidningarna har distribuerats. I Sverige har

tidningarna skickats hem till alla medlemmar istället för att delas ut på

arbetsplatserna. Att alla medlemmar fått möjlighet att läsa om, sätta

sig in i och ta ställning i fackliga frågor är förmodligen en bidragande

orsak till att svensk fackföreningsrörelse internationellt sett är relativt

stark och organisationsgraden hög.

LO-tidningens föregångare Fackföreningsrörelsen kom ut första

gången 1921. Den innehöll längre utredande och analyserande artiklar

och hade mer teoretisk och akademisk karaktär än dagens LO-tidning.

Många av de uppgifter som motiverade den ursprungliga utgivningen

togs senare över av LOs olika policyenheter som idag svarar för en om-

fattande publicistisk verksamhet i form av rapporter och debattskrifter.

1976 bytte tidningen namn till LO-tidningen. Den nya tidningen fick

tabloidformat, nyhetskaraktär och ett journalistiskt uppdrag. LO-

tidningens uppgift har varit att ge läsarna snabb information om de

händelser som hade betydelse för det fackliga uppdraget.

Arbetarrörelsen startade också tidigt egna dagstidningar. I Sverige och

Norden har vi, till skillnad från i många andra länder, en tradition av

partipress.Vi fick ett utvecklat partiväsende först vid sekelskiftet men

långt innan dess fanns det tidningar som hade anknytning till partier

och fraktioner i riksdagen.

Karakteristiskt för de tidningar som grundades från mitten 1800-

talet var att de ägdes och drevs av privatpersoner med liberala eller

konservativa idéer, vilket speglades i tidningen. Men det innebar också

att de redan från början hade som huvudsaklig uppgift att vara en lön-

sam affär.Av alla de tidningar som startade då, dog också många. Men

man kan ändå konstatera att en stor del av den dagspress som idag är

ledande inom sina spridningsområden, grundades redan på 1800-talet.

Den socialdemokratiska pressen har en annan bakgrund. Den sågs

redan från början som en del av den fackliga och politiska arbetar-

rörelsen. Tidningen var en organisatör och avsikten var inte att skapa

kommersiellt bärkraftiga företag. Det fanns på den tiden inte heller 

någon självklar rågång mellan ledarsidor och nyhetsjournalistik. Den

politiska färgen skulle avspegla sig i hela tidningen. Det gällde såväl 

socialdemokratiska som borgerliga tidningar.

Eftersom de socialdemokratiska tidningarna sågs som en del av 

agitationen organiserades tidningsutgivningen efter partiets organisa-

tion. Partidistriktet blev arbetartidningens spridningsområde och parti-

styrelsen var till och med negativ till att enskilda arbetarekommuner

gav ut tidningar.

De konkurrerande borgerliga tidningarna hade mer naturliga och

mindre spridningsområden.Eftersom dagspressen till sin natur är lokal

– inte bara beroende på läsarna utan minst lika mycket på grund av 

annonsmarknaden – har de borgerliga tidningarna haft ett försprång i

sin lokala förankring.De lokala annonserna hade ett högt läsvärde som

var viktigt i kampen om prenumeranterna.

Man brukar peka på ytterligare fyra orsaker till att den socialde-

mokratiska pressen hade så svårt att få en marknadsledande ställning
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under pionjäråren, trots det stora stödet för socialdemokratisk politik.

De socialdemokratiska tidningarna var aldrig först på sina orter.Det

fanns redan en etablerad borgerlig tidning där. De var också mindre 

attraktiva för annonsörerna på grund av att de inte hade en lika köp-

stark läsekrets. För det tredje gjorde den politiska färgen en del läsare,

men framför allt många annonsörer, tveksamma.Socialdemokratin var

helt enkelt kontroversiell. Slutligen satsade socialdemokraterna sällan

på en professionell tidningsledning och marknadsbearbetning. Tid-

ningens politiska roll prioriterades.

Dagspressen efter kriget

Efter andra världskriget förändrades villkoren för morgontidningarna.

Annonsintäkterna fick ökad betydelse, framförallt för förstatidningarna.

Tidningsproduktion och distribution fördyrades samtidigt som kraven

på nationell och internationell nyhetsbevakning ökade. Journalister 

rekryterades från högskolan i större utsträckning och ett anglosaxiskt

pressideal växte fram – nyhetsjournalistiken skulle vara oberoende av

tidningens politiska färg.

Utvecklingen mot en oberoende nyhetsjournalistik förstärktes

också av framväxten av public service med dess krav på objektiv och

saklig nyhetsrapportering. Journalistiken skulle vara i allmänhetens

tjänst och inte representera särintressen.

En effekt av denna utveckling blev att den politiska lojaliteten mellan

läsare och tidning tunnades ut. Det blev lättare för socialdemokrater

att välja en borgerlig tidning då den på nyhetsplats inte uppfattades

som politiskt färgad. Det var en utveckling som ytterligare förstärkte

förstatidningarnas ställning.De hade mer resurser och fler annonser än

andratidningarna. Annonsernas läsvärde underskattas ibland men för

dem som vill köpa en begagnad moped eller byta sin lägenhet är de

klart intressanta.

Under 50- och 60-talen lades många andratidningar ner, vilket fick

riksdag och regering att utreda och införa presstöd för att bevara mång-

falden. Presstödet, som infördes i början av 70-talet, bromsade visser-

ligen upp pressdöden, men under de åren hann arbetarrörelsen förlo-

ra flera av sina tidningar, bl.a. i Stockholm och i Göteborg. Trots

presstödet fick LO och det socialdemokratiska partiet skjuta till medel

för att hålla de kvarvarande tidningarna flytande.

Under 70-talet och i början av 80-talet täckte LO och det social-

demokratiska partiet de växande underskotten i A-pressens tidningar.

För åren 1975 till 1982 redovisar LOs verksamhetsberättelse subven-

tioner till dagspressen på sammanlagt 95 miljoner kronor. I dagens

penningvärde rör det sig om cirka 300 miljoner kronor, eller ungefär

40 miljoner kronor per år. Partiet sköt också till medel men inte i samma

utsträckning.

1981 gjordes ett försök att åter lansera Stockholms-Tidningen,som

en följd av kraven på en arbetartidning i huvudstaden. Den överlevde

bara tre år och vid konkursen 1984 hade den enligt vissa tidningsupp-

gifter kostat de fackliga organisationerna närmare 100 miljoner 

kronor. Helt klart var att den konkursåret 1984 riskerade en förlust på

upp emot 25 miljoner, vilket motsvarar nästan 50 miljoner kronor i 

dagens penningvärde.

1985 fattades beslutet att ändra inriktning på arbetarrörelsens tid-

ningspolitik, delvis på grund av kritiken för passivitet vid Stockholms-

Tidningens konkurs. I stället för att i efterhand täcka underskott 

beslutade man sig för att satsa offensivt och samtidigt se till att göra

nödvändiga rationaliseringar och avveckla de mest förlustbringande

titlarna. Diskussioner mellan LO och det socialdemokratiska partiet

ledde till att man samlade alla A-presstidningar i samma koncern. Det

bildades två bolag – ett för morgontidningarna och ett för Aftonbladet.

LO hade ägarkontrollen över Aftonbladet men A-presskoncernen 

ägdes till 51 procent av det socialdemokratiska partiet.

Beslutet 1985 innebar en rejäl ekonomisk satsning.Det innehöll ett

kapitaltillskott på 50 miljoner till Aftonbladet och 120 miljoner till 

A-pressen.Men i beslutet låg också att detta var den slutgiltiga åtgärden.
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Från och med nu skulle tidningarna klara sig själva. Så blev det också.

Trots många och påfrestande kampanjer mot LOs kassakista har inga

mer pengar gått till att täcka förluster inom arbetarrörelsens tidningar.

Mellan satsning och konkurs

Under A-presskoncernens första år såg satsningen ut att lyckas.Afton-

bladet inledde sin numer historiska uppryckning och A-pressen gav ett

ekonomiskt överskott,mycket beroende på den goda konjunkturenoch

de ökande annonsintäkterna under andra halvan av 80-talet.Ledningen

använde dock överskottet till ett antal dåliga investeringar utanför den

egentliga tidningsrörelsen. Sammanlagt förlorades mellan 100–130

miljoner på misslyckade bolagsköp.

I början av 90-talet vek annonskonjunkturen nedåt och koncernen

fick problem med intäkterna. A-pressens ledning försökte möta pro-

blemen med en ny, tvådelad strategi. Dels skulle en omfattande ratio-

naliseringsplan genomföras, som bland annat innebar tuffa personal-

neddragningar,och dels skulle man göra en ny bolagskonstruktion som

innebar att man bildade två ”dotterkoncerner”.En för de tidningar som

klarade omstruktureringen själv och en för de tidningar som behövde

moderbolagets hjälp. Målsättningen var att rädda så många tidningar

som möjligt.

Samtidigt hade LOs representanter i styrelsen börjat inta en mer

kritisk hållning – man ansåg att koncernledningen inte redovisade det

ekonomiska läget på ett korrekt sätt. 1991 hade LO fått nog och krävde

att det upprättades en kontrollbalansräkning i bolaget, men förslaget

kritiserades hårt av koncernledningen och avslogs av bolagsstyrelse-

majoriteten.

I det läget förklarade sig LO beredda att ta över hela koncernen.

LO var minoritetsägare och skulle man ha fått majoritet hade man bytt

ut ledningen. Det socialdemokratiska partiets representanter valde

dock att göra tvärtom. Några månader innan konkursen köpte partiet

LOs aktier för en krona.

A-pressens konkurs

A-pressens gick i konkurs måndagen den 10 februari 1992 vilket slet

upp ett stort sår i arbetarrörelsen. Den efterföljande debatten blev

hård. Det socialdemokratiska partiet anklagades för att ha sopat pro-

blemen under mattan inför valet 1991.

Socialdemokraterna lyckades rädda vissa tidningar genom att före

konkursen, via det partiägda ARE-bolaget, köpa loss en underkoncern

i A-pressen. De räddade var Dala-Demokraten,Arbetarbladet i Gävle,

Hälsinge Kuriren, Värmlands Folkblad, Sydöstran, Östra Småland,

Norrländska Socialdemokraten i Luleå, Gotlands Tidningar och Läns-

tidningen i Östersund.

Arbetet, Västerbottens Folkblad och Dagbladet i Sundsvall/Nya

Norrland lämnades kvar i bolaget och försattes i konkurs. LO deltog 

i räddningsaktionen för de tre tidningarna. Ledningen hade täta kon-

takter med förbunden och lyckades få fram medel för att säkerställa

fortsatt utgivning. Bland annat så kunde Metall ställa upp med ett för-

månligt hyresavtal för Arbetet, eftersom de ägde fastigheten i Malmö

där tidningen höll till.

A-pressens konkurs 1992 var av allt att döma inte orsaken till att

Arbetet gick i konkurs igen hösten 2000.Arbetets upplaga var visser-

ligen vikande åren efter A-presskonkursen och annonskonjunkturen

var forsatt besvärlig.Åren -88 till -91 var upplagan cirka 114 000.Den

sjönk efter konkursen till 110 000 och var svagt vikande de följande

åren, troligen beroende på att vi då gick in i den djupaste lågkonjunk-

turen sedan 30-talet.

Men det var först när konjunkturen vänt uppåt igen och satsningen

på Arbetet Nyheterna drog igång 1995 som det stora raset kom. Tid-

ningen försökte tona ner sitt socialdemokratiska ursprung och bland

annat ha rosa sidor med börs- och ekonominyheter, vilket läsarna inte

uppskattade. Upplagan sjönk som en sten – från 97 000 till 66 000 på

fyra år. Från det raset hämtade sig inte tidningen, trots seriösa försök

att återupprätta Arbetet som en socialdemokratisk tidning med en
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folklig och professionell journalistik.

LO utsattes för hård press i samband med Arbetets kris. Trots att

LO varken hade något ekonomiskt ansvar eller ägaransvar för tidningen

hävdade Arbetets ledning och många debattörer att det var LOs sak

att ställa upp med pengar, vilket inte skedde. LOs styrelse preciserade

sina skäl i ett pressmeddelande efter konkursen. För att gå in ekono-

miskt hade det krävts att tidningen hade haft en affärsmässigt realis-

tisk framtidsplan och en professionell ledning som LO kunde känt

ekonomiskt och administrativt förtroende för.Det var också viktigt att

tidningen inte hade sådana skulder och övervärderade tillgångar att en

rekonstruktion blev omöjlig. LOs bedömning var att Arbetet var i en

djup kris och att kraven inte var uppfyllda.Att riskera medlemmarnas

pengar hade i det läget inte varit försvarbart.

Samtliga tidningar inblandade i A-pressens konkurs överlevde.Idag

finns alla kvar utom Arbetet även om några har bytt skepnad. Så till

exempel har Nya Norrland gått samman med Västernorrlands Alle-

handa under namnet Tidningen Ångermanland och Hälsinge Kuriren

ändrat partibeteckning från socialdemokratisk till opolitisk i samband

med ett ägarskifte 1999.

Om A-presskoncernen haft en lika professionell ledning som 

Aftonbladet kunde historien ha slutat annorlunda. Men det är också

stor skillnad mellan att vara en bolagsstyrelse som ansvarar för en tid-

ning, som i fallet Aftonbladet, och att som koncernstyrelse bestämma

över mer än tio tidningar. Besluten fattades långt ifrån den verklighet

de enskilda tidningarna levde i.Centraliseringen inom A-presskoncernen

kan också ha lett till att de mer framgångsrika tidningarna inte själva

fick utnyttja de resurser de skapade för att stärka sin ställning, och att

tidningar utan framtid hölls vid liv för länge.

Efter A-pressens konkurs blev de socialdemokratiska tidningarna

lokalt ägda.Det hade sina tydliga fördelar eftersom det innebar att det

fanns en närhet mellan ägarna och den ansvariga ledningen, journalis-

terna, övrig personal och tidningens läsare. Ägarkonstellationerna 

varierade från tidning till tidning. Som läget är idag är socialdemokra-

tiska och fackliga lokalorganisationer väl representerade. Men även

privatpersoner, läsare, borgerliga tidningar och nordiska mediekon-

cerner äger eller deläger s-tidningar i varierande utsträckning.
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Vi i facket måste vara en egen
medieaktör för att kunna få ut
medlemmarnas frågor

– Medierna har tagit makten i demokratin. Den så kallade medialiser-

ingen har gått långt. Men webben, lokala kabelnät och digitaliseringen av

TV och radio öppnar stora möjligheter för nya krafter att nå fram. Det 

säger Tommy Pettersson, 48, eldsjäl för en stark mediesatsning som

LO-facken i Östergötland gör.

Han ser ett nytt medieklimatet växa fram i Sverige och tycker sig

se hur världen har blivit ännu mer medieinriktad på senare år.Men han

ser också de nya möjligheter som nu skapas för nya aktörer. Han tror

starkt på en framtid för ett eget fackligt lokalt och regionalt medieut-

bud, som ett alternativ till de nuvarande professionella och alltmer

centraliserade massmedierna.

Det är med LO-facken i Linköping och LO-distriktet i ryggen som

mediesatsningen i länet görs. Tommy Pettersson jobbade fackligt i

Kommunal under hela 1980-talet och under större delen av 1990-

talet, men har sedan mer och mer glidit över till mediefrågorna. Det

som driver på är ett behov av bättre information och debatt än vad de

etablerade medierna kan ge.

Sedan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin förlorade sin

(s)-tidning Östgöten, som lades ner i början av 1990-talet, och genom

alla andra förändringar i medielandskapet har det blivit allt svårare att

nå ut.Tidningen Östgöten var under många år sammanvävd med Folk-

bladet i Norrköping, som i dag är uppköpt och inkorporerad i den 

stora borgerliga konkurrenten Norrköpings tidningar. En stark s-röst i

Linköping har försvunnit.

– Vi ägde en del i vår tidning Östgöten, säger han. När så närradion

kom så satsade vi på den som ett nytt sätt att nå ut till medlemmar och

lyssnare.Vi utbildade oss, gick på kurser och gjorde radio.Men så kom den

nya kommersiella lokalradion, vi blev uppköpta och fick ge upp under för-

nedrande former. I dag finns vårt gamla mixerbord i Bosnien och gör god

tjänst där. Erfarenheterna som ledde fram till det nuvarande engage-

manget i en egen facklig medieverksamhet var svårigheten att vinna fram-

gångar den fackliga vägen.

– Vi blev överkörda gång på gång i MBL-förhandlingar. När vi bytte

strategi och vände oss till journalisterna i medierna och visade upp våra

problem ledde det till resultat som vi inte kunde nå i förhandlingar. Den

öppna diskussionen och speglingen i medierna var en stark kraft för oss.

Arbetsgivarna blev mer lyhörda om journalisterna skrev och berättade

hur det låg till i olika frågor.

Det är Tommys lärdomar från den tiden och olusten över att när-

radion försvann som har lett facken i Linköping in på nya spår.När TV-

kanalen Nollettan startades för 6-7 år sedan valde man att vara med

och fokusera på kommunal Info-TV, som olika organisationers infor-

mationskanaler kallas. Nollettan är dock ett helt kommersiellt projekt

som knyter ihop stora bostadsområden i en regional TV-kanal som 

sänder via kabel och innehåller olika program,direktsänder lokal sport,

lokala nyhetsinslag, med mera. Från början var kanalen knuten till 

Linköping, men sedan några år är det regionen Östergötland som är

sändningsområdet.

Från början var det de allmännyttiga bostadsföretagen och stadens

energiverk som drev kanalen. Numera finns också Skandia och det

danskägda tidnings- och TV-förlaget Egmont med som ägare. LO-

distriktet som nu är basen för fackets roll är inte delägare utan köper

tid för sina inslag.

LOs program är ett informationsprogram på 5-6 minuter per gång,

som tar upp olika fackliga frågor som t ex Kommunals lönediskussioner

och viktiga förhandlingsfrågor från olika förbundsområden. Det sker i

nyhetsinslag som liknar vilka TV-nyheter som helst.Nya program görs

upp till fyra gånger i månaden. Programmen kan ses via TVn hemma,

men kan också nås via webb-TV.
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behövs är intäkter och människor i rörelsen som kan, vill och vågar 

ställa upp i medierna. Det är det brist på. Det är svårt att få igång folk.

Här behövs utbildning eftersom medierna är viktiga för arbetarrörel-

sens framtid.

Exemplet Östergötland – digitala utmaningar 

Eldsjäl: Tommy Pettersson, 48, fritidsledare,

fackligt aktiv i Kommunal, arbetsmarknads-

ombud sedan 1997 och medieaktivist.

Aktivitet: Info-program i lokala TV-kanalen

”Nollettan” som sänds via kabel-TV till alla

allmännyttiga bostadshus i Östergötland.

Nättidningen ”Nya Östgöten”.

Projektet Nya Östgöten: Utveckla projektet som innehåller olika fram-

tidsutmaningar för att ge facket och demokratin en röst i mediebruset.

TV-info,nättidning,utgivning av papperstidning i någon form utdelad

på arbetsplatserna.Utbildning i medieagerande för rörelsens aktivister.

Finansiering: I dag satsar LO-distriktet ungefär 500 000 kr,men en stor

del av arbetet sker ideellt på fritiden. Målet är att skapa möjlighet till

annonsintäkter på 5–600 000 kr för att kunna ha några fast anställda i

projektet.

Medaktörer: LO-distriktet i Östergötland, lokala fackavdelningar i

Metall, Kommunal, Handels, Seko, Industrifacket, Byggnads och ABF.

TV-program: Info-TV en gång i veckan, ”På din sida”, ett nyhetspro-

gram i fackliga frågor. Reportage och intervjuer. Kan ses via webb-TV,

adress: lankomedia.se.

Nätet: Webbtidningen ”Nya Östgöten”.Adress: www.ifokusnu.net.

Framtidsidéer: Skapa sammanhållet medieprojekt med info-nyheter

via TV-kanalen Nollettan, nättidningen ”Nya Östgöten”, tryckta 

arbetsplatstidningar, annonsfinansiering och utbildningsverksamhet 

i mediefrågor.

I medieprojektet ingår också ”Nya Östgöten” som ges ut i form av en

hemsida på nätet, (adress: www.ifokusnu.net). Den uppdateras som

en tidningswebb och innehåller en rad intressanta delar som behandlar

ohälsofrågan, de i fackliga sammanhang viktiga schemaläggnings-

frågorna och liknande vardagliga och fackliga frågor. En kamp förs till

exempel för fler hyresrätter i regionen. Från inledningen med nät-

tidningen vill man gå vidare för att på sikt göra webb-TV och bjuda

tittarna på intervjuer.

Tommy och tre-fyra kamrater i frontgruppen för medieprojektet

ser hoppfullt på framtiden.

– Vårt arbete syftar till att stödja arbetarrörelsens idéer. Målet är att

skapa olika vägar in i medielandskapet. Vi ska kunna säga, ”annonsera

hos oss, vi har ett antal produkter och vägar ut som ger kontakter”. Vi vill

ut med information och diskussion och vill sälja utrymme som kan finan-

siera verksamheten. Betinget är att vi ska dra in 5–600 000 kr för att 

kunna gå vidare från TV och webben till tryckta medier, till exempel

mindre tidningar med arbetsplatsutdelning.Vi tror starkt på att en sådan

modell har framtiden för sig.

Tommy Petterssons syn på mediernas roll är att de fått allt större

makt. Medialiseringen har slagit igenom. Det innebär att det är medi-

erna som bestämmer dagordningen och tvingar idéburna organisationer,

politiker och andra att anpassa sig till medierna och inte tvärtom.Men

istället för att stanna upp vid detta konstaterande vill han göra det 

möjligt för facket,partiet och andra idéburna organisationer att vara med

som en egen kraft.

– Nätet (webben) och digitaliserad lokal/regional TV öppnar stora

möjligheter för lokala krafter. Vi i våra organisationer är lika väl rustade

som andra att förstå vad ungdomar och andra väntar sig av medierna.

Kom gärna ihåg det. Och den modell vi har slagit in på kan vara en bra

modell för andra, t ex LO-distrikt.

Med ett sådant upplägg och en lokal profil behövs det inte samma

grad av professionalism som annars. Men det som oundgängligen 
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Medielandskapet idag

Dagstidningarna

Få medier har så stor betydelse för vad som upprör sinnena vid fru-

kostbordet,diskuteras i fikarummen och grälas om på släktträffen som

dagstidningarna. Med en årlig upplaga av över en och en halv miljard

tidningar sätter dagstidningarna i stor utsträckning dagordningen för

det offentliga samtalet. De är inte lika snabba som radio och TV, de

kan inte ”sända direkt”, men deras journalistiska resurser överträffar

etermediernas flera gånger om. Därför är de ofta först med nyheten.

Deras lokala förankring är grundfast – över hundra lokala morgontid-

ningar som kommer ut tre gånger i veckan eller oftare,att jämföra med

t.ex. Sveriges Televisions elva lokalredaktioner.

Dagspressens ställning i Sverige är fortsatt stark trots att den sam-

lade upplagan sjunkit från nästan fem miljoner till drygt fyra miljoner

på tio år. Minskningen beror främst 90-talets lågkonjunktur, med för-

sämrad ekonomi för hushållen som resultat. Gratistidningarna kan

också ha bidragit; främst Metro som med sina upplagor i Stockholm,

Göteborg och Malmö har cirka en miljon läsare dagligen. Det finns

också en tendens till att vi debuterar som prenumeranter senare i 

livet, vilket säkert beror på att många unga människor bildar familj

först vid 25–30 års ålder.

Upplageminskningen fördelar sig olika på olika typer av tidningar.

Sett över en längre period har kvällstidningarna tappat mest. På den

marknaden har LO-ägda Aftonbladet varit framgångsrik och ökat,

medan konkurrenterna har haft betydande problem.Men även morgon-

tidningarnas upplagor har minskat. Bäst har förstatidningarna i lands-

orten klarat sig.

När det gäller dagstidningar är ägarkoncentrationen mycket stark.

Bonniers kontrollerar mer än en fjärdedel av den samlade dagstid-

ningsupplagan. Familjens företag Marieberg AB äger tidningar som

Dagens Nyheter, Dagens Industri, Expressen, Sydsvenska Dagbladet

med flera.Även landsortspressen har sina lokala mediemoguler.Familjen

Ander äger tio tidningar, Herencokoncernen fem och VLT sju, för att

ta några exempel. De tio största tidningsbolagen kontrollerar nästan

60 dagstidningar och över tre fjärdedelar av den samlade upplagan.

Den socialdemokratiska morgonpressen består idag av fjorton 

tidningar. De är med två undantag andratidningar. Upplagan var cirka

243 000 exemplar år 2002 och de hade drygt 700 000 läsare. Den 

socialdemokratiska pressen ägs lokalt efter A-pressens konkurs i början

av 90-talet. I flera fall finns det privata företag och enskilda med i ägar-

bilden, utöver lokala fackliga och politiska organisationer.

Det lokala ägandet har inte samma karaktär på alla socialdemo-

kratiska tidningar. I Norrköping, Umeå och Eskilstuna ägs tidningarna

av den dominerande borgerliga tidningskoncernen på samma utgiv-

ningsort. Det bidrar i och för sig till redaktionell och politisk mångfald

men innebär samtidigt att det har etablerats ett lokalt ägarmonopol.

Mot det kan invändas att det i ungefär 50 tidningsspridningsområden

i praktiken bara finns en tidning, vilket i sig innebär en större utarm-

ning av mångfalden.

Det finns också ett par exempel på tidningar med dubbla ledar-

sidor – en borgerlig och en socialdemokratisk. De har blivit resultatet

av ett par sammanslagningar mellan borgerliga och socialdemokratiska

tidningar. Det äldsta exemplet är Gotlands Tidningar och dit hör även

Tidningen Ångermanland som är en sammanslagning av tidningarna

Nya Norrland och Västernorrlands Allehanda.

Orsaken till de kraftiga monopoltendenserna på morgontidnings-

marknaden är att de marknadsledande tidningarna i huvudsak lever 

av annonsintäkter. Mellan 65 och 75 procent av förstatidningarnas 

intäkter kommer därifrån. Andratidningen Arbetet, för att ta ett 

exempel, hade 1995 endast 44 procent av sina intäkter från annonser,
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presstödet oräknat.

En marknadsledande tidning har högre hushållstäckning på utgiv-

ningsorten och kan i och med det få både mer annonser och samtidigt

bättre betalt för dem. Den mekanismen driver snabbt fram ett lokalt

monopol eftersom förstatidningen får ett sådant ekonomiskt övertag

att de kan konkurrera med både pris och kvalitet.Det är alltså inte brist

på läsare som är andratidningarnas problem.Vilken annan verksamhet

som helst som hade en 25-procentig marknadsandel skulle vara en bra

affär, men det gäller inte här.

På kvällstidningsmarknaden råder det motsatta förhållandet mellan

annons- och upplageintäkter. Cirka 75 procent av intäkterna kommer

från lösnummerförsäljning och 25 procent från annonser.

Aftonbladet, som sedan några år är den största kvällstidningen, ägs

till drygt 50 procent av LO. Resten ägs av den norska mediekoncernen

Schibsted. Lägger man samman upplagan för Aftonbladet med de 

socialdemokratiska morgontidningarnas har arbetarrörelsens dags-

press ungefär 15 procent av marknaden.Omvänt kan man säga att den

borgerliga pressen dominerar stort med 85 procent av upplagan.

Lokala monopol och politisk obalans på tidningsmarknaden är i sig

problem som rör bristen på mångfald och den fria åsiktsbildningen.Ett

växande problem är också att stora samhällen, främst i storstädernas

ytterområden, helt saknar lokala tidningar. Det här är områden som
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Utgivningsort Upplaga 2002 Hushållstäckning 2001* Ägare 

Arbetarbladet Gävle 27 400 23% Lokala arbetarrörelsen

Dagbladet Sundsvall 12 100 18% Lokala arbetarrörelsen 66 % samt läsare 30 % och personal 4 %

Dala-Demokraten Falun 22 300 15% Lokala arbetarrörelsen

Folket Eskilstuna 8 400 17% Eskilstuna-Kuriren

Folkbladet Norrköping 8 700 9% Norrköpings Tidningar 91 %, lokala arbetarrörelsen 9 %

Karlskoga-Kuriren Karlskoga 8 400 23% Nerikes Allehanda

Länstidningen Östersund 21 800 35% Lokala arbetarrörelsen 50 %, Mats Sundqvist 50 %

Norrländska Socialdemokraten Luleå 40 200 31% SAP Norrbotten 31 %, Piteå-Tidningen 20 %, Orkla (Norge) 49 %

Nyheterna Oskarshamn 6 000 26% Lokala arbetarrörelsen (Östra Småland)

Piteå-Tidningen Piteå 17 700 76% Lokala arbetarrörelsen 70 %, privatpersoner 30 %

Sydöstran Karlskrona 17 800 19% Lokala arbetarrörelsen 80 %, övriga ägare 20 %

Värmlands Folkblad Karlstad 24 800 17% Lokala arbetarrörelsen 90 %, övriga ägare 10 %

Västerbottens Folkblad Umeå 16 400 14% Västerbotten-Kuriren

Östra Småland Kalmar 11 700 18% Lokala arbetarrörelsen (äger också Nyheterna)

Socialdemokratiska dagstidningar

Figur 1

*Avser hushållstäckning på utgivningsorten. De flesta socialdemokratiska morgontidningar är länstidningar

och har ofta betydligt högre hushållstäckning i omkringliggande kommuner än på utgivningsorten. T.ex. är

Arbetarbladet störst i Sandviken med 47 procent av hushållen och Sydöstran i Olofström med 39 procent. Källa: TS, Presstödsnämnden
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har haft en kraftig befolkningsökning.

Huddinge till exempel har ökat från 21 000 invånare 1950 till 85 000

år 2000.Ortens enda lokala tidning är ett gratisutdelat annonsblad som

kommer en gång i veckan och har begränsade journalistiska resurser.

De två stockholmstidningarna DN och Svenska Dagbladet täcker till-

sammans endast 40 procent av hushållen. Östersund däremot, med 

58 000 invånare, har två lokala tidningar som båda kommer ut sex

gånger i veckan.

Ägarkoncentration och lagstiftning

Socialdemokratiska regeringar har vid ett par tillfällen under 90-talet

försökt hitta vägar att förhindra en fortsatt maktkoncentration på tid-

ningsområdet. Grundlagens regler om tryckfrihet och yttrandefrihet

gör att den normala konkurrenslagstiftningen knappast är tillämpbar

på mediebranschen. I andra europeiska länder finns i varierande grad

lagstiftning som begränsar ägarkoncentrationen.

Norge har en myndighet, Eierskapsutvalget, som har möjlighet att

ingripa mot förvärv som leder till ägarkoncentration och landet har

dessutom begränsningar när det gäller ägande i lokal radio och TV.

Storbritannien har ingen grundlagsfäst tryckfrihetslagstiftning vilket

betyder att den vanliga konkurrenslagstiftningen är tillämpbar och

man har också regler mot ägarkoncentration för kommersiell radio och

TV. I Tyskland har man flera gånger stoppat fusioner mellan medie-

företag eftersom konkurrenslagarna är extra stränga när det gäller 

mediesektorn.

I Frankrike får ingen köpa eller slå samman tidningsföretag om det

leder till att de kontrollerar mer än 30 procent av den samlade

dagspressupplagan. Ingen får heller äga majoriteten av aktierna i ett

företag som har nationellt tillstånd att sända TV. Det finns även regler

som begränsar möjligheten till korsägande i flera av länderna. Den

svenska Mediekoncentrationskommittén konstaterade att Sverige 

var ett särfall. Man skriver i sitt betänkande, Yttrandefriheten och 

konkurrensen:

”… för närvarande är (det) tveksamt om det finns någon möjlighet

till åtgärder ens mot mycket drastiska förändringar som skulle kunna

innebära allvarliga hot mot mångfalden och den praktiska möjligheten

att utnyttja yttrandefriheten.Den situationen torde sakna motsvarighet

i praktiskt taget alla andra jämförbara länder.”

(SOU 1999:30)

Mediekoncentrationskommittén hade goda argument för en

lagstiftning mot ägarkoncentration. Förutom det faktum att det är ett

konsumentintresse att slippa monopol,finns det demokratiska skäl.Ef-

tersom tidningar inte är en vara vilken som helst, utan ett uttryck för

ett samhälles demokratiska infrastruktur, skulle det vara fel om ett fåtal

ägare kontrollerade hela branschen. Det svenska folkstyret bygger på

fri åsiktsbildning och statsmakterna har en skyldighet att se till att ett

fritt och brett meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning förblir

en realitet, ansåg kommittén.

Mediekoncentrationskommitténs betänkande ledde aldrig till några

lagändringar och den planerade propositionen lades aldrig på riksda-

gens bord. Hittills har det inte gått att få till stånd en bred och hållbar

majoritet i Sveriges riksdag för de önskvärda lagändringarna. De bor-

gerliga partierna har motsatt sig regler som kan begränsa ägarkon-

centrationen på det här området.

Presstödet

Men lagstiftningsvägen är inte det enda sättet att minska risken för 

monopol. Presstödet tillkom i samma syfte. Det infördes som ett för-

sök att stoppa tidningsdöden och för att bevara mångfald på dagstid-

ningsmarknaden.Det har i någon mån lyckats,men presstödet har också

haft en konserverande effekt. Det har inte underlättat tillkomsten av

nya tidningar.

Det finns olika typer av presstöd.Viktigast är driftsstödet som lämnas

till dagstidningar som är andratidningar på sin utgivningsort och täcker
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färre än 30 procent av hushållen. För närvarande har knappt 80 

dagstidningar driftsstöd. Driftsstödet uppgick till cirka 410 miljoner

kronor år 2002.

Centerpartistiska Skånska Dagbladet och moderata Svenska Dag-

bladet är de tidningar som får mest – 65 miljoner vardera, det vill säga

130 miljoner. Det är ungefär lika mycket som de tio presstödsberätti-

gade s-tidningarna får tillsammans. Dessutom får ett stort antal fåda-

gars- och endagarstidningar presstöd. Sammantaget möjliggör drifts-

stödet en bredd på tidningsutgivningen som annars inte skulle vara

möjlig, eftersom annonsintäkterna fördelas så orättvist mellan första-

och andratidningar.

Den andra stödformen är distributionsstöd.Det utgår till alla dags-

tidningar som deltar i organiserad samdistribution. Mer än 140 dags-

tidningar får distributionsstöd, som år 2002 uppgick till 76 miljoner

kronor. Distributionsstödets stora fördel är, förutom att hålla nere

kostnaderna för den tidningsläsande allmänheten, att ge den lilla tid-

ningen möjlighet att använda samma distributionsorganisation som

den stora. För en liten tidning med ett stort spridningsområde skulle

det bli oerhört dyrt att bygga upp en egen distribution.

Presstödet har minskat relativt sett kostnadsutvecklingen under ett

antal år.Det samlade presstödet skulle behöva öka med nästan 40 pro-

cent om det skulle återställas till det värde det hade 1990. Den mång-

fald presstödet bevarar är betydelsefull och balanserar i viss mån 

mediemarknadens kraftiga monopoltendenser.

Tidskrifterna

Veckotidningar och tidskrifter är en viktig del av mediemarknaden

men fyller inte samma funktion i Sverige som i länder där dagstid-

ningar inte har så stark ställning. Det är en mycket heterogen medie-

grupp med sinsemellan mycket olika tidningar.Av de tio tidskrifterna

med störst räckvidd hittar man en fackförbundstidning, ytterligare två

organisationstidningar, tre familjetidningar, två specialtidningar och

två facktidskrifter.

I den här gruppen av medier har fackföreningsrörelsen en stark

ställning. Den sammanlagda räckvidden för LOs, TCOs och SACOs

tidningar är mycket stor. Enbart LO-förbundens tidningar kan sägas

utgöra den största gruppen tidskrifter i landet, även om utgivningsfre-

kvensen är lägre än för traditionell veckopress.

Gränserna mellan olika typer av tidskrifter, som till exempel mellan

fack- och specialtidskrifter, är oklara. Den traditionella veckopressen

lever i stor utsträckning på lösnummerförsäljning men det skiljer kraf-

tigt mellan ungdomstidningar och familjetidningar. De senare är i större

utsträckning prenumererade.

Familjetidningar och damtidningar, som inte är lika annonsbero-

ende som specialtidningar och fackpress, har tappat kraftigt i upplaga

under de senaste trettio åren. Orsakerna anses vara att kvinnorna för-

värvsarbetar i större utsträckning samt att specialtidningarna blivit fler

och mer nischade. Special- och facktidningar har lättare att hitta 

annonsörer eftersom de vet precis vad deras läsare är intresserade av.

Annonsörerna är sällan intresserade betala dyrt för att nå så många som

möjligt, när de kan betala mindre och nå exakt rätt målgrupp.

En annan orsak till veckotidningsbranschens problem har varit

dagspressens, främst kvällspressens, satsningar på bilagor. Sport-, fri-

tid-, mode- och TV-bilagor har producerats i konkurrens med vecko-

tidningsbranschen. Tidigare hade kvällspressen en fördel av lägre

moms på sina produkter,6 procent mot veckotidningarnas 25 procent.

2001 beslöt riksdagen att det skulle vara lika villkor, så idag är mom-

sen på veckotidningarna också 6 procent.

De dominerande förlagen på veckotidningsområdet är Bonniers,

Allers, Egmont och ICA-förlaget. De täcker en stor del av marknaden

med sina titlar. Bonniers, Allers och Egmont kontrollerar också i stor

utsträckning distributionskedjan genom sitt företag Tidsam som de

äger tillsammans med nordens största förlag för motortidningar,

Albinsson & Sjöberg.
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Sedan mitten av 80-talet har Tidsams ägare drivit fram en utveckling

som gjort att Sverige idag inte har en jämlik distribution av tidskrifter.

Förut distribuerades alla tidskrifter, stora som små, på jämlika villkor.

Idag har Tidsam stängt ute de flesta små tidskrifter som inte ges ut av

de egna förlagen och har en marknadsandel på nästan 90 procent. De

små tidskrifterna är hänvisade till det mindre Interpress som bara har

4 400 försäljningsställen jämfört med Tidsams 10 500.

Eftersom de små förlagen inte kan samdistribuera med de stora blir

också deras kostnader per distribuerad tidning större. Här skiljer sig

tidskriftsbranschen från morgontidningsbranschen som har samdistri-

butionsstöd, vilket gör att även de stora tidningarna tjänar på att 

samdistribuera med de små.

Etermedierna

En av de viktigaste förändringarna i medielandskapet sen slutet av 80-

talet är tillkomsten av kommersiella etermedier. Utbyggnaden av 

satellit- och kabel-TV samt sändningstillståndet för TV4 i marknätet

har på ett avgörande sätt förändrat TV-utbudet. Lagen om privat 

lokalradio har bidragit till över 80 nya lokala kanaler och förändrat

framför allt de yngre lyssnarnas radiovanor.

Folkrörelser och politiska organisationer har, med försvinnande få

undantag, avstått från att engagera sig i de kommersiella etermedierna.

Traditionellt sett har arbetarrörelsen sett tidningen som sitt viktigaste

mediala bidrag till det offentliga samtalet. Det har inte funnits någon

bred diskussion om att privat TV eller radio skulle kunna fylla en viktig

funktion för rörelsens medieambitioner.

De privata etermedierna har i stället kommit att domineras av stora

mediekonglomerat och lokala mediemonopol.Den entusiasm och det

engagemang som präglade till exempel arbetarrörelsens arbete med

närradio på många orter, fick aldrig sin professionella förlängning i den

privata lokalradion.

Etermedier har för fackföreningsrörelsen varit synonymt med public

service – radio och TV i allmänhetens tjänst. Etermedierna har inte

heller haft samma idépolitiska koppling som tidningarna,där det finns

en tradition av ideologiska och partipolitiska  ledarsidor.

Public service

Som medieföreteelse och kulturinstitution har public service-företa-

gen SVT, SR och UR (Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbild-

ningsradion) en särställning i det svenska medielandskapet. Sänd-

ningstillstånd och anslagsvillkor är föremål för en demokratisk process,

och ägandeform och licensfinansiering garanterar att man står obero-

ende från privata och kommersiella intressen.

Begreppet public service är inte helt lätt att översätta till svenska

eftersom det engelska ordet public både betyder allmänheten,dvs. fol-

ket, och det allmänna, dvs. det offentliga eller samhället. Public service-

företagen ska alltså vara i såväl allmänhetens som i samhällets tjänst.

I public service-företagens uppdrag ligger att värna svensk kultur,

förmedla nyheter, stimulera debatt och vara folkbildande. Den demo-

kratiska ägarformen ska garantera geografisk rättvisa, redaktionellt

oberoende, ett mångsidigt utbud av hög kvalitet samt ansvar för olika

minoriteters behov.

Geografisk rättvisa är en viktig förutsättning för mångfald. Det 

innebär att alla ska ha rätt att ta del av utsändningarna,oavsett var man

bor i landet. För SVT:s del innebär det att man måste nå minst 99,8

procent av befolkningen. Geografisk rättvisa innebär också att radio

och TV ska produceras i hela landet och spegla kultur, synsätt och 

händelser från alla delar av befolkningen.

Redaktionellt oberoende är avgörande för public service-företa-

gens trovärdighet. Nyhetsbevakning och samhällsinformation ska vara

opartisk och saklig. Företagen ska stå fria från kommersiella krav,

politiska partier och särintressen.

Ett mångsidigt utbud av hög kvalitet ska garantera att radio och TV

i allmänhetens tjänst har en bred folklig förankring och svarar upp mot
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uppdraget till att bara gälla sådana program som de kommersiella 

kanalerna inte vill eller finner det lönsamt att producera.

Arbetarrörelsen har för sin del hävdat att styrkan i public service-

tanken är just att den står för både bredd och djup. Det är viktigt att

SVT och SR speglar det civila och det offentliga samhällets alla 

yttringar – kultur, nyheter, politik, sport, underhållning, nöje. Public

service ska inte ses som en speciell typ av program utan mer som ett

samlat utbud.Det är viktigt att alla får tillgång till detta breda och popu-

lära utbud och att det inte stängs in i betalkanaler och ”pay per view”.

Som demokratisk balans i ett medielandskap dominerat av kom-

mersiella intressen är public service-företagen föremål för en bred och

levande diskussion där medborgarna anser sig ha rätt att ställa krav på

innehåll och organisation. Kommersiella medier har inte i samma 

utsträckning som uppgift att sätta medborgarnas behov och intressen

i centrum. En av deras viktigaste uppgifter är att, till så låga kostnader

som möjligt, förpacka publiken i attraktiva kundgrupper för annonsö-

rerna. Public service-företagens programverksamhet fyller en viktig

funktion även i det sammanhanget. Den utgör en kvalitetsmåttstock

som de kommersiella aktörerna måste förhålla sig till.

Motståndet mot självständiga public service-företag har främst

kommit från de krafter som vill begränsa det demokratiska inflytandet

på mediemarknaden. Moderaterna, med sina förslag på nedläggning

och försäljning av public service-kanalerna, värnar snarare de kom-

mersiella etermediernas reklamintäkter än medborgarnas behov av ett

oberoende forum för det offentliga samtalet.

Radion

1993 avskaffade den dåvarande borgerliga regeringen Sveriges Radios

sändningsmonopol och antalet radiostationer ökade dramatiskt. Till-

stånden auktionerades ut och den som var villig att betala högst årsavgift

till staten segrade. De höga årliga koncessionsavgifter som förfarandet

bidrog till, i genomsnitt 1,5 miljoner kronor per station och år, gjorde
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medborgarnas behov och önskemål. Här har public service också ett

särskilt ansvar som kulturbärare och som ett stöd för svensk kultur.

En demokratiskt ägd radio och TV ska också ta ansvar för de krav

olika minoriteter har på utbudet. Smala program som är ointressanta

för de kommersiella medier, som hela tiden måste samla så stor publik

som möjligt, har sin berättigade plats i public service. Språkliga och 

etniska minoriteters och funktionshindrades behov ska tillgodoses.

Ett sätt att mäta hur public service lyckats med sitt uppdrag är att

undersöka vilket förtroende allmänheten har för programföretagen.

Det visar sig att SVT och SR ligger i topp. Förtroendet för public 

service var mycket större än förtroendet för såväl TV4 som för dags-

och kvällspress.

Ända från starten har det varit angeläget att de gemensamt finan-

sierade public service-företagen är ägarmässigt frikopplade från staten.

Det har varit ett viktigt sätt att tydligt markera deras oberoende.Tidi-

gare hade folkrörelserna och de stora intresseorganisationerna ett ägar-

inflytande i dåvarande Sveriges Radio AB, som omfattade samtliga

public service-företag. Den borgerliga regeringen i början av 90-talet

beslöt att ändra företagens ägarform. Man bildade en statlig stiftelse

som bl.a. tog över ansvaret att tillsätta styrelse i de tre programföretagen

SVT, SR och UR.

En effekt av det civila samhällets uttåg ur ledningen för SVT och

SR har blivit att folkrörelser och intresseorganisationer inte längre 

känner samma ansvar för programföretagen. Diskussionen om public

service har smalnat av och partipolitiserats.Det har snarare stärkt upp-

fattningen att programföretagen är statliga bolag.

Nya utmaningar för public service

I takt med att kommersiella TV-kanaler etablerats har vissa intressen

ifrågasatt den svenska, eller rättare sagt den europeiska, modellen för

public service-TV. Man har hävdat att det är fel att SVT lägger resurser

på bred underhållning, sport och populär kultur och vill definiera om
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från hela världen och dessutom några riktade direkt mot svenska tittare

som TV3, Kanal 5 och ZTV, för att nämna några.

SVT är fortfarande det största programföretaget på den svenska

marknaden oavsett om man mäter resurser, sändningstid eller tittar-

andel. TV4, som startade hösten 1991, blev under slutet av 90-talet

den enskilt största kanalen i tittartid räknat men har idag,hösten 2002,

tappat tätpositionen till SVT 1.

SVT och TV4 har tillstånd att sända i marknätet vilket innebär att

de når i princip alla hushåll i landet.TV3 och Kanal 5 är stora i kabel-

och satellitnätverken och den senare sänder också i det digitala

marknätet.Av befolkningen hade cirka 60 procent tillgång till TV3 år

2000 och 55 procent tillgång till Kanal 5.

Tre mediekoncerner dominerar kommersiell TV i Sverige – Bonniers,

Stenbeckssfären och USA-ägda SBS Broadcasting. Bonniers äger cirka

20 procent av aktierna i TV4 samt ytterligare drygt 20 procent via 
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att flera av de ursprungliga aktörerna gav upp och lämnade tillbaka 

eller sålde sina koncessioner. I dag domineras den privata lokalradion

av fem nätverk,varav fyra ägs av mediekonglomeraten Bonniers,MTG

(Stenbecksfären), luxemburgbaserade SBS och franska NRJ.

Idén om lokal mångfald har inte infriats. Det har blivit för dyrt att

profilera sig med annat innehåll än musik. De stora nätverken sänder

i princip samma program och spelar samma låtar i alla anslutna radio-

stationer. Och så gott som alla vänder sig i till den yngsta tredjedelen

av befolkningen.

Våren 2001 tog Riksdagen, på initiativ av den socialdemokratiska

regeringen, beslut om nya regler för den privata lokalradion. I den nya

lagstiftningen är auktionsförfarandet borttaget och koncessionsavgiften

är fastställd till 40 000 kronor per år. I stället har ett antal kvalitetskri-

terier satts upp för att säkra mångfald i ägande och innehåll.

De sökande bedöms av Radio- och TV-verket utifrån programam-

bitioner,andelen program med lokal anknytning samt ekonomiska och

tekniska förutsättningar. Reglerna ska också motverka lokala medie-

monopol.För de redan etablerade radiostationerna gäller de gamla reg-

lerna till år 2008. Det står dock stationerna fritt att lämna tillbaka 

sina dyra tillstånd och söka dem på nytt enligt de nya reglerna.

De nya reglerna är en klar förbättring. Det finns samtidigt kritik

mot att regelverket inte lyckats hindra bulvanverksamhet och bromsa

oseriösa och orealistiska ansökningar. Det finns alltid stora problem

med att skapa ett så exakt regelverk att det är möjligt att fatta beslut

på tjänstemannanivå utan att riskera att mindre seriösa sökande 

utnyttjar diverse kryphål.

Televisionen

Verkligheten ser idag helt annorlunda ut än när public service-TV 

etablerades. Tillkomsten av TV4 har ökat mångfalden även för dem

som bara har tillgång till nationell marksänd TV.Satellitoperatörer och

kabelbolag har gjort det möjligt att ta del av ett brett utbud TV-kanaler
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lyssnar bara cirka 2,4 procent av befolkningen på närradio. Samtidigt

är det en verksamhet som har stor betydelse för många grupper.

Invandrarorganisationer, religiösa sammanslutningar och handikapp-

organisationer utgör en stor del av de drygt tusen sändarföreningarna.

Öppen Kanal är en motsvarighet till närradion på TV-området.

I och med utbyggnaden av kabel-TV i Sverige blev det möjligt att dis-

tribuera många fler kanaler till hushållen än i det analoga marksända

TV-nätet. Riksdagen beslöt att som ett sätt att vidga yttrandefriheten

ålägga alla ägare av kabelnät som når mer än hundra hushåll att kost-

nadsfritt distribuera TV åt lokala ickekommersiella sändarföretag.

Hösten 2002 fanns det 26 lokala sändarföretag med tillstånd.

Internationell utveckling

Den tydliga internationella utvecklingen mot allt färre och allt större

transnationella aktörer på mediemarknaden har betydelse för utveck-

lingen också i Sverige. Strukturella fusioner och uppköp sker på såväl

distributionssidan, dvs. kabel- och satellitbolag, som på produktions-

och sändningsområdet.

De amerikanska mediekonglomeraten är störst.De har också skaffat

kontroll över flera sektorer av medieindustrin. Företag som AOL 

Time Warner,Walt Disney,News Corporation och Viacom äger i något

olika kombinationer TV- och filmbolag, TV-stationer och produk-

tionsbolag, kabel- och satellitbolag, skivbolag, bokförlag, tidskrifter,

radiostationer och dagstidningar. Ägandet gör det möjligt med korsvis

marknadsföring. Det ligger stora förtjänstmöjligheter i att producera

till exempel en film i sitt filmbolag, visa dokumentären om inspel-

ningen i sin TV-kanal och ge ut boken på sitt förlag.

En viktig anledning att motarbeta en alltför stark ägar- och makt-

koncentration i Sverige är att det också minskar risken för att svenska

medieföretag köps upp av transnationella mediejättar. En alltför stark

maktkoncentration nationellt kommer då att bidra till mediemonopol

på global nivå.
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finska Alma Media, som man äger en tredjedel av. MTG kontrollerar

bland annat TV3 och ZTV samt äger satellitdistributören Viasat. SBS

Broadcasting äger Kanal 5.

Samtliga dessa medieföretag har också intressen i TV och radio i

andra nordiska länder. En tydlig utvecklingstendens, som närmast för-

stärkts av etermediernas kommersialisering, är framväxten av stora

nordiska mediehus med intressen i såväl radio och TV som i tidningar,

tidskrifter och förlag samt i vissa fall i distribution.

De kommersiella TV-kanalernas andel av ”reklamkakan”har till viss

del ökat på de tryckta medierna bekostnad och kan vara en anledning

till att vissa tidningar har problem med ekonomin. Samtidigt är det

långt kvar till de förhållanden som råder i EU eller i USA där TV har

en mycket större andel av reklampengarna, men där dagstidningen 

inte har samma starka ställning som här.

Närradion och Öppen Kanal

Ett viktigt inslag i den nationella mediepolitiken har varit att skapa

förutsättningar för ideella föreningar och organisationer att få tillgång

till radio- och TV-medierna.

Närradion startade som försöksverksamhet 1979. Målsättningen

var att ge lokala ideella föreningar en möjlighet att nå ut till medlemmar

och andra intresserade. Programmen skulle vara lokalt producerade.

När verksamheten permanentades i mitten av 80-talet växte antalet

sändande föreningar fort, för att nå sin topp 1989. Sedan dess har de

fallit från nästan 2 400 till drygt 1 100 år 2000. Den entusiasm som

präglade utvecklingen under 80-talet har delvis avtagit. En viktig orsak

kan vara att den privata lokalradion har tagit många lyssnare från när-

radion – särskilt från de närradioföreningar vars programverksamhet

liknade de kommersiella musikkanalernas.

Antalet fackliga och politiska organisationer som sänder närradio

har också minskat kraftigt. Brist på resurser och få lyssnare har gjort

att många organisationer prioriterat om sin verksamhet.En normal dag
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Inom EU gäller sändarlandsprincipen,dvs.att TV-bolagen ska följa reg-

lerna i det land man sänder ifrån, oavsett hur många länder som kan ta

emot sändningarna. I de allra flesta fall är den principen rimlig och bra.

Men det är ett problem att vissa TV-kanaler placerat sina sändarföretag

utomlands bara för att kunna kringgå svensk lagstiftning. Det kan till

exempel gälla regler mot reklam riktad mot barn,mängden reklam och

reklamavbrott.Den svenska regeringen har fört fram förslaget att EU:s

regelverk kunde kompletteras så att t.ex. de TV-kanaler som helt och

hållet vänder sig till en svensk publik omfattas av svensk lagstiftning,

oavsett var de sänder ifrån.

Övergången från analogt till digitalt

Etermedierna står inför ett teknikskifte.Den digitala tekniken kommer

så småningom att dominera distributionen av radio- och TV-signaler.

På TV-området har man kommit längst. Några kommersiella satellit-

distributörer har redan släckt ner de analoga sändningarna och tvingat

tittarna att byta till digitala satellitmottagare. Kabelnäten håller också

på att ställa om.

Mest diskussion har det blivit om statens satsningar på ett digitalt

marknät för TV. Marknätet finns för att vi gemensamt har beslutat att

alla i hela landet ska kunna se de nationella TV-sändningarna. Det är

inte det enda sättet att ta emot TV-sändningar på, men det är det enda

som når alla. Om medborgarna var helt i händerna på kabelbolag och

satellitoperatörer skulle samhället ha lämnat ifrån sig beslutanderätten

om principiella frågor som berör yttrandefrihet till privata företag.

Marknätet är också viktigt för att det ska finnas olika distributörer

att välja på. Genom att även i fortsättningen ha ett fungerande

marknät, kan i princip alla hushåll välja mellan åtminstone två olika

distributionsformer. Konsumenterna slipper risken för monopol.

Övergången från analoga till digitala sändningar är inte i första hand

ett krav från konsumenterna. Det syftar till att Sverige ska kunna lämna

en föråldrad sändningsteknik och samtidigt frigöra frekvensutrymme
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Transnationella bolag, delvis oåtkomliga för svensk lagstiftning, har 

redan idag ett stort inflytande på det svenska TV-utbudet. Sett i det

perspektivet kan public service få en ännu viktigare roll i framtiden,

inte minst för att stödja och uppmuntra svensk TV-produktion.Redan

idag är andelen svenskproducerade program nästan dubbelt så hög i

Sveriges Television som i TV4 och fem gånger så hög som i TV3.
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och distribuera i proportion till antalet läsare, men som å andra sidan

har lättare att ta betalt för tjänsten. Men där skiljer sig samtidigt 

internet från TV och radio som inte har någon merkostnad för till-

kommande tittare och lyssnare. Det blir i princip bara billigare om fler 

använder det.

Många försök att göra internet till en tummelplats för marknaden

har misslyckats. Det är svårt för medier att tjäna pengar på sina inter-

netsatsningar.Få är beredda att betala för att läsa en dagstidning på nätet,

åtminstone hittills. Internetanvändaren har vant sig vid att få gratis till-

gång till information. Det är också svårt att få in tillräckligt med 

annonsintäkter för att finansiera seriösa internetsatsningar. Medier

som bara haft nätet som distributionsmetod och inkomstkälla, och alltså

inte haft någon papperstidning eller TV-kanal att backa upp satsningen

med, har nästan utan undantag misslyckats.

Internet har trots detta en stor betydelse för mediesamhället.Tid-

ningar,TV-kanaler och radiostationer använder internet för att utvidga

sin räckvidd och förnya sin kontakt med läsare, lyssnare och tittare.

Internet erbjuder också ett alternativ till de vanliga medierna. En

plats där människor kan hitta viktig information som inte passar in i

den gängse nyhetsvärderingen och som aldrig får plats i tidningen eller

hittar fram till nyhetsprogrammen i radio och TV – där informatio-

nens kvalitet,snarare än aktualitet,bestämmer värdet.På internet finns

till exempel även mediekritiska hemsidor som ger läsarna möjlighet

att kritisera och granska mediernas rapportering.

För myndigheter och organisationer som har ett behov av att 

informera allmänheten om sin verksamhet och kommunicera med

medborgare och medlemmar har nätet visat sig ha stora fördelar. Allt

eftersom tillgången till internet ökat i befolkningen har nya former för

deltagande och informationsspridning blivit möjliga.Information med

lång livslängd kan produceras och ligga tillgänglig utan att organisa-

tionen får dyra kostnader för tryck och distribution.

En viktig skillnad mellan internet och andra medieformer är inter-
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för att möta landets och näringslivets nya behov av mobil kommuni-

kation. Därför är det inte självklart att det är konsumenterna som ska

stå för hela kostnaden för teknikskiftet. Infrastruktur som rör demo-

kratiska värden bör det vara lika självklart att staten garanterar, som 

annan samhällsnyttig infrastruktur.

Internet och nya medier

Samtidigt som internet vuxit till gigantiska proportioner, med mer än

en halv miljard användare och mer än 550 miljarder dokument ett

musklick bort, så är det tydligt att det inte liknar ett massmedium så

som vi normalt definierar det.

Populära användningsområden som e-post och chatt kan snarare

liknas vid den typ av kommunikation som sker över telefon – personer

som söker kontakt med varandra.Andra populära sysselsättningar,som

att söka information på nätet, gör snarast internet till ett slags bibliotek

eller uppslagsbok eller telefonkatalog. Nätet har också utvecklats till

att omfatta tjänster som underlättar för användare att till exempel göra

sina bankärenden, beställa resor eller söka viktig information.

Ett massmedium ska helst nå många människor ungefär samtidigt,

så att de berättelser och nyheter det förmedlar blir en del av det 

offentliga samtalet. Om en miljon personer surfar till en miljon olika

hemsidor av tiotusen olika orsaker, blir det inte mycket av gemen-

samma berättelser att prata om.

En annan orsak till att internet inte med lätthet passar in i begreppet

massmedium är teknisk.Att besöka en hemsida innebär i princip att en

dator kopplar upp sig mot en annan dator.Kommunikationen är punkt

till punkt och kräver en viss bandbredd. Om många skulle koppla upp

sig samtidigt till samma hemsida skulle det behövas mycket mer band-

bredd, särskilt om det handlar om webb-TV och andra ”informa-

tionstunga” verksamheter. Bandbredd kostar pengar, vilket kraftigt

ökar kostnaden för kommunikationen.

Det problemet delar internet med tidningarna,som ju måste trycka
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använt kan internet vitalisera folkrörelsen facket.

Tillgången till internet är ett av de få områden där de sociala klyf-

torna minskat under 90-talet, men det finns fortfarande stora skillna-

der. LO-datorprojektet och skattemässigt förmånliga personalköp har

bidragit till spridningen. Åtta av tio svenskar mellan 16 och 64 år hade

år 2000 tillgång till internet hemma, på arbetet eller i skolan. 65 pro-

cent i intervallet 16 till 84 år hade dator hemma. Av de 2,4 miljoner

personer som saknade dator hemma var 1,1 miljon 65 år och äldre.

Journalistikens villkor

Medierna har makt – makt att sätta dagordningen, makt att granska

och makt att sålla ut vad som ska beskrivas och vad som inte ska tas

med. Mediebranschen är både en förutsättning för demokratin och 

en institution som påverkar och styr det offentliga samtalet. Det är 

därför det är så viktigt med en fri, obunden och granskande journalis-

tisk rapportering.

Mediebranschen är i viss utsträckning medveten om sin makt och

har som ett komplement till tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstift-

ningen ett antal etiska regler som reglerar vad som är ansvarsfull 

publicistik. Här finns bland annat regler om att rubrik och ingress ska

ha täckning i texten, att man ska vara generös med bemötanden, att

man ska respektera den personliga integriteten och att den som blir

kritiserad ska ha rätt att bemöta kritiken samtidigt. Reglerna bevakas

av Pressens Opinionsnämnd, Allmänhetens Pressombudsman och

Granskningsnämnden.

Mediernas demokratiska uppgift är att informera allmänheten om

viktiga skeenden och händelser, granska makthavare och institutioner

samt spegla åsikter och uppfattningar i samhället.Kommersialiseringen

av mediemarknaden kritiseras för att försvåra denna viktiga uppgift.

Trenden är att medierna i växande omfattning är beroende av annons-

intäkter och att många medier idag är helt annonsfinansierade.Det har

inneburit att det redaktionella arbetet har rationaliserats och blivit mer
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aktiviteten. Nätet möjliggör snabb och enkel kommunikation mellan

användarna. En tidning eller ett radioprogram kan visserligen också få

läsar- och lyssnarreaktioner, men på internet kan det ske lätt och ome-

delbart. I cyberrymden kan alla bli publicister och debattörer, utifrån

sina egna förutsättningar och intressen.

Det skulle vara fel att tro att den visionen dog i när den så kallade

internetbubblan sprack sommaren 2000. Felet då var väl snarast att

vissa aktörer hade överdrivna förväntningarna på att det gick att tjäna

stora pengar på människors vilja till delaktighet och kommunikation.

Många organisationer har skapat öppna forum för ett demokra-

tiskt samtal på nätet som gett många människor möjlighet att delta i 

diskussioner de annars skulle känna sig utestängda från.

Den internationella fackliga rörelsen har redan haft stor nytta av

internet och allt eftersom tekniken sprids och mognar, utvecklas också

användandet. Det gäller till exempel behovet att snabbt få ut infor-

mation i samband med en konlikt. Vi vet redan från svenska erfaren-

heter att antalet besök på de fackliga hemsidorna ökar kraftigt i sam-

band med avtalsförhandlingar och konflikthot. I samband med

”busskonflikten” 1999 hade Kommunal stor nytta av att snabbt kunna

nå medlemmar med information utan att behöva ta omvägen över de

traditionella medierna.

Det handlar också om fackliga diskussionsgrupper inom koncerner

och branscher, ibland nationella och ibland globala, som gör det möjligt

för medlemmar och förtroendevalda att balansera arbetsgivarnas 

informationsövertag och kanske förhindra att ett företag spelar ut olika

grupper av anställda mot varandra. Den typen av nätverk för solidaritet

bygger på aktivitet underifrån och är lyckosamma när de svarar mot

ett verkligt behov.

LO och fackförbunden har också börjat utveckla nya former av

tjänster som till exempel LOs IT-skola. Den är troligtvis redan nu en

av världens största nätbaserade utbildningssystem, med över 22 000

användare hösten 2002.Fler exempel finns och mer finns att göra.Rätt
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Detta är en diskussion som bör föras av alla medborgare, inte bara jour-

nalisterna själva. Fackföreningsrörelsen och andra folkrörelser, partier

och organisationer har all anledning att delta i det samtalet.

Politisk journalistik

Ursprungligen var arbetarrörelsens tidningar en del i den politiska agi-

tationen och hade som huvuduppgift att föra ut den socialdemokra-

tiska politiken.Detta var inte unikt för arbetarrörelsens tidningar.Den

borgerliga pressen fungerade på motsvarande sätt.

I takt med att demokratin utvecklats har också medierna och jour-

nalistiken förändrats. Idag gör vi skillnad på politisk journalistik – som

bygger på värderingar och ideologi – och nyhetsjournalistik – som så

långt det är möjligt ska vara oberoende och värderingsfri.

Den politiska journalistiken hör hemma på ledarsidorna, i idéde-

batten, i krönikor och på kultursidorna. Dess betydelse ska inte 

underskattas eftersom ideologier och värderingar har en stor betydelse

för hur politiken utformas, och alltså avgör vilket samhälle våra med-

lemmar har att leva i. LOs engagemang i fackförbundspressen och 

Aftonbladet bygger på övertygelsen om detta.

Ledarsidorna,den politiska journalistikens flaggskepp,har ett oför-

tjänt dåligt rykte som oläst spaltutfyllnad. Så är det inte. I en under-

sökning svarade fyra av tio att de läser något på ledarsidan flera gånger

i veckan eller oftare.Tre av tio läste då och då. Det finns uppenbarligen

ett behov av åsikter. Den politiska journalistiken i form av signerade

krönikor har snarast ökat och har stort läsvärde för många.

Nyhetsjournalistik

Nyhetsjournalistiken och reportaget har en annan uppgift. De ska förse

medborgarna med information så att de självständigt kan ta ställning

i samhällsfrågor, de ska granska de inflytelserika i samhället och de ska

låta olika åsikter komma till tals. För stora grupper är etermedierna i

Sverige, radio och TV, viktiga källor till information och nyheter. De
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beroende av annonsörernas krav och önskemål. För att få resurser till

det redaktionella arbetet måste man hela tiden leverera rätt målgrupper

till reklamköparna.

Det finns samtidigt en växande diskussion om mediemaktens 

negativa sidor. Förenkling, ”snuttifiering” och journalistisk flockmenta-

litet gör att allmänheten får ett minskat förtroende för medier och

journalister. Ekonomijournalister med oklara lojaliteter, och nöjes-

journalister som är beroende av nöjesindustrin, undergräver också all-

mänhetens förtroende för journalistiken. Det blir alltmer viktigt med

en kritisk granskning av hur medierna lever upp till demokratiska upp-

drag och den diskussionen kan inte uteslutande föras internt journa-

lister emellan. Mediekritisk forskning och debatt är en angelägenhet

för alla medborgare.

För idéburna organisationer som fackföreningsrörelsen innebär vår

historiska koppling till ideologiskt styrda medier att vi måste vara tyd-

liga i vårt försvar för den fria journalistiken. Fackföreningsrörelsen

måste vara noggrann när den skiljer mellan opinionsbildning och jour-

nalistik – mellan vårt eget behov av att informera medlemmar och 

allmänhet om våra organisationers ställningstaganden,mål och syften,

och det för demokratin viktiga journalistiska uppdraget att oberoende

av olika intressen granska makten och informera om viktiga händelser.

Opinionsbildning är enligt vårt sätt att se det en legitim angelä-

genhet för organisationer och intressegrupper, men det får inte för-

växlas med de journalistiskt drivna mediernas uppdrag. Just därför är

det också viktigt att fackföreningsrörelsen deltar i diskussionen om 

vilka villkor journalisterna arbetar under; vilka hot som finns mot den

oberoende journalistiken och hur mångfalden inom nyhetsvärdering

och granskning ska kunna upprätthållas.

LO-kongressens beslut att formulera en facklig mediepolitik är ett

försök att ta medierna och journalistiken på allvar.Det medielandskap

som vuxit fram under de senaste femton åren ställer stora och viktiga

frågor som berör demokratin och det offentliga samtalet på sin spets.
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Viktiga, inte för att de är så många, utan för att de är intressanta för 

annonsörerna. Finanspressen har läsare med makt och pengar.

Journalisterna

Utmärkande för de senaste decenniernas utveckling av journalistiken

inom press, radio och TV är professionaliseringen. Nästan alla journa-

lister på de medierna har en yrkesinriktad högskoleutbildning.Förr var

det vanligt att tidningarna anställde människor med olika social och

kulturell bakgrund. De fick arbete som volontärer, lokalkorrespon-

denter, sportskribenter eller liknande. De lärde sig yrkets knep och 

regler efterhand.

Formellt är en högskoleutbildad journalist mer kompetent än den

som blivit rekryterad på annat sätt. Men det blir problematiskt om

journalistkåren saknar erfarenheter från andra yrkesområden än jour-

nalistikens. Det är också problematiskt om journalistkåren är alltför

socialt och kulturellt homogen – det vill säga en vit, högskoleutbildad

medelklass från storstädernas välbärgade områden.

Professionaliseringen anses ibland också vara orsaken till att jour-

nalistiken har blivit mer ensartad eller likriktad. Journalister som danats

i samma utbildningsapparat tillägnar sig lätt samma värderingsmönster

– de har lärt sig att se och identifiera vad som är nyhetsmässigt, viktigt

och relevant efter samma mall. Det är som en stor sak i Dagens 

Nyheter blir därför ofta en stor sak också i Svenska Dagbladet, Göte-

borgs-Posten och Sydsvenskan, Dagens Eko, Rapport och Aktuellt,

Aftonbladet och Expressen. Rubrikerna och presentationen växlar

förstås något, men själva kärnan i nyhetsrapporteringen blir identisk.

Journalisternas villkor i radio och TV har förändrats i ännu högre

grad. När radion började sina sändningar på 20-talet ansågs det natur-

ligt att journalisterna skulle ägna sig åt att informera den intresserade

allmänheten om vad man i samhällets dominerande institutioner tyckte

och tänkte.Därefter följde en period då etermediernas journalister för-

sökte skildra samhället sådant det var och mera beaktade vad lyssnarna
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saknar också, än så länge, politisk tendens utan strävar efter att vara

oberoende och opartiska i sin rapportering.

Men den oberoende journalistiken är inte ohotad. Ägarkoncentra-

tion, marknadens och annonsörernas krav, likriktad nyhetsvärdering

och samhällets insatser, eller brist på insatser, påverkar i vilken mån

medierna kan leva upp till sitt demokratiska uppdrag.

Tillkomsten av nya TV- och radiokanaler har skärpt konkurrensen

på medieområdet men differentieringen har paradoxalt nog lett till

likriktning – till en kraftig ökning av underhållnings- och musikpro-

gram i alla kanaler. Medierna har blivit en del av upplevelseindustrin

– det gäller för de berörda journalisterna att se till att deras program

får höga publiksiffror och försöka göra det utan att ge upp  grundläg-

gande yrkesetiska krav.

Den skärpta konkurrensen har inneburit att företagen mer och mer

utvecklats till mediekoncerner som erbjuder information, underhåll-

ning, service och tjänster via olika kanaler samtidigt – tidningar, radio,

internet och TV.

Journalistiken reflekterar värderingsförskjutningar i samhället,

men är också med och skapar dem.Om det kortisktiga och ekonomiskt

snabbt mätbara vinner dominans i samhället kommer det också att

prägla medierna. Därför kan arbetsmarknadsreportaget stå högt i kurs

ena decenniet medan börsen och aktiehandeln är föremålet för  det

stora intresset i nästa. I en undersökning från mitten av 90-talet kon-

staterade man att arbetsmarknadsmaterialet bara hade en tredjedel av

det utrymme det haft 20 år tidigare. Ekonomimaterialet hade för-

dubblats. Men tidsandan är troligen inte den enda förklaringen.

Att dagligen tvingas ta del av hur det gått för den tekniktunga 

Nasdaqbörsen är knappast ett krav från den breda publiken. En möjlig

förklaring är kanske att dagstidningarna inte vill tappa för mycket 

annonsintäkter till den ”rosa pressen” – finanstidningarna. På tjugo år

har till exempel Dagens Industri mer än fyrdubblat sin upplaga och

det är viktiga läsargrupper som efterfrågar den typen av material.
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Fackförbundspressen idag

P Å  1 9 7 0 - TA L E T hade vi en arbetsmarknadsjournalistik som på ett helt 

annat sätt än i dag hämtade stoff ur löntagarnas situation på arbets-

platserna. Man kan säga att gruvstrejken 1969 var startskottet för en

journalistik på arbetarnas sida. Men från slutet av 1980-talet och

framåt har arbetsmarknadsfrågor fått minskad bevakning. Journalisti-

ken har vridits till att i allt större utsträckning beskriva företagens 

villkor genom en snäv ekonomijournalistik,som saknar både social och

politisk botten och praktiskt taget helt bortser från begrepp som 

demokrati, produktion, klass eller fördelning av resurser.

Alla har vi blivit aktieägare av egen vilja genom fondsparande och

folkaktier,men också ofrivilligt genom vårt pensionssparande.Börsens

upp och nedgångar rapporteras i alla nyhetssändningar,även om sväng-

ningarna ibland är knappt mätbara.Fokus har flyttats från inkomst och

arbetsvillkor till sparande och investeringar, även om de flesta av oss är

mer beroende av inkomsten och jobbet än av utdelningen på inves-te-

rat kapital.

Det är inte bara i nyhetsrapporteringen som uppmärksamheten

runt arbetarklassens verklighet, problem och drömmar minskat. Detta

sker även i underhållningsprogram och fiction. Den sociala skevheten

i mediernas bild av verkligheten gör att många medborgare inte får sin

situation speglad och de berövas möjligheten att delta i och forma det

offentliga samtalet.

Arbetets villkor, löntagarnas erfarenheter och produktionens bety-

delse,snarare än spekulationens,är ämnesområden som kräver en kunnig

och engagerad journalistik. Historierna och uppslagen serveras sällan

färdigpackade till redaktionerna utan måste grävas fram. Det elitper-

spektiv som många medier av lathet, okunskap eller brist på resurser
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och tittarna önskade få ut av dem. Sedan, under den granskande peri-

oden, då medierna ägnade sig åt att kritiskt granska makthavarna,

särskilt de politiska, och att avslöja sociala och ekonomiska missför-

hållanden, blev radio och TV självständigare.

Nu är radio, och inte minst TV, inne i en fjärde period. Journalister

tolkar som medborgarnas ombud verkligheten och uppträder också

som deras ombud gentemot maktens företrädare. Samtidigt försöker

medierna förenkla och popularisera politiken genom att gifta samman

information och debatt med underhållning till så kallad infotainment.

Politiken blir mindre viktig – bara om den politiska debatten kan göras

underhållande får den plats i radio och TV. Det finns sällan tid för efter-

tanke och tvekan i de programmen. Journalisterna blir underhållare.
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gångsrikt. Men för att en artikel i förbundspressen ska få genomslag i

dagspressen och etermediernas nyhetssändningar, krävs ofta att det är

en nyhet, att den är uppseendeväckande och att den har ett allmän-

intresse. Fackförbundstidningar har sällan nyheter eftersom de har

lång pressläggningstid och det finns ingen självklar anledning att hela

tiden söka det journalistiskt spektakulära.Men det visar sig ofta att just

det medlemsnära kan ha stort allmänintresse. Hur ett politiskt beslut

påverkar transportnäringen,kvinnorna i vården eller gruvorna i malm-

fälten är inte bara intressant för de som arbetar i de branscherna.

Förbundstidningarna blir också citerade i andra medier även om

det inte sker så ofta som de förtjänar. Med sin höga upplagesiffra och

breda spridning borde fackförbundspressen vara en mycket starkare

opinionsbildare för Sveriges löntagare. Men fackförbundspressen har

trots upplagan ett relativt litet genomslag utanför medlemsgrupperna.

Ett skäl kan vara att fackförbundstidningarna med ett par undantag

gjorts om till månadsmagasin och därför inte på samma sätt som tidi-

gare kan spegla och kommentera aktuella händelser i förbunden.

Fackförbundspressen inom LO-familjen hade år 2001 en sam-

manlagd upplaga på 2 109 600 exemplar. Förbundens sammanlagda

kostnader för tidningarna var ungefär 180 miljoner kronor samma år.

Den totala kostnaden är troligen något högre eftersom en del förbund

har svårt att redovisa tidningens administrativa kostnader och hyres-

kostnader.

LO-Tidningen

LO-Tidningen är fackföreningsrörelsens enda veckotidning av nyhets-

karaktär. Den efterträdde tidningen Fackföreningsrörelsen 1976 och

har sedan dess haft ambitionen att vara en viktig opinionsbildare och

kunskapskälla för sina läsare.

LO-Tidningen vänder sig till de fackligt förtroendevalda.Det betyder

att den inte har samma breda läsekrets och samma uppdrag som en

förbundstidning. Den ska kommentera och bevaka samhällsfrågor
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okritiskt återger, har många gånger en bedräglig ton av objektivt 

expertutlåtande – trots att de ofta är färgade av just de värderingar som

är eliternas.

Det är i det perspektivet vi bör betrakta fackförbundspressen och

dess roll i det offentliga samtalet. Fackförbundspressen är en av de fåtal

röster som kan presentera arbetarrörelsens åsikter och ge motbilder till

dagens dominerande attityder. Där skildras arbetstagarnas villkor och

dagliga arbetssituation – ett berättande som kräver kunskaper i både

arbetsmarknadens lagar, lönebildningens förutsättningar och arbets-

organisationens betydelse.Kunskaper som få journalister utanför fack-

förbundspressen verkar ha i dag.

I fackförbundspressens reportage,artiklar och insändare kliver van-

liga löntagare och fackligt aktiva fram som hela personer – med en 

ingående kunskap om hur livet är och borde vara, om arbetsplatsens

problem, om arbetslöshetens förlamning. Det kräver en journalistik

som aldrig glömmer vilka läsarna är. Men en förbundstidning har ett

bredare uppdrag. Utöver att spegla medlemmarnas verklighet har tid-

ningen en skyldighet att var ett forum för det demokratiska samtalet

inom förbundet.Att informera om förbundets ställningstaganden och

beslut och öppna sina spalter för kritik och diskussion om organisa-

tionens färdväg, är en viktig roll för en medlemstidning.

Det kan finnas en viss motsättning mellan att vara medlemsnära

och organisationsnära och det behövs en ständig dialog mellan redak-

tion, förbundsledning och läsare för att tidningen ska upplevas som en

såväl läsvärd som trovärdig medlemstidning. De förbundstidningar

som har en relativt homogen läsekrets, till exempel i ett yrkesförbund,

har en fördel i det avseendet. Branschens och det egna yrkets utveck-

ling är intimt förknippade med förbundets roll och prioriteringar.

Fackförbundspressen måste också gå balansgång mellan att vara

medlemsnära och att vara opinionsbildande utanför den egna läse-

kretsen. En framgångsrik opinionsbildning i frågor som är viktiga för

medlemmarna, ökar möjligheten att driva medlemskraven fram-
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berott på förbundssammanslagningar men en stor tidningssam-

manslagning har också gjorts. Dagens Arbete är fyra förbunds,

Grafikerna, Industrifacket, Metall och Pappers, gemensamma tidning

med lika många editioner.

Dagens Arbete är det enda exemplet där fackförbundspressen och

ägarna vågat pröva en annan väg än rationaliseringar inom ramen för

den egna tidningen. Syftet när projektet startade var inte att minska

kostnaderna för de förbund som gick med, utan att höja kvaliteten.

I dag skulle förmodligen vart och ett av förbunden ha haft högre kost-

nader för sin tidningsutgivning om de stått utanför projektet, förutsatt

att ambitionsnivån varit den samma.

Det vanligaste argumentet mot lösningar av det slaget är att med-

lemmarna vill läsa om den egna branschen och att sådana strukturför-

ändringar riskerar att minska tidningarnas läsvärde. I viss mån ger 

Orvestos mätningar kritikerna rätt. Dagens Arbete har i deras statistik

betydligt färre läsare per tryckt exemplar än många av de andra för-

bundstidningarna i mätningen.Det kan kanske delvis förklaras med att

många som får Dagens Arbete aldrig vant sig vid namnet utan fortfa-

rande anser sig läsa till exempel Metallarbetaren eller Grafia.

Den senaste undersökningen i LOs serie Röster om facket och jobbet

ger dock inte riktigt stöd för uppfattningen att Dagens Arbete skulle vara

väsentligt mindre läst.Så till exempel läste 63 procent av Industrifackets

medlemmar en del eller större delen av innehållet i tidningen, respek-

tive 59 procent av Pappers medlemmar och 56 procent av Metalls.

Genomsnittet för fackförbundstidningarna låg på 66 procent.

I Norge har man sedan ett antal år genomfört en annan modell för

samverkan som är väl så intressant. Flera redaktioner har gått samman

i en ny gemensam redaktion, men fortsätter att ge ut samma antal 

tidningar som förut och med en självständig chefredaktör på varje 

tidning. Inom den norska LO-sfären finns idag två redaktionsbolag.

Stiftelsen Medieforum består i huvudsak av fackförbund med staten

som arbetsgivarmotpart medan Fri Fagbevegelse LO-Media har samlat
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utifrån ett fackligt perspektiv och ge bakgrunder och kunskaper som

fackligt aktiva har nytta av. Tidningen ska inom ramen för sin redak-

tionella policy och profil stå för professionell journalistik som tar läsarna

på allvar och ger tidningen en hög trovärdighet.

Tidningens styrelse och redaktion har översatt policyn till ett antal

riktlinjer för redaktionens arbete. Ambitionen är att vara bäst på att

skriva om avtal, löner, arbetsrätt, arbetsmarknad och arbetsmiljö.Tid-

ningen ska innehålla intressanta och kunniga nyhetsartiklar och ana-

lyser som behandlar ämnen som ekonomi, socialförsäkringar och skatter.

Man ska också bevaka fackliga aspekter på Europasamarbetet och 

svara för en slagkraftig opinionsbildning med vänsterprofil på ledar-

debatt- och kultursidor.

LO-tidningen ges ut av ett av LO helägt aktiebolag. I styrelsen ingår

både förbundsrepresentanter och ledamöter med journalistisk och 

tidningsekonomisk kompetens .Tidningen kommer ut med 40 nummer

per år och sprids i 65 000 exemplar till förtroendevalda och prenu-

meranter. Upplagan till förbundens förtroendevalda fördelas på fack-

förbunden utifrån deras storlek. Av LO-tidningens ungefär 4 000 

enskilda prenumeranter är hälften LO-medlemmar.

LO-tidningen har 2,32 regelbundna läsare per exemplar enligt Sifo-

institutionen Orvestos räckviddsmätningar. Den höga räckvidden kan

förklaras med att tidningen är tillgänglig på många arbetsplatser där

den blir läst av flera personer som ett komplement till den egna fack-

förbundstidningen och att den, när den skickas hem till förtroende-

valda, läses av andra familjemedlemmar. De många läsarna pekar också

på att tidningen är behövd och uppskattad långt utanför sin ordinarie

spridning.

Förbundstidningarna

Under nittiotalet genomgick fackförbundstidningarna ett antal struk-

turförändringar. Det har gjort att vi i dag har färre men större tidningar

som spänner över fler branscher. Förändringarna har huvudsakligen
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förbundstidningarna på den privata sidan.

De norska erfarenheterna har varit goda. Det är en allmän upp-

fattning att samverkansmodellen har gett samordningsvinster som höjt

kvaliteten på tidningarna.De små redaktionerna har blivit mindre sår-

bara vid sjukdom och liknande, de har lättare att sätta av resurser för

tidskrävande journalistjobb, de samarbetar om tekniska investeringar

och internetsatsningar och de har fått en inspirerande kollegial miljö.

Samarbetet har gett stora ekonomiska fördelar. De områden som

stiftelsen Fri Fagbevegelse LO-Media vill framhålla har gällt teknisk

produktion och sidframställning, tryckeriupphandling och även lägre

overheadkostnader, allteftersom organisationen växt med fler ingående

redaktioner.Man menar också att det är en poäng att förbunden nu har

en bättre kontroll över vad förbundstidningen egentligen kostar,

inklusive de utgifter som förut var svåra att uppskatta eftersom de var

en del av förbundets administration.

Redaktionellt har man sparat tid och pengar på att samordna inköp

av visst journalistiskt material, fördela bevakningen av presskonferenser

mellan tidningarna och samarbeta om viktiga bevakningsområden.

När det gäller det redaktionella samarbetet vill man gå längre, men 

menar att det får ta lite tid att etablera en samarbetskultur.

Den viktigaste invändningen är, enligt de norska förbundstidnings-

redaktörerna, att det finns en risk att man tappar kontakten med det

egna förbundet. Eftersom man fysiskt arbetar på en annan plats deltar

man inte på samma sätt i den dagliga diskussionen på förbundskontoret.

Många fackförbundsredaktörer anser att de spontana mötena i fikarum

och korridorer med förhandlare och förtroendevalda är viktiga och ger

många bra uppslag till artiklar och reportage.

Nästa steg i utvecklingen i Norge är att slå ihop de två redak-

tionsstiftelserna. En enig utredning kom fram till att de problem man

står inför i Norge bäst löses i samarbete, och det troliga är att man om

något år har ett gemensamt mediehus för den norska fackförbunds-

pressen.
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ning jämfört med andra åtgärder. Totalt sett har tidningarnas redak-

tioner bevarats relativt intakta, samtidigt som antalet tidningar till 

läsarna blivit färre och tjockare.

För tjugo år sedan kom fackförbundstidningarna i genomsnitt ut

med 18 nummer per år. Idag kommer de ut med i genomsnitt 14 num-

mer per år. Kommunalarbetaren och Byggnadsarbetaren lyfter snittet

med sina 22 respektive 18 nummer.Räknar vi inte med dem är snittet för

de resterande tidningarna bara drygt 10 nummer per år. Utvecklingen

mot glesare utgivning fortsätter trots att tidigare utredningar föreslagit

en utgivningstäthet på minst 15 nummer per år.Flera av LO-förbundens

tidningar planerar att minska antalet nummer ytterligare.

Fackliga tidningar på nätet

Flera av tidningarna kompenserar sin numera glesa utgivning med väl

fungerande nättidningar. Där är kostnaderna låga, jämfört med att

trycka och distribuera papperstidningar. Nättidningarna har en stor

potential när det gäller att ge medlemmar, förtroendevalda och jour-

nalister en snabb nyhetsförmedling och kommunikation till låg kostnad.

Problemet är ännu så länge tillgängligheten.Hälften av LOs medlemmar

använde inte internet i hemmet och 60 procent använde inte dator i

sitt arbete år 2001.

Hur många och vilka som besöker förbundens nättidningar är det

i dagsläget inte så lätt att veta. Några tidningar har gjort läsvärdesun-

dersökningar men mätningarna är inte gjorda på samma sätt. SEKO-

magasinet har undersökt hur besökarna ser ut och kommit fram till att

tidningen har en delvis annan målgrupp än förbundets hemsida, som

huvudsakligen besöks av förtroendevalda.SEKO-magasinets nättidning

besöks i större utsträckning av medlemmar och journalister. Redak-

tionen på Dagens Arbete har konstaterat att de, tack vare de snabba

nyheterna på nätupplagan, idag oftare blir citerade i andra medier.

Kvaliteten mellan de olika nättidningarna varierar kraftigt.De mest

utvecklade har unikt material som inte publiceras i papperstidningen
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Det går inte att göra en rak jämförelse mellan Sverige och Norge. I vårt

grannland hade man fler enmansredaktioner, vilket gjorde den enskilda

tidningen mer sårbar innan omorganisationen. Men för de mindre tid-

ningarna i Sverige skulle ett mer utvecklat samarbete även här kunna

innebära bättre möjligheter att serva medlemmarna med fackliga 

nyheter och ge en bättre kontinuitet. En sådan lösning skulle också

kunna förbättra arbetssituationen för de små redaktionerna.

En annan diskussion om samverkan rör den medlemsinformation

som idag sker på annat sätt än genom fackförbundstidningen.Förbunden

har både en skyldighet och ett behov av att informera alla medlemmar

i vissa frågor, till exempel sådant som rör avtal och försäkringar. Infor-

mationsenheterna bör i större utsträckning se förbundstidningarna

som en viktig informationsbärare som når alla medlemmar. Och 

redaktionerna bör se förbundets medlemsinformation som ett viktigt

komplement till det journalistiska materialet.

När arbetsplatserna blir mindre och många medlemmar inte har en

fackklubb att gå till på sitt jobb,bryts det lokala informationsnätverket

delvis sönder och medlemmarna blir mer beroende av tidningen som

nyhets och informationsbärare. Journalistikens självständighet är det

viktigt att slå vakt om, eftersom det är en förutsättning för att göra ett

bra journalistiskt arbete och en läsvärd tidning. Men som medlems-

tidningar ska de också vara en kanal för facklig information av det slaget

som berör alla medlemmar i ett förbund.

De två tyngsta utgiftsposterna för tidningarna är tryck och distri-

bution som tillsammans uppgår till ungefär 50 procent av den totala

kostnaden. Portot för tidskrifter ökade med över 1 300 procent från

1981, då trycksaksportot försvann, fram till år 1997. Konsumentpris-

index ökade under samma period med 230 procent. I januari 2003 

höjde man tidskriftsportot med ytterligare 10 procent och aviserar

höjningar i samma storlek de kommande två åren.

De höga distributionskostnaderna är ett problem. Det blir förhål-

landevis lätt för redaktionerna att spara pengar genom glesare utgiv-
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lever i symbios med varandra, med delvis olika roller och förtjänster.

Rätt utnyttjat finns det stora möjligheter att skapa mervärden. Inter-

nets styrka ligger framförallt i den billiga distributionen, snabbheten,

möjligheten till kommunikation med läsarna och i att det går att skapa

värdefulla databaser med artiklar och annat material som läsarna på

ett enkelt sätt kan få tillgång till.

Det som är rationellt för en kommersiell medieaktör är inte nöd-

vändigtvis rationellt för en organisation.Fackförbundspressen har behov

av en snabb och billig kanal för sina nyheter och en tätare kommuni-

kation med sina läsare än vad de nuvarande papperstidningarna kan

ge. Nättidningar med väl definierade målgrupper, och med en tydlig

gränsdragning både gentemot papperstidningarna och förbundens

hemsidor, kan vara ett utmärkt sätt att uppnå detta.Ett arbete med att

utveckla bra fackliga nättidningar borde vara ett område där för-

bundstidningarna skulle kunna samverka till gagn för alla, men fram-

förallt för de mindre tidningarna, eftersom det handlar om personella

resurser och specialkompetens.

Fakta om fackförbundspressen

Byggnadsarbetaren

Utgivare: Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Upplaga: 135 600 ex

Utkommer med 18 nr/år

Fram till 1987 kom Byggnadsarbetaren ut med 35 nummer och 1 100

sidor per år. 1988 minskade utgivningen till 22 nummer per år och 

sedan 1995 har Byggnadsarbetaren kommit ut med 18 nummer och

900 sidor per år.

Nättidning:  www.byggnadsarbetaren.nu 

Någonstans mellan 60 och 70 procent av nätmaterialet publiceras också

i tidningen i bearbetat skick. Resten publiceras bara på nätet. De flesta

debattinlägg publiceras både i papperstidningen och på nätet.
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eller som publiceras i en annan form, fylligare och mer fördjupat. De

uppdateras dagligen och de har flyttat merparten av medlemskom-

munikationen till nättidningen, där frågor och svar snabbt kan publi-

ceras. Andra nöjer sig med att göra papperstidningen tillgänglig på 

nätet. Det ger inte några mervärden vad det gäller snabbheten i infor-

mation eller interaktivitet för medlemmarna. Däremot blir tidningen

tillgänglig även för dem som inte får papperstidningen.

I den genomgång som vi gjort av fackförbundspressens tidningar

har vi kunnat se att det finns betydande informationsskillnader mellan

förbunden. Den tydligaste skiljelinjen går mellan stora och små för-

bund. Men det finns olikheter i synen på förbundstidningar och infor-

mation även om man bortser från förbundsstorlek. Det finns också 

anledning att notera att tre av de fyra tidningar som idag har glesare

utgivning än 11 nummer per år också saknar nättidning.

Tolv fackförbundstidningar från LO och TCO har skapat en gemensam

webbplats för fackliga nyheter, www.fackliganyheter.nu. Den startade

julen 2001och från LO-sfären deltar Byggnadsarbetaren,DagensArbete,

Svensk Hotellrevy, Kommunalarbetaren, LO-tidningen och Seko-

magasinet. Samarbetet sker inom ramen för en ideell förening.

Ambition har varit att underlätta för beslutsfattare,journalister och

andra intresserade att hitta fackliga nyheter och arbetsmarknadsnyheter.

Erfarenheterna är goda och flera tidningar menar att trafiken på deras

hemsidor ökat och att de oftare blir citerade i andra medier. Sånär som

på Svensk Hotellrevy är det bara de största fackförbundstidningarna

som har anslutit sig till portalen.

För några år sedan trodde många att internet var lösningen på så

gott som alla våra kommunikationsproblem. När IT-bubblan sprack

förändrades delvis synen på detta och många aktörer omprövade sina

internetsatsningar. Det berodde huvudsakligen på att det visade sig 

vara både dyrt och tidskrävande att utveckla och underhålla internet-

satsningarna.

De flesta tidningar har dock upptäckt att pappers- och nättidningen
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Handelsnytt

Utgivare: Handelsanställdas Förbund

Upplaga: 167 700 ex

Utkommer med 11 nr/år

Nättidning: www.handelsnytt.se

Nättidningen innehåller i princip samma material som i papperstid-

ningen, men omarbetat. Uppdatering sker i samband med att man 

producerar en ny papperstidning.

Kommunalarbetaren

Utgivare: Svenska Kommunalarbetareförbundet

Upplaga: 645 100 ex

Utkommer med 22 nr/år

Nättidning: www.kommunalarbetaren.com och www.levbattre.nu

Nättidningen uppdateras vanligen flera gånger per dag med undantag

för sommaren.Tidningen har två avdelningar – en för nyheter och en

för livsstilsmaterial. Nyheterna publiceras oftast i omarbetat skick i

papperstidningen,medan livsstilsmaterialet till stor del är unikt för nätet.

Sidan har mellan 500 och 1500 unika besök varje dag.

LO - Tidningen

Utgivare: Landsorganisationen

Upplaga: 63 800 ex

Utkommer med 40 nr/år

Nättidning: www.lotidningen.lo.se

De viktigaste artiklarna samt ledare och kultursidor läggs ut varje

vecka. Nättidningen har också ett textarkiv som innehåller alla artiklar

som publicerats i LO-tidningen sedan 1995 och en länksamling.

Nättidningen har mellan 6000 och 7000 besök varje månad.
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Materialet uppdateras 2-4 gånger per dag.

Sidan har 3 500 besök per vecka.

Dagens Arbete

Utgivare: Grafiska Fackförbundet, Industrifacket, Svenska Metallindustri-

arbetareförbundet, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Upplaga: 564 000 ex

Utkommer med 11 nr/år

Nättidning:  www.dagensarbete.se

Innehåller delvis samma material som papperstidningen och uppdateras

varje dag.

Sidan har 20 000 besök per månad. Enligt en undersökning besöks 

sidan av 11 procent av medlemmarna.

Elektrikern

Utgivare: Svenska Elektrikerförbundet

Upplaga: 28 400

Utkommer med 9 nr/år

Nättidning: www.elektrikern-sef.com

Nättidningen består till 40 procent av eget materiel, resten är samma

som i papperstidningen och den uppdateras varje vecka.

Sidan har 18 000 besök per månad.

Fastighetsfolket

Utgivare: Fastighetsanställdas Förbund

Upplaga: 41 400 ex

Utkommer med 10 nr/år

Nättidning: 

Fastighetsfolket har ingen nättidning men man planerar att starta en

under våren 2003. I dag kan medlemmarna få vissa nyheter via för-

bundets hemsida.
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återfinns i papperstidningen. Det material som senare publiceras i

papperstidningen uppdateras och vidareutvecklas innan det publiceras.

Sia, Skogsindustriarbetaren 

Utgivare: Skogs- och Träfacket

Upplaga: 62 700 ex

Utkommer med 11 nr/år

1996 var sista året med tätare utgivning, dvs. 18 nummer per år. Då

producerades årligen 736 sidor och i dag gör man 748, alltså ett större

antal än tidigare.

Nättidningen: 

Sia har ingen nättidning idag, men planerar att starta en.

Svensk Hotellrevy

Utgivare: Hotell och Restaurang Facket

Upplaga: 61 900 ex

Utkommer med 11nr/år

Nättidning: www.hotellrevyn.nu

Nättidningen uppdateras 2-3 gånger i veckan.

Materialet är i stort sett det samma som i papperstidningen. I arkivet

lagras efterhand allt material som publicerats i papperstidningen.

Nättidningen har nästan 100 besök per dag.

Transportarbetaren

Utgivare: Transportarbetareförbundet

Upplaga: 71 400 ex

Utkommer med 12 nr/år

Nättidning: 

Transportarbetaren finns inte som nättidning men papperstidningens

texter läggs ut i obearbetad form på förbundets hemsida en gång i 

månaden.
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Musikern

Utgivare: Musikerförbundet

Upplaga: 3 700 ex

Utkommer med 8 nr/år

Ingen nättidning.

Målarnas Facktidning

Utgivare: Målareförbundet

Upplaga: 22 300 ex

Utkommer: 10 ggr/år

Nättidning: www.malareforbundet.a.se

Mål och Medel

Utgivare: Livsmedelsarbetareförbundet

Upplaga: 56 600 ex

Utkommer: 12 ggr/år

Nättidning: www.malmedel.nu

På nättidningen läggs enbart en del nyhetsnotiser ut. De utgör ungefär

10 procent av papperstidningens totala innehåll.

Nättidningen uppdateras varje gång papperstidningen kommer ut.

Seko-magasinet

Utgivare: Seko, facket för service och kommunikation

Upplaga: 170 500 ex

Utkommer med 11 nr/år

Seko Magasinet har minskat från 18 nummer per år 1994 till 11 

nummer 2002. 1994 producerades det 688 sidor och 1996, som var

första året med månadsutgivning, producerade man 704 sidor.

Nättidning: www.seko.se/magasinet

Nättidningen uppdateras varje dag.

Ungefär hälften av materialet publiceras bara i nättidningen.Det övriga

materialet publiceras ofta först på nätet, upp till en månad innan det
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om fackliga aktiviteter,möjligheter att söka stipendier och annat nyttigt.

Annonser har man inga.

Maria Patrikson jobbar ensam och gör allt, skriver, fotografer, redi-

gerar, layoutar, läser korrektur och allt annat som måste ordnas för att

det ska bli en tidning.

I reportagen belyses de problem som vi känner igen från en större

offentlighet i dagstidningar, radio och TV. Den vansinniga personal-

politiken inom Guld-Fynd och Hallbergs där anställda tvingas till del-

tider som det inte går att försörja sig på.Våldet mot unga medlemmar

i nattöppna butiker.Problemen med undantagen i turordningsreglerna

i LAS. Dåliga anställningsvillkor i lågprisbutiker och liknande.

En grupp förtroendevalda från olika arbetsplatser utgör bollplank

och avdelningens förste ombudsman är ansvarig utgivare. Således lite

andra grundvillkor än i de fackliga medlemstidningarna.

Maria Patrikson vill att tidningen ska vara bra, att den ska upplevas

som modern och framåt.

– Jag vill att den ska komma ut oftare, men det är ju en fråga om 

pengar, hur mycket avdelningens styrelse vill satsa. Målet med tidningen

är att ge draghjälp. Den ska kännas nära medlemmarna. Medlemmarna

ska med hjälp av tidningen kunna känna att de har andra som delar 

deras situation. Tidningen är extra viktig för många som inte har några

arbetskamrater att diskutera med.Och tidningen möter stark respons från

medlemmarna.

Hon betonar att informationen är en av de viktigaste uppgifterna i

den fackliga verksamheten och att den måste ske på olika sätt.

– Internet-tjänsterna kommer naturligtvis mer och mer. Vi har hittills

inte prioriterat vår hemsida så starkt, men vi ska förbättra oss. Idag har

dock det tryckta ordet större betydelse.Det lever längre.För framtiden kommer

det att ändra sig, men det är svårt att tänka sig hur det kommer att bli.
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Egen avdelningstidning ger
medlemmarna närhet till facket

– Det är viktigt att vi i facket har en bra och nära information till våra

medlemmar, säger Maria Patrikson. Hon ansvarar för tidningen ”Vi i

20”, som går till alla medlemmar i Handels avdelning 20 i Stockholm.

Tidningen är väl layoutad och tryckt i fyrfärg.

– Mitt mål är att tidningen ska vara viktig för medlemmarna, säger

Maria Patrikson. Många av medlemmarna finns på arbetsplatser med ett

fåtal medlemmar. Tidningen är ett sätt att skapa kontakt mellan dem och

den fackliga avdelningen och visa att de inte är ensamma.

För Handels är det en utmaning i den fackliga verksamheten att

medlemmarna finns utspridda på små arbetsplatser. I stockholms-

avdelningen finns 26 000 aktiva medlemmar.Det finns ett mindre antal

riktigt stora arbetsplatser, de flesta arbetar ensamma eller på små 

arbetsställen med färre än fem anställda. Svårigheten att nå medlem-

marna är en bakgrund till att avdelningen satsat på att ge ut en egen

snyggt utformad tidning som skickas hem till alla.

Maria Patrikson har en rad informationsuppgifter i avdelningen,

men det är tidningen som är den viktigaste kanalen till medlemmarna.

Hon gör också en annan tidning som går till de förtroendevalda nio

gånger per år.

Hon anser att den här typen av tidningar har en viktigt roll och 

kommer närmare medlemmarnas vardagsvillkor än vad förbundstid-

ningarna kan göra,eftersom de har hela landet som verksamhetsområde.

”Vi i 20” innehåller reportage om arbetsplatser och fackliga fram-

gångar för butiksanställda och andra Handels-medlemmar. Det kan

handla om hur besvärligt de nattjobbande ”7-eleven”-anställda har det

med våldet och oredan och om fackliga segrar mot bångstyriga arbets-

givare som inte vill teckna kollektivavtal. Här finns också information
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Hur medier används 

Medieutbudet

Medieutbudet har sedan dagspressens intåg på 1800-talet hela tiden

ökat. Särskilt perioden från 1990-talets början och fram till nu har 

inneburit en explosion av nya radio- och TV- kanaler, gratistidningar

och internet. Men den tid vi lägger på medier under en dag har bara

ökat med 30 minuter sedan 1970-talet.Den genomsnittliga tid vi lägger

på mediekonsumtion är sex timmar per dygn och innefattar både aktiv

och passiv mediekonsumtion. Mediedygnet är i princip fyllt och de

flesta har inte tid att konsumera mer medier.

Den samlade medietiden ökar i huvudsak med åldern. Bland barn

mellan 9–14 år är den samlade tiden cirka fyra timmar medan den 

bland ålderspensionärer är cirka sju timmar. Konsekvensen av det ökade 

utbudet blir att vi väljer noggrannare och att nya medier, om de ska

lyckas, antingen måste boxa ut något av de redan etablerade medierna,

genom att vara bättre, ha en egen nisch eller hitta en ny tid. Ett sådant

exempel är tidningen Metro som hittade ett lästillfälle i människors

resande till jobbet. De här faktorerna tillsammans gör att det är svårt

att tänka sig att ett nytt massmedium ska lyckas slå sig in på det redan

hårt packade mediedygnet.Däremot kan man mycket väl tänka sig att

nya nischmedier kan etablera sig.
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Exemplet ”Vi i 20”

– kontaktväg till 30 000 medlemmar

Tidningsmakare: Maria Patrikson, 43, infor-

mationsombudsman och journalist på 

Handelsanställdas förbunds avdelning 20,

Stockholm.

Aktivitet:Ansvarar för tidningen ”Vi i 20” som

går till alla 30 000 medlemmar i Handels avd

20 i Stockholm, fyra gånger om året.

Ekonomi: Kostnaden för tryckning och porto ligger på ca 400 000 kr

per år, d v s cirka 13 kr per medlem.

Förutsättningar: Tidningen ”Vi i 20” utges inom Handelsanställdas 

förbund i Stockholmsområdet, som en nära medlemsinformation.

Förbundet ger också ut tidningen Handelsnytt till alla medlemmar i

förbundet. Avdelningstidningen är ett komplement som står på helt

egna ben och distribueras med post hem till medlemmarna.

Nätet: Egen hemsida, avd20.handels.se.

Framtiden: Förbättra tidningen och hemsidan, skapa kontakt mellan

medlemmarna och det egna facket.
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väljer att se och lyssna på.Totalt lyssnar 60 procent av befolkningen på

någon av Sveriges Radios kanaler en genomsnittlig dag. Här är ålder

den i särklass största skiljaren. Åldersgruppen 9–24 år lyssnar i dag 

i högre utsträckning på den kommersiella lokalradion. Brytpunkten

går vid åldersgruppen 25–44 år. Där lyssnar 51 procent på  någon av 

Sveriges Radios kanaler.Bland äldre lyssnare dominerar Sveriges Radio.

Detsamma gäller för TV. Totalt tittar 61 procent av befolkningen

på någon SVT kanal, men bland de yngre tittarna är de kommersiella
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Mediekonsumtionsmönstret har förändrats men det handlar inte om

några dramatiska skillnader.Tittar man på andelen av befolkningen är

TV det största mediet. 88 procent av befolkningen tittar på TV varje

dag, 80 procent lyssnar på radio och 74 procent läser en morgontid-

ning. Den inbördes ordningen har varit likadan sedan 70-talet.

Tittar vi istället på hur mycket tid vi dagligen läggar på de tre största

medierna hamnar radio först med 129 minuter per dag tätt följd av TV

med 105 minuter. Morgontidningen läser vi i genomsnitt i 23 minuter

varje dag. Även detta förhållande ligger stabilt sedan 70-talet.

Men bakom de övergripande siffrorna kan vi se att en förändring

skett och den förändringen handlar om vilka TV- och radioprogram vi
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De nyhetsprogram i TV som har den högsta räckvidden totalt är 

Rapport med 30 procents räckvidd och Aktuellt med 28 procent.

Nyheterna i TV 4 har 20 procent. Men om vi tittar på hur åldersgrup-

perna fördelar sig på nyhetsprogrammen ser vi samma mönster som

tidigare.TV 4 har sin största räckvidd bland ungdomar och personer i

yngre medelåldern.

Morgontidningen

Den samlade dagstidningsupplagan är mindre än för tio år sedan. Det

är framförallt den lösnummerförsålda kvällspressen som tappat i upp-

laga. Men även de prenumererade morgontidningarna har en mindre

upplaga än för tio år sedan. Störst är tappet i storstäderna. Där har i

princip alla morgontidningar tappat i upplaga sedan 1995. Det enda

undantaget är Sydsvenska Dagbladet, vilket kan förklaras med ned-

läggningen av tidningen Arbetet i Malmö.

Upplageraset i början av 1990-talet samanföll med lågkonjunktu-

ren, men lågkonjunkturen är förmodligen inte den enda förklaringen

till att dagstidningarna tappat. Under samma period har också  medie-

landskapet genomgått stora förändringar, vilket har lett till att dags-

tidningarna utsatts för större konkurrens från andra medier. Vi har 

fått morgon-TV med nyheter och uppföljningar och i Stockholm,

Göteborg och Malmö delas gratistidningen Metro ut. De flesta medier

publicerar sig också på internet där de kan erbjuda ständigt uppdate-

rade nyhetssidor.

Utöver detta påverkar andra samhällsförändringar – som att många

unga människor studerar och väntar med att etablera sig på arbets-

marknaden, skaffa egen lägenhet och bilda familj.Vilket i sin tur inne-

bär att de också väntar med att skaffa sig skaffa sig en egen prenume-

rerad morgontidning.

Klasskillnaderna har ökat under 1990-talet. 1990 läste 85 procent

av de som bodde i högre tjänstemanna- eller akademikerhem regel-

bundet en morgontidning. I arbetarfamiljerna var det 79 procent så
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kanalerna tillsammans större.Brytpunkten sker i åldersgruppen 25–44

där public service har hälften av tittarna. Räckvidden för SVT ökar 

alltså kraftigt med ålder, från knappt 40 procent bland de yngre till 80

procent bland de äldre.

En annan skiljare, om än inte lika stark, är utbildningsbakgrund. Låg-

utbildade tittar mer på TV totalt sett än högutbildade. (Nordicom -

Sverige 1/2001).
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Stockholm skiljer ut sig

När det gäller läsning av prenumererad morgontidning skiljer sig

Stockholm från resten av Sverige.Förstatidningen Dagens Nyheter har

bara 36 procents hushållstäckning och tillsammans med andratidningen

Svenska Dagbladet blygsamma 50 procent. Morgontidningsläsandet i

Stockholmsområdet är också mer och tydligare segregerat och avhängigt

utbildningsbakgrund, boendeform, inkomst, etnicitet och ålder.

De som bor i bostadsrätt, villa och i resursstarka områden läser mer

och oftare än de som bor i hyresrätt och i resurssvaga områden. Hög-

utbildade läser mer än lågutbildade och människor med svensk bak-

grund läser betydligt mer än människor med utländsk bakgrund. En

anledning till dessa skillnader, som är tydligare i Stockholm än i övriga

landet, kan vara att Stockholms morgonpress har en mer nationell 

karaktär – man saknar det lokala perspektiv som landsortspressen har.

Livet i förorter och kranskommuner speglas nästan inte alls och när

det bevakas så handlar det i huvudsak om negativa nyheter som 

beskriver problemområden och brottslighet.

Men bilden blir liknande även när vi tittar på hela Sverige. Invand-

rare, arbetslösa, studenter och de som befinner sig i arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder har mer sällan en prenumererad morgontid-

ning. Den gratisutdelade morgontidningen Metro som finns i

Stockholm, Göteborg och Malmö, har hittills inte tagit läsare från de

etablerade prenumererade morgontidningarna. Däremot rekryterar

Metro nya läsare i grupper som tidigare inte haft någon morgontid-

ning. Framförallt gäller det yngre och invandrare. För övriga grupper

är Metro ett komplement. De har fortfarande kvar sin prenumererade

morgontidning.

Kvällspress

Kvällspressen ersätter traditionellt sett inte morgontidning utan fungerar

huvudsakligen som ett komplement. Kvällspressen har under de 

senaste tio åren tappat läsare i så gott som alla grupper men störst har
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skillnaden var då sex procentenheter. Åtta år senare hade skillnaden

ökat till 21 procentenheter.

Ser vi utvecklingen bland LO-medlemmar uppdelat på olika ålders-

grupper kan man konstatera att andelen som inte har tillgång till daglig

tidning i bostaden ökat kraftigt sedan 1980.

Förändringarna över tid är dock ganska små när det gäller själva 

läsandet.90 procent av hela befolkningen läser minst en morgontidning

en genomsnittlig vecka. 76 procent läser morgontidning minst fem 

dagar i veckan och 73 procent bor i ett prenumererande hushåll.
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grupper. I genomsnitt tittar vi på TV två timmar varje dag. Pensionärer

och lågutbildade skiljer ut sig genom att ha en större andel högkonsu-

menter, det vill säga tre timmar eller mer per dag. Generellt sett har

hela befolkningen mellan 9-79 sett något på TV under en genom-

snittlig vecka.

Internet

52 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet i sitt hem.

Tittar man på hur många som har tillgång hemma, på jobbet, i skolan

etc. är siffran 71 procent. Tillgången fördelar sig ganska ojämnt bland
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minskningen varit bland män,ungdomar  och i åldersgruppen 15–44 år.

Expressengruppen med GT och Kvällsposten har varit kvällspres-

sens stora förlorare under den senaste tioårsperioden, medan Afton-

bladet under samma tid ökat något. Under den senare hälften av 1990

talet har dock kvällstidningsläsandet stabiliserats runt 28 procent.

Genomsnittligen läser 52 procent någon kvällstidning varje veckan

och 28 procent av befolkningen läser varje dag.

Veckotidningar och tidsskrifter

Mångfalden bland veckotidningar och tidsskrifter är stor. I svensk tids-

skrifts förteckning finns drygt 3000 titlar fördelade över ett 20-tal 

ämnen. I den floran återfinns också vår egen fackförbundspress. Över

hälften av Sveriges befolkning i åldern 9–79 läser en eller flera tids-

skrifter en genomsnittlig dag. Begränsar vi oss till gruppen special och

facktidsskrifter, där fackförbundspressen placerar sig, är den genom-

snittliga lästiden per dag strax under 30 minuter och har legat stabilt

på den nivån de senaste tio åren.(SOM 2000)

Radio

Åtta av tio vuxna lyssnar på radio en genomsnittlig dag.Bland barn och

ungdomar ligger räckvidden lägre, på 69 procent. I de siffrorna är allt

radiolyssnande inräknat, även det relativt passiva lyssnande som sker

när en radio stå på i bakgrunden på arbetsplatsen eller hemma. Till

skillnad från TV, låter de flesta radion vara inställd på samma kanal hela

dagen utan att byta. Det genomsnittliga antalet kanaler som radio-

lyssnarna tar del av under en dag är 1,4.

TV

En genomsnittlig dag tittar 88 procent av befolkningen på TV.Andelen

tittare har ökat något de senaste femton åren särskilt bland de yngre.

Barn, särskilt pojkar,och äldre  tittar på TV mer än andra grupper medan

högutbildade tittar på TV något mindre om man jämför med andra
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Framförallt är det public service-företagen SVT och SR som får det i

särklass största förtroendet.TV4 var vid mätningstillfället den enskilt

största kanalen men hade ändå ett lägre förtroende än SVT. TV4 låg

på samma nivå som de lokala morgontidningarna.

De övriga kommersiella TV- och radiokanalerna hade ett ännu lägre

förtroende hos tittarna. Den image som respektive medium har hos

allmänheten påverkar synen på mediets trovärdighet.Skiljelinjen mellan

fakta och underhållning påverkar bedömningen. Som tittare kan man

kan gilla en kanal utan att fästa så stor vikt vid den eller ta den på allvar.

Förtroende är också en fråga om tid och kontinuitet. Därför litar de

flesta mer på den tidning de brukar läsa och på de nyhetsprogram de

brukar se, än på andra.

Stockholms morgonpress har ett betydligt lägre förtroende än den

lokala morgonpressen ute i landet.Skillnaden i förtroende mellan hög-

och lågutbildade avviker också markant i Stockholm. Bara 17 procent

av de lågutbildade hade förtroende för morgonpressen i Stockholm

jämfört med 56 procent av de högutbildade. (SOM-undersökningen

2001). Motsvarande skillnader finns inte ute i landet. I Stockholm är

det många lågutbildade som inte prenumererar på en morgontidning.

Det är också troligt att stockholmstidningarna har en nyhetsvärdering

och ett tilltal som fjärmar dem från stora grupper av befolkningen och

bland dem många LO-medlemmar.

Andra faktorer som har betydelse för skillnad i förtroende är ålder

och utbildningsbakgrund. Äldre har större förtroende för den lokala

morgontidningen än yngre, medan de yngre har större förtroende 

för kvällstidningen och internetnyheter. Högutbildade har större för-

troende för public service än lågutbildade och mindre förtroende än 

genomsnittet för lokalradio och kvällstidningar.

77H U R  M E D I E R  A N V Ä N D S |

befolkningen. Och även här är ålder den tydligaste skiljaren. Bland 

studerande är tillgången till internet nästan total, 96,4 procent, bland

pensionärer 26,1 procent och bland förvärvarbetande 87,6.

Men även inom dessa grupper finns stora variationer. I en jämfö-

relse mellan LO, TCO och SACO ligger LO-kollektivets grupper

sämst till när det gäller tillgång. 2001 hade 62 procent av LOs med-

lemmar tillgång till internet i hemmet jämfört med TCOs 79 procent

och SACOs 82 procent. Det finns även könsskillnader. Kvinnor har i

regel sämre tillgång till internet och använder det inte lika mycket.Det

gäller särskilt kvinnliga medlemmar i LO-förbunden. (SCB/LO – 

Dator, klass, kön och ålder, 2002)

Skillnaden i tillgång och användande mellan sociala grupper 

minskar. Arbetargruppen ökar mer än genomsnittet samtidigt som

högre tjänstemannagrupper ökar mindre. När det gäller skillnaden

mellan yngre och äldre är däremot utvecklingen den motsatta, nytill-

komna internetanvändare finns inte i första hand bland pensionärer,

medan de yngre användarna ökar mer än genomsnittet. (Nordicom-

Sverige 2001/2002)

Den genomsnittliga tiden som internetanvändare är ute på nätet är

65 minuter per dag och det vanligaste användningsområdet är att 

söka information tätt följd av e-post användning. Färre än hälften, 40

procent, av internetanvändarna läser nyheter på nätet.

Olika genomslagskraft och trovärdighet

Etermedierna har större räckvidd än något annat medium. Både radio

och TV når nästan hela Sveriges befolkning och har utöver räckvidden

i mångas ögon en auktoritativ ställning. På en direkt fråga om förtro-

endet för samhällsinstitutioner kommer radio och TV på tredje plats

efter sjukvården och universitet och högskolor. Dagspressen ligger i

samma undersökning på nionde plats. (Riks SOM 1999).

Men det finns inget automatiskt förtroende för radio och TV som

medium.Det beror på vilken kanal eller vilka program man frågar om.
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som krävdes för att behålla radiostationen på Gotland.

– Bonniers ville inte lägga några pengar alls när de inte fick ta över helt.

Så från 1998 körde vi och producerade allt själva. Det blev 8-10 timmar

lokalt producerad radio varje dag.

I den nya lagstiftning som kom 2001 togs auktionsförfarandet bort.

I dag kostar ett tillstånd 40 000 per år och ett antal kvalitetskriterier

har tillkommit för att säkra mångfalden i ägande och innehåll. Gösta

är kritisk till att de som fått tillstånden enligt de gamla reglerna måste

fortsätta att betala de höga koncessionsavgifterna.

– För oss skulle en koncessionsavgift på 40 000 per år innebära att vi

kunde ha en anställd till och att vi kunde åka ut och göra reportage istället

för att sitta i studion och spela musik. Den ekonomiskt pressade situa-

tionen gör att vi idag har en otroligt snål organisation.Vi producerar själva,

men det handlar huvudsakligen om att spela musik.

För att bli framgångsrik måste man vara lokalt förankrad, hävdar

Gösta Holmström. Det innebär att man är placerad på orten och har

en lokal vinkling på programinnehållet. Och Radio Four upplevs lokal

trots de små resurserna. Det ger ett försprång gentemot konkurren-

terna på Gotlands tydligt avgränsade annonsmarknad.

– Vi är hälften så stora som Radio Energy, den andra kommersiella 

kanalen på Gotland och säljer reklam för tre miljoner kr per år medan de

säljer för 400 000 kronor. Skillnaden är att vi uppfattas som en lokal 

kanal medan de inte gör det.

Gösta Holmström är 58 år och har en lång folkbildningskarriär

bakom sig. När ABF, det socialdemokratiska partiet och några av de

större fackförbunden satsade på närradio var Gösta pådrivande. Han

tyckte att närradion gav föreningslivet möjligheter att berätta om sina

visioner och drivkrafter. Närradion blev även fruktsam ur folkbild-

ningssynpunkt.

– ABF startade ett ungdomsprojekt där ett 15-tal arbetslösa ungdomar

lärde sig göra radio från grunden. De blev tvungna att lära sig jobba fritt

och ta ansvar. Flera av dem har sedan fortsatt att jobba med radio.
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Kommersiell lokalradio
är bara lek 

Gösta Holmström är ABF-are och arbetarrörelsens drivande kraft i 

Radio Four,en populär reklamradiokanal på Gotland.Men nu har ABF

har sålt sin andel i radiobolaget och han avvecklar sin VD-roll.

– Det var genom närradion som vi kom igång. Genom närradion lärde

sig våra förtroendevalda att möta journalister som de tidigare varit liv-

rädda för, eftersom de upplevde att journalisterna lurade dem att säga 

sådant som de inte menade.

Radion avreglerades 1993 och därmed ströps möjligheterna för för-

eningar och närradion. När tillstånden till den nya reklamfinansierade

lokalradion såldes ut satsade ABF och Gösta Holmström på att vara

med. Tillståndet på Gotland auktionerades ut och gick för 450 000

kronor. ABF gick in som delägare med 20 procent tillsammans med

Bonnier-koncernen, 40 procent, Gotlands Tidningar, 20 procent och

privata ägare 20 procent. Gotlands tidningar är en sammanslagning av

den tidigare socialdemokratiska och den centerpartistiska tidningen på

Gotland. Numera är Norrköpings Tidningar (m) ägare.

Gösta Holmström berättar att tillståndet på Gotland blev förhål-

landevis billigt vid auktionen.

– Trots det har vi haft det väldigt tufft ekonomiskt. Vi hade alldeles för

stora kostnader i början. Förväntningarna om att den kommersiella radion

skulle bli en stor vinstmaskin var betydligt överdrivna. Det dröjde inte

länge förrän det behövdes mer pengar och någon som kunde ta på sig 

ansvaret för att banta ner kostnaderna och organisationen rejält. Det var

i det läget jag gick in som VD i företaget.

– Bonnier-koncernen ville ta över med sitt nätverk. Men det ville inte

vi. Vi tyckte att radion skulle vara lokal.

Gotlands Tidningar och ABF sköt därför till de ytterligare pengar
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Exemplet Gotland

– Från närradio till kommersiell lokalradio

Eldsjäl: Gösta Holmström, 58 år. Före detta

Metallare, nu ombudsman på ABF Gotland

och avgående chef och VD på den kommer-

siella radiokanalen Radio Four på Gotland.

Aktivitet: Lokal kommersiell radio, Radio

Four på Gotland.

Mål:ABF ska vara framme och synas i alla intressanta sammanhang och

så mycket som möjligt.

Finansiering: ABF på Gotland har till helt nyligen ägt 20 procent av 

aktiekapitalet i kanalen. Totalt har ABF satsat ungefär 2 400 000 kr.

Hälften har man fått tillbaka i kontanter och ungefär 500 000 kr har

ABF fått tillbaka i form av goodwill, reklam och verksamhet. Radio

Four fick sitt tillstånd enligt de gamla reglerna när alla tillstånd 

auktionerades ut och betalar därför 450 000 kronor per år. Enligt de

nya reglerna kostar en koncession 40 000 per år.

Medaktörer: Gotlands Tidningar, Bonnier-koncernen och några privat-

personer.

Framtiden: Närmare samordning mellan radio, tidning och webb.

Framtiden handlar mycket om hur tekniken utvecklas men framför allt

om hur den används. Tror på teknik som är lättillgänglig och som går

att ta med sig.
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Nu har ABF dragit sig ur. Man sålde nyligen sin andel i Radio Four till

Gotlands Tidningar som därmed är majoritetsägare.Det betyder bland

annat att Gösta håller på att avveckla sig själv som verkställande 

direktör.

Han tror att kopplingen till tidningen kan rädda kanalen. Just nu

ser det skakigt ut, annonsmarknaden har gått tillbaka kraftigt de 

senaste åren. Möjligheten att göra bra radio är helt avhängligt till de

ekonomiska intäkter man kan få från annonsörerna. Går annonsför-

säljningen bra kan man göra fler lokala reportage och får man inga

pengar över blir det mest musik.

Gösta Holmström är tveksam till om avregleringen av radion har

fört med sig något positivt för demokratin. Han tror att det är svårt att

uppnå någon större mångfald genom att köpa nya radiokanaler eller

tidningar.

– Vi är ju i händerna på det kommersiella. Utan annonsörer kan vi

inte sända. Jag kan inte komma på något högre demokratiskt värde med

den kommersiella lokalradion, möjligen friheten att välja musik. Det 

viktigaste är att vi slår vakt om public service-kanalerna i radio och TV,

de här andra grejerna är bara lek.
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Fackförbundspressen är Sveriges största tidskriftgrupp. Den har ett

publicistiskt uppdrag som tar sin utgångspunkt i medlemmarnas verk-

lighet och där LO och förbunden lägger ner betydande resurser. Som

folkrörelse har fackföreningsrörelsen inget räckviddsproblem. Tid-

ningarna når alla medlemmar.Problemet är snarare att den journalistik

som rör arbetets villkor i för liten utsträckning blir en angelägenhet i

den nationella debatten.

LOs mediepolitik utgår från det uppdrag medlemmarna har givit

organisationen. Organisationen ska tillvarata arbetstagarnas intressen

på arbetsmarknaden och verka för en demokratisk samhällsutveckling.

I uppdraget ingår att arbeta för att förbundsmedlemmarnas villkor blir

synliggjorda i medierna och föremål för ett offentlig samtal. Fackföre-

ningsrörelsen äger också medier i den avsikten, men ett aktivt medie-

ägande får inte dränera rörelsen på de resurser som behövs för att sköta

det grundläggande fackliga uppdraget.

Med den utgångspunkten gäller följande för LOs mediepolitik:

LO vill att medielandskapet ska präglas av mångfald. Det behövs

såväl mångfald i åsikter, uttryck och medieformer som ägarmång-

fald om medierna ska kunna leva upp till sitt demokratiska upp-

drag.

LO vill att förbundsmedlemmarnas liv, vardag och situation i arbets-

livet ska vara en viktig del i den verklighet som skildras i medierna.

LO vill att förbundsmedlemmarna ska kunna ta del av och delta i 

samhällsdebatten i medierna och inte stängas ute på grund av eko-

nomiska eller sociala klyftor.
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En facklig mediepolitik

V I  H A R  I  D E N  H Ä R  rapporten försökt beskriva medielandskapet som det

ser ut idag och vilka förändringar som skett de senaste åren.Vi har också

pekat på vissa tendenser som kan komma att försvåra för medierna att

leva upp till uppgiften att vara ett forum för det offentliga samtalet

och en plattform för den demokratiska processen.

Samtidigt som medieutbudet ökat - och därmed valfriheten att välja

mellan en mängd olika medier - har kommersialiseringen av medierna

tilltagit. Det har lett till en mer fragmentiserad mediekonsumtion och

i vissa fall också till ett mer likriktat utbud. Det är i första hand de 

medier som har lätt att attrahera annonsörer och annonsintäkter som

har överlevnadsmöjlighet i den nya konkurrensen.

Ägarkoncentrationen har ökat inom flera sektorer av mediebran-

schen och vi kan också se framväxten av några få dominerande nor-

diska mediekonglomerat med intressen i såväl tidningar,tidskrifter och

etermedier som i produktions- och distributionsbolag. Att motverka

monopol och garantera mångfald måste ytterst vara regeringens och

riksdagens ansvar. De fem största privata mediekoncernerna i Sverige

omsatte år 2000 cirka 20 miljarder kronor. Det går inte att vältra över

ansvaret på LO och LO-förbundens medlemmar att balansera dessa

stora företags mediemakt.

I rapporten har vi också beskrivit fackföreningsrörelsen i medie-

landskapet; historiskt och idag. LOs väsentligaste bidrag till den 

mediala mångfalden är fackförbundspressen och Aftonbladet. Afton-

bladet är en av Nordens största dagstidningar.Den är både publikt och

ekonomiskt framgångsrik och har en webbupplaga som hör till de mest

besökta.
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Presstöd

Ett viktigt instrument för att bevara mångfalden på dagstidnings-

marknaden är presstödet. Eftersom det inte finns någon lagstiftning

mot ägarkoncentration är presstödet den enda politiska lösning som

trots allt motverkar de exceptionellt starka monopoliseringstenden-

serna på morgontidningsmarknaden. Presstödets huvudsakliga funk-

tion idag är att bevara ett antal tidningar som har trogna läsare men

svårt att få annonsintäkter.

Värdet av presstödet har urholkats sedan 80-talets början och man

delar idag ut 40 procent mindre i presstöd än 1990, om man tar hänsyn

till penningvärdesminskningen.Presstödet kan anses vara en del av den

demokratiska infrastrukturen och behöver utvecklas. Befolknings-

tillväxt, framför allt i storstädernas ytterområden, har inneburit att 

stora grupper idag saknar lokala medier och presstödets konstruktion

underlättar inte tillkomsten av nya tidningar.

LO anser att presstödet ska återställas till 1990 års nivå och värde-

säkras. Regeringen bör också se över stödets utformning så att det

kan utvecklas till att också omfatta etableringsstöd på större orter

som idag helt saknar lokala tidningar.

Distributionskostnaderna

Kostnaden för distribution är en stor del av en tidnings budget. Inför

bolagiseringen av Posten på 90-talet höjdes tidskriftsportot kraftigt

med motiveringen att man behövde få balans i kostnaderna för tid-

ningsdistributionen. Därefter förklarade Posten att målet var nått och

att höjningarna hädanefter skulle följa konsumentprisindex.Trots detta

höjdes portot för A-posttidningar kraftigt i år och ytterligare höjningar

aviseras två år framåt. Totalt rör det sig om höjningar på cirka 30 

procent på tre år.

Post- och Telestyrelsen har regeringens uppdrag att följa utveck-

lingen. Skulle det visa sig att portohöjningarna är oskäliga kan regeringen
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Den statliga mediepolitiken

Ägarkoncentration

Regering och riksdag har ett övergripande ansvar för att se till att 

politiken utformas så att medielandskapet präglas av mångfald och att

medierna kan leva upp till sitt uppdrag som forum för en fri åsikts-

bildning. Lagstiftningen om tryckfrihet och yttrandefrihet sätter de

yttre ramarna,men innebär i sig ingen garanti för mediemångfald i bred

mening. Därför har vi idag i Sverige lokala och regionala monopol 

på dagstidningsområdet och vi har några få stora mediekoncerner som

har horisontell och vertikal kontroll av produktion och distribution av

tidningar, tidskrifter,TV och radio.

Det är bara de demokratiska församlingarna som genom reglering,

lagstiftning och stödåtgärder kan garantera att tryckfrihet, yttrande-

frihet och fri åsiktsbildning blir en realitet för alla medborgare och 

inte urholkas av monopol och transnationella företag. I det samman-

hanget är det viktigt att uppmärksamma distributionens betydelse 

för mångfalden, både när det gäller tryckta medier och etermedier.

Tidsams kontroll av tidskriftsdistributionen och kabel-TV-bolagens

faktiska monopol i bostadsområdet är två exempel.

Trots upprepade försök att få till stånd regler som förhindrar 

monopol på mediemarknaden har Sverige, till skillnad från många 

europeiska länder, inget sådant regelverk. Så sent som förra året drog

regeringen tillbaka ett förslag till lagstiftning på området, eftersom de

borgerliga partierna tänkte rösta emot. Även om det skulle vara värde-

fullt med en bred blocköverskridande överenskommelse mot ägar-

koncentration,anser vi att frågan har så stor principiell betydelse att den

bör prövas även om de borgerliga partierna motsätter sig lagstiftning.

LO anser att en lagstiftning mot ägarkoncentration behövs och att

utvecklingen mot allt färre ägare ska brytas. 
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LO anser att public service-företagen även fortsättningsvis ska ha

ett brett uppdrag och stå fria från privata och kommersiella intressen.

SVT, SR och UR är inte bara en balanserande och oberoende kraft i

medieutbudet utan också ett uttryck för en demokratisk kultursyn.

Inom vuxenutbildningens område har Utbildningsradion ett stort 

ansvar. LOs medlemmar har i mindre utsträckning än andra grupper i

samhället gymnasial och eftergymnasial utbildning. I arbetslivet sker

stora förändringar till följd av modern informations- och kommunika-

tionsteknik.I det perspektivet är det viktigt att Utbildningsradion tar det

växande behovet av fortbildning och kompetensutveckling på stort allvar.

I dagens svenska samhälle finns det dessutom stora utbildnings-

behov hos den stora andel av den svenska befolkningen som har 

invandrarbakgrund, både sett i ett snävt utbildningsperspektiv och i

ett vidare medborgerligt demokratiskt perspektiv. Vi anser att det är

viktigt att verksamheten organiseras i nära kontakt med dem man vill

nå.Verksamheten bör planeras och läggas upp i samverkan med skol-

världen, bildningsförbunden, föreningslivet i allmänhet och invand-

rargruppernas organisationer.

LO anser att Utbildningsradion måste få ett tydligare och bättre 

avgränsat uppdrag. 

Politiska beslut när det gäller den nödvändiga övergången till digital

distribution av TV, eller kanske snarare bristen på beslut, riskerar att

urholka SVT:s möjligheter att leva upp till sitt public service-uppdrag.

Kostnaden för att sända parallellt i både det digitala och analoga nätet

får inte drabba programverksamheten, vilket det riskerar att göra då

SVT:s kostnader för detta finansieras med lån till företaget.

Staten bör ha lika höga krav på tillgång för digital sändningsteknik

som för analog. Det betyder att 99,8 procent av den fast bofasta befolk-

ningen även i fortsättningen ska kunna ta emot Sveriges Televisions
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besluta om ett pristak för portot. Portohöjningarna slår hårt mot alla

slags tidningar. Lördagsutdelade dagstidningar har i någon mån kom-

penserats genom riktat distributionsstöd. Men fackförbundspressen,

kulturtidskrifter, fack- och specialpress har inte något statligt stöd för

sin distribution.

LO anser att regeringen ska ta ansvar för att portokostnaden för 

postdistribuerade tidskrifter inte ökar mer än kostnadsutveck-

lingen i stort.

Public service

Radio och TV i allmänhetens tjänst, eller public service som det också

kallas, har en central roll i det svenska medielandskapet. De allmänägda

etermedierna växte fram på grund av de naturliga begränsningar som

tillgången på frekvenser sätter, men också på grund av en politisk vilja

att låta demokratiska institutioner vara med och forma utvecklingen

av dessa nya och kraftfulla medier. Sändningstillstånd och anslagsvill-

kor är föremål för en demokratisk process. Ägandeform och avgifts-

finansiering garanterar att man står oberoende från privata och kom-

mersiella intressen.

Det är viktigt att värna om public service-företagens oberoende.

Att sälja ut en eller båda kanalerna eller att tillåta reklam skulle 

undergräva allmänhetens förtroende för verksamheten och leda till

försämrad programverksamhet. Därför är det också viktigt att ha strikta

bestämmelser när det gäller sponsring och mot program finansierade

av privata intressen.

Kritik från höger vill begränsa public service-företagens program-

utbud och förvandla dem till smala elitkanaler. Vi menar att public 

service inte är en speciell programtyp utan snarare en skyldighet att ha

ett utbud som spänner över publikens behov av såväl nyheter och sam-

hällsdebatt som kultur, sport och underhållning. Det måste finnas både

bredd och djup i programverksamheten.Den måste både roa och oroa.
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sändningstillstånd som de idag kontrollerar. Sändningstillstånd som

skulle kunna berika den lokala mångfalden, om aktörer med lokal

förankring fick en möjlighet att söka dem utifrån de kvalitetskrav som

gäller idag.

Ett brett genomslag för digital radio kommer att ta tid men är på

sikt en rimlig teknisk utveckling. För lyssnarna är det också viktigt att

de vid övergången kommer att få tillgång till ett större utbud än de har

idag. Idag har en kommersiell aktör, TV4, tillstånd att sända TV i det

analoga nätet.I det digitala TV-nätet finns det ytterligare ett antal kom-

mersiella aktörer.Samma regelverk bör kunna tillämpas på radioområdet.

För att påskynda digitaliseringen av radion bör staten ge nationella

tillstånd i det digitala nätet till kommersiella radiobolag. Det skulle ge

konsumenterna ett mervärde och ett större utbud, vilket kan påskynda

teknikskiftet. Då kan också lokala tillstånd, som idag blockeras av na-

tionella radionätverk utan lokal förankring, fördelas till lokala aktörer.

LO anser att staten bör, som ett led i övergången till digital sänd-

ningsteknik, ge privatägd radio tillstånd att sända nationellt i det

digitala nätet. Det skulle skynda på teknikskiftet vilket gör det 

möjligt för Sveriges Radio att bredda sitt utbud.

När den borgerliga regeringen i början av 90-talet ändrade ägarformen

för dåvarande Sveriges Radio försvann folkrörelser och intresseorga-

nisationer ur ledningen för public service-företagen.Det tidigare ägar-

förhållandet speglade en vilja att markera en rågång mellan staten och

public service och ge det civila samhället ett balanserande inflytande

i SVT, SR och UR.

Den nya organisationen har även den ambitionen att ge public ser-

vice en oberoende ägarstruktur genom att bolagen ägs av en stiftelse.

Nackdelen är att det civila samhällets organisationer och intresse-

grupper inte längre känner samma ansvar för public service och i ganska

liten omfattning deltar i diskussionen om företagens framtid.
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sändningar.Det är också viktigt att den statliga nätoperatören,Teracom,

har ett tydligt definierat samhällsuppdrag och resurser att genomföra det.

Försöken att vältra över kostnaderna för den nya sändningstekni-

ken på SVT och på konsumenterna har fördyrat och försenat över-

gången. Samtidigt är det viktigt att konstatera att det digitala mark-

nätet är en viktig investering om man vill bevara ett demokratiskt 

inflytande över distributionen av TV. Att flytta beslutanderätten till

kabelbolag och utlandsägda satellitdistributörer kan på sikt få allvarliga

konsekvenser.

LO anser att utbyggnaden av det digitala marknätet ytterst är en

fråga om demokrati och om alla medborgares tillgång till TV-mediet

och till public service. Kostnaderna för  en övergång till digital 

sändningsteknik bör betraktas som en nödvändig investering i den

infrastruktur som staten har ett ansvar för.

Sveriges Radio står inför stora utmaningar.Radiolyssnandet är mer seg-

regerat än annan medieanvändning, mycket beroende på att man i 

radion inte väljer mellan olika program utan mellan olika kanaler.

Sveriges Radio har idag svårt att nå de yngre lyssnarna som i stället väljer

mellan olika lokala kommersiella kanaler. Om Sveriges Radio ska kunna

behålla sin betydelse i den åldersgruppen måste de ges möjlighet att

utveckla fler kanaler, vilket bara är möjligt om man även här går över

till digital sändningsteknik. Digital radio, DAB-radio med ett annat

namn, gör det möjligt att nästintill fördubbla antalet kanaler.

Samtidigt har de kommersiella radionätverk, som fått sina tillstånd

enligt det gamla regelverket, stora ekonomiska problem. De har idag

bara tillstånd att sända lokalt men agerar i praktiken som nationella 

bolag med samma utbud i sina respektive nätverk, även om de inte når

hela landet.

Så länge de saknar möjlighet att etablera radiokanaler med sänd-

ningstillstånd i hela Sverige finns risken att de blockerar de lokala 
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plats i Stockholm eller på andra platser, direkt skulle kunna ta del av

vad som händer. I ett land där samtliga tre nyhetsredaktioner i TV sitter

i Stockholm är varje åtgärd för att göra nyhetsförmedlingen mindre

Stockholmscentrerad viktig.

SVT:s nya kanal i det digitala marknätet, 24, omnämns ibland som

en svensk motsvarighet till C-SPAN men har sitt fokus på journalis-

tiskt redigerade nyheter, dokumentärer och sport.

Eftersom C-SPAN inte ska präglas av journalistiska bedömningar,

och Sveriges Television ska drivas med journalistisk integritet, är det

olämpligt att lägga in ett svenskt C-SPAN i public service-företaget.

Ledningen för kanalen bör bestå av representanter för det civila sam-

hället, det vill säga politiska och religiösa organisationer och intresse-

organisationer av olika slag. Ett svenskt C-SPAN, som involverar 

folkrörelser och intresseorganisationer, kan också generera ett medie-

politiskt kunnande och skapa ett forum för dessa organisationer att 

diskutera och följa mediebranschens utveckling.

LO anser att man inom ramen för Rundradiofonden bör avsätta

medel för att starta försökssändningar i det digitala marknätet, 

med avsikt att ge allmänheten tillgång till politiska församlingar,

kulturella, religiösa och vetenskapliga forum samt till andra viktiga

arrangemang av allmänt intresse.

Utmaningar för fackföreningsrörelsen

Fackförbundspressen

De senaste tjugo åren har ett antal utredningar lagt förslag om hur fack-

förbundspressen skulle kunna utvecklas och stärkas genom en ökad

samverkan tidningarna emellan. Så har det inte blivit. Dagens Arbete,

som är fyra förbunds gemensamma tidning, är ett undantag.

Samtidigt som tidningarna utvecklats journalistiskt har de av eko-
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LO menar att public service-företagens ägarform bör ses över och

att man i det avseendet ska eftersträva en bredare och starkare 

förankring i det civila samhället.

Ett svenskt C-SPAN

I en del andra länder, främst i USA, finns etermedier vars huvudsakliga

syfte är att ge allmänheten oredigerad tillgång till de politiska, kultu-

rella och vetenskapliga församlingarna. I USA kallas den typen av TV-

kanal public affairs television. Organisationen som ansvarar för sänd-

ningarna heter C-SPAN.

I en tid när kritik riktas mot att politiker och organisationer i allt-

för hög utsträckning anpassar sig till mediernas nyhetslogik, är det 

en god tanke att ge medborgarna direkt tillgång till de demokratiska

församlingarna och andra händelser av allmänt intresse. Ett svenskt 

C-SPAN skulle kunna sända riksdagsdebatter, presskonferenser, öppna

utskottsutfrågningar,fackliga kongresser,hearings,partikongresser och

seminarier som till exempel läkarstämmorna eller historiedagarna.

Föreläsningarna på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg skulle 

förtjäna en större publik. Den årliga debatten med finansministern på

ABF Stockholm i samband med budgeten likaså. Det är ingen brist på

händelser som ur man ett demokratiskt perspektiv skulle vilja ge alla

medborgare tillgång till.

Det viktigaste är inte antalet tittare. En direktsändande TV-kanal

ger medborgarna tillfälle att själva avgöra om de vill ta del av viktiga

debatter och konferenser. Den vidgar det offentliga samtalet och mot-

arbetar tendensen till ytlighet. Journalister kommer alltid att vara ett

filter och avgöra vad som blir stort och vad som blir smått i medierna.

Ett C-SPAN tar inte över journalistrollen och minskar inte något 

mediums självständighet.Däremot kommer möjligheten för medbor-

garna att själva kunna kontrollera vad som egentligen sades förmodligen

att påverka journalistiken.

Inte minst viktigt är att lokaltidningar, som inte kan ha reportrar på
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Som medlemstidning har fackförbundspressen den viktiga uppgiften

att ge medlemmarna en allsidig journalistisk bevakning av samhälls-

frågor och fackliga frågor som är viktiga och relevanta för medlemmen

och för förbundet. Samtidigt har förbundet som demokratisk organi-

sation ett ansvar för att medlemmen hålls informerad om sin organi-

sations verksamhet och beslut. En del av den informationen går till 

lokalorganisationer och förtroendevalda via andra kanaler, men i vissa

fall rör det sig om information som angår alla medlemmar.

Utöver förbundens informationsbehov har LO som uppgift att

bland annat se till att alla förbundsmedlemmar känner till sina rättig-

heter när det gäller avtalsförsäkringarna. Om det går att åstadkomma

en samordning med förbundstidningarna för den typen av information

skulle det innebära större resurser till fackförbundspressen.

LO anser att ett ökat samarbete mellan förbundstidningarna skulle

göra det möjligt att tillföra resurser som idag utnyttjas till infor-

mation via andra kanaler och medier.

Fackförbunden som tidningsägare

Fackförbundspressen har idag självständiga journalister och chef-

redaktörer. Med något undantag är chefredaktörerna också ansvariga

utgivare. Det har varit en positiv utveckling eftersom det lett till 

intresseväckande tidningar som många medlemmar läser och uppskattar.

Men utvecklingen ställer också krav på ägarna, förbunden, att ha en

tydlig och utvärderingsbar policy för tidningen. Chefredaktören har

ansvaret för att tidningens policy omsätts i det redaktionella arbetet.

Fackförbundstidningen ska bedriva en allsidig journalistisk verk-

samhet som är väsentlig för medlemmarna och förbundet. Den ska 

företräda organisationens värderingar och skapa uppmärksamhet

kring medlemmarnas centrala frågor. Den ska kritiskt granska förhål-

landen av betydelse för medlemmarnas arbetsliv och levnadsvillkor.

Tidningen ska informera om viktiga förhållanden som rör arbetsvillkor

93E N  F A C K L I G  M E D I E P O L I T I K |

nomiska skäl en betydligt glesare utgivning idag än för tjugo år sedan.

Det är en oroande utveckling eftersom det är viktigt att slå vakt om

kontinuiteten.En facklig medlemstidning får inte komma ut för sällan

om den ska fylla sin roll som ett kitt i sitt förbund och som en bärare

av de kollektiva värdena till medlemmarna.

Fackförbundspressen måste också få ett större genomslag i övriga

medier och det förutsätter bland annat att de kan leverera fackliga 

nyheter. Det är inte möjligt ens med månadsutgivning, utan kräver ett

betydligt kontinuerligare flöde av aktuella händelser, exempelvis 

genom bra nättidningar.

Samarbete i någon form skulle underlätta för att fackförbunds-

pressen att leva upp till dessa målsättningarna om kontinuitet och nyhets-

flöde. Fackförbundstidningarna är förbundens ansvar och egendom.

Beslut om samverkan och samarbete måste ske där om det ska bli en

realitet.

Samverkan kan ske på olika sätt. LO-Tidningen ligger idag i ett 

separat bolag med en egen styrelse. Ett sätt att komma vidare skulle

kunna vara att bredda ägandet i bolaget och bjuda in intresserade för-

bund att tillsammans bygga en redaktionell miljö som tar till vara de

samverkande tidningarnas självständighet och särprägel.

Oavsett vilken modell vi väljer krävs det ägarna tar ett bredare 

ansvar som bygger på fackförbundspressens styrkor – igenkännandet

och medlemsidentiteten. Samverkan och samarbete är en förutsätt-

ning om fackföreningsrörelsen ska förmå öka den opinionsbildande 

effekten för den samlade fackförbundspressen.

LO avser att ge LO-Tidningens styrelse uppdraget att – vid sidan av 

utgivningen av LO-Tidningen – undersöka förutsättningarna för 

tidningssamverkan inom ramen för ett breddat LO-Tidningen AB. 

Det skulle ge intresserade förbund en möjlighet till gemensamma

satsningar och gemensamt resursutnyttjande med bevarad själv-

ständighet för den enskilda förbundstidningen.
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Det är angeläget att öka spridningen av LO-Tidningen för att på så

sätt nå fler av förbundens fackligt aktiva medlemmar. Finansiering

bör ske i samverkan med förbunden.

Fackförbundspressens dag

Varje år delar Fackförbundspressens Samorganisation,Facksam,ut pris

för bästa text, bild och layout. Det sker under festliga former på Fack-

förbundspressens Dag. I samarbete med LOs Medieutredning bred-

dades arrangemanget 2001 och 2002 med ett antal seminarier där kva-

lificerat mediefolk debatterade kring aktuella frågor. För första gången

inbjöds 2002 också arbetsmarknadsjournalister, s-pressen och journa-

listhögskoleelever till evenemanget.

Fackförbundspressens dag i denna nya form är ett sätt att sätta fokus

på fackförbundspressen och väcka intresse för arbetsmarknadsrepor-

taget och den journalistik som tar avstamp i arbetslivet och jobbet.

LO anser att det är viktigt med ett fortsatt samarbete med Facksam

i syfte att lyfta fram fackförbundspressens journalistik och skapa

kontaktytor mot journalister och medier utanför den egna sfären.

Fackföreningsrörelsen och arbetsmarknadsjournalistiken

Det är vår uppfattning att arbetslivets villkor inte får den journalistiska

bevakning frågan förtjänar. Arbetsmarknadsjournalistiken har under

ett antal år fått stå tillbaka för en mer privatekonomiskt inriktad börs-

journalistik.

För att upprätthålla och öka kunskapen om arbetslivets villkor,

partsförhållanden på arbetsmarknaden, avtalsfrågor och arbetsrätt vill

LO etablera ett närmare samarbete med journalistutbildningarna i

landet. Fackförbundspressen bör verka för att i större utsträckning ta

emot praktikanter från landets journalistutbildningar. Vi avser också

undersöka intresset för riktade seminarier till journalister med arbets-

marknad som bevakningsområde.
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och samhällsfrågor.Den ska stimulera till debatt och diskussion i frågor

som är betydelsefulla för läsarna.

Som medlemstidning måste förbundstidningen också spegla för-

bundets inre och yttre liv. Den demokratiska funktionen förutsätter

att tidningen har som sitt uppdrag att både kritiskt granska organisa-

tionens ställningstaganden och samtidigt ge förbundets ledning och

valda organ möjlighet att förklara fattade beslut. Det möjliggör en 

öppen och fri debatt om organisationens färdväg som är nödvändig i

en demokratisk organisation.

LO anser att en tydlig ägarpolicy för fackförbundstidningen ska 

vara väl förankrad i organisationens demokratiska organ. Den ska

garantera såväl ett redaktionellt oberoende som ett demokratiskt

inflytande på tidningens publicistiska uppdrag. 

LO-Tidningen

I en utredning som gjorts av LO-Tidningens styrelse konstateras att det

finns två vägar att gå om man vill öka genomslaget för tidningen. Ett

sätt skulle vara att öka utgivningsfrekvensen från nuvarande 40 nummer

per år till 44. En tätare utgivning skulle ge en bättre facklig nyhetsbe-

redskap och det skulle också vara ett sätt att balansera den trend som

finns mot en allt glesare utgivning av förbundens medlemstidningar.

Det andra förslaget är att öka upplagan.Tidningen går idag ut i 65 000

exemplar varav de allra flesta till förbundens förtroendevalda.Enligt LOs

egna undersökningar finns det idag uppemot 200 000 förbundsmedlem-

mar som innehar något fackligt uppdrag. Det betyder att LO-Tid-nin-

gens upplaga bara motsvarar en knapp tredjedel av de fackligt aktiva.

LO-Tidningens styrelse prioriterar en mer blygsam ökning av upp-

lagan med 10 000 exemplar. Kostnaderna uppskattas till en miljon 

kronor per år. Med tanke på utgivningsfrekvensen för de flesta 

förbundstidningarna, är en större spridning av LO-Tidningen en möjlig

väg att sprida fackliga nyheter bredare.
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nyhetslogik som styr mycket av den journalistiska verksamheten.

Om det offentliga samtalet i medierna också ska omfatta de vär-

deringar och erfarenheter som LO-förbundens medlemmar har, är det

viktigt att det inom våra led finns personer som kan delta i debatten.

För många är redan att skriva en insändare ett stort steg att ta och det

gäller i än högre grad debattartiklar och krönikor.Utbildning och kurs-

verksamhet kan ge fler människor ur våra led en möjlighet att dela med

sig av sina åsikter och erfarenheter.

LO anser att utbildning i medie- och kommunikationskunskap är

en viktig del i vår fackliga utbildning.

Ny syn på medieägande

Fackföreningsrörelsen tvingades under andra halvan av 1900-talet 

omvärdera sin mediesyn, främst synen på sitt tidningsägande. De vik-

tigaste omvärldsförändringarna var tidningsdöden under 50- och 60-

talen, journalistikens professionalisering efter andra världskriget och

presstödets införande kring 1970.

Tidningsdöden var i stor utsträckning ett resultat av ökade kostnader

för tidningsproduktion samtidigt som de ledande tidningarna på 

utgivningsorten fick mer annonser och ökade annonsintäkter. Det gav

förstatidningarna ett ointagligt försprång och många andratidningar

slogs ut.

Journalistikens professionalisering innebar att tidningarna upp-

hörde att vara rena partiorgan och att nyhetsjournalistiken blev uttalat

oberoende av tidningens politiska linje på ledarplats. Med presstödets

införande blev det än tydligare att tidningsägande inte i första hand var

ett sätt att ”föra ut ett budskap”, utan snarare ett av staten stött forum

för det offentliga samtalet. Det ledde också till en mer professionell

syn på tidningarna som företag – krav på att de skulle bära sina egna

kostnader och inte vara beroende av förlustbidrag från fackförenings-

rörelsen.
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LO anser att det behövs ett närmare samarbete mellan journalist-

utbildningarna och arbetsmarknadens parter i syfte att öka kun-

skapen om arbetsmarknadens och arbetslivets villkor.

Ett sätt att belysa ett journalistiskt bevakningsområde, och lyfta fram

goda journalistiska insatser på området,är att inrätta ett pris.En mängd

angelägna journalistiska insatser har på detta sätt belönats av organi-

sationer som Cancerfonden, Röda Korset och Advokatsamfundet.

Med tanke på vilken betydelse arbetslivets villkor har i människors

vardag anser LO att det vore rimligt om också bra arbetsmarknads-

journalistik fick den uppmärksamhet den är värd.En bred uppslutning

kring ett pris i bästa arbetsmarknadsjournalistik skulle förhoppningsvis

få en positiv betydelse för de redaktioner och journalister som hjälper

läsare, tittare och lyssnare att orientera sig i de frågor som berör arbets-

liv och arbetsmarknad.

LO anser att det behövs ett årligt pris för bästa arbetsmark-

nadsjournalistik och avser att ta initiativ till en bred uppslutning

för ett sådant pris.

Utbildning och folkbildning

En viktig del av det fackliga uppdraget är att utbilda medlemmar och

förtroendevalda i fackliga och politiska frågor som är viktiga för orga-

nisationerna och deras medlemmar.

Längre medie- och kommunikationsutbildningar har tidigare varit

en del av vår folkhögskoleutbildning, men har på senare tid upphört.

LO och förbunden har haft stor nytta av att medlemmar med fackliga

erfarenheter skaffat sig kunskaper på området.

Utbildningar i mediernas roll i ett demokratiskt samhälle ökar för-

ståelsen i fackföreningsrörelsen om betydelsen av det journalistiska

uppdraget. Det gör att förtroendevalda medlemmar förstår värdet av

att ha en öppen attityd till journalister och får kunskap om den 
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”Aftonbladet ska aktivt och kritiskt granska samhälle och makthavare,

driva opinion och ge journalistisk service.

Aftonbladet ska ge röst åt vanligt folk.

Dess journalistik ska vara sann och saklig, åsikter ska skiljas från fakta.

Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk.Detta avspeglas i ledar-

redaktionens material, inom vida ramar också i kulturredaktionens.

Inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller

samarbetspartners, får hindra Aftonbladet att skildra verkligheten så

ärligt det står i mänsklig makt.”

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns några viktiga 

principer för LOs ägande i Aftonbladet. Den ska vara en röst för social-

demokratisk politik och ett forum för en idépolitisk diskussion genom

ledar- och kultursidorna och stå för en oberoende och granskande

journalistik. Tidningen ska ge avkastning och ägandet ska ge LO 

möjlighet att påverka tidningens redaktionella policy, utveckling och

allianser. Ägandet ska också ge LO kompetens och kunskaper om

förutsättningarna på en viktig del av mediemarknaden.

De principer som gäller för LOs ägande i Aftonbladet skulle kunna

gälla generellt. Men med tanke på de förskjutningar som skett när det

gäller mediekonsumtion och medieutbud bör fackföreningsrörelsen

inte stå främmande för investeringar i andra medier än dagstidningar.

En viktig skillnad då är att till exempel etermedier inte har en politisk

tendens i form av en ledarsida. Följaktligen blir villkoren för ett 

bredare medieengagemang något avgränsade jämfört med exemplet

Aftonbladet.

Det kan också konstateras att LO redan idag har till uppgift att 

förvalta de medel organisationen förfogar över. Att som en del i en 

placeringsstrategi också överväga medieägande kan vara försvarbart

om vissa villkor är uppfyllda.
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LO beslöt också i mitten av 80-talet att upphöra med att täcka 

A-pressens underskott. I stället fick A-presskoncernen och Aftonbladet

ett rejält kapitaltillskott som skulle användas för strategiska satsningar

samt för nödvändiga rationaliseringar och omstruktureringar. I beslutet

låg att LO inte längre skulle täcka framtida underskott.Tidningar som

inte bar sina kostnader fick hitta nya ägare, läggas ner eller fusionera. I

och med att LO sålde sina aktier i A-pressen året innan konkursen

1992 kom Aftonbladet att bli den enda kvarvarande LO-ägda dags-

tidningen.

Beslutet som togs 1985 gäller fortfarande.LOs ägande i Aftonbladet

ska ge långsiktig lönsamhet. Om det inte gör det måste ägandet om-

prövas. Av det skälet sökte också LO en kompetent partner till tid-

ningsföretaget. Uppgörelsen med Schibsted innebar att LO behöll 

aktiemajoriteten men nöjde sig med en bestämd årlig avkastning 

mot rätten att tillsätta politisk chefredaktör för ledarsidan samt 

kulturredaktör.

Samordningen av LOs ägarintressen inom tidningssektorn låg tidi-

gare i det helägda dotterbolaget LO Media AB. LO Medias verksam-

het var då tidningsutgivning, fastighetsrörelse och finansrörelse. När

LO genom LO Media sålde drygt 49 procent av aktierna i Aftonbladet

till Schibsted placerades köpeskillingen i LO Media. I och med för-

säljningen bedriver inte bolaget tidningsrörelse längre, men genererar

avkastning genom de två andra verksamheterna, fastighetsrörelse och

finansrörelse.Av avkastningen gick 17 miljoner kronor till LO år 2001

varav 10 miljoner kronor till LOs fond för kultur och långsiktig opini-

onsbildning. Resten finansierar andra opinionsbildande insatser som

till exempel LO Idédebatt.

Avkastning är inte den enda orsaken att äga Aftonbladet – det finns

också en politisk dimension.Tidningens ledarsida analyserar tiden och

politiken utifrån en socialdemokratisk ideologi, utan att begränsa 

nyhetsjournalistikens oberoende. I Aftonbladets redaktionella policy

kan man läsa:
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Samarbete med liberala
konkurrenten räddar arbetar-
rörelsens morgontidning

Ove Eriksson är fortfarande, sedan han gått i pension från jobbet som

ombudsman på LO-distriktet i Mellersta Norrland, starkt engagerad i

rörelsens framtidsfrågor. Inte minst i att säkra framtiden för rörelsens

dagliga ortstidning, Dagbladet i Sundsvall med närmare 12 000 pre-

numeranter.

– Jag tror på en relativt långsiktig överlevnad för tidningen.Redaktionen

gör en väldigt bra tidning i dag. Jag tror dessutom att vår nya sam-

arbetspartner liberala Gefle Dagblad-koncernen har hederliga avsikter.

Jag tror att de har ett intresse av att Sundsvalls Tidning inte blir ensam 

i Sundsvallsområdet.

Denna framtidsoptimism har skapats under senare år. Sedan några

år tillbaka finns det ett samarbetsavtal mellan arbetarrörelsen som är

dominerande ägare av Dagbladet och Sundsvalls Tidning som ägs av

den stora liberala Gefle Dagblad-koncernen som också äger en rad

andra dagstidningar i Norrland.

Samarbetet står på flera ben.Dagbladet trycks numera i Sundsvalls

tidnings press. Samarbetet gäller även annonsförsäljning och distribu-

tion. Sundsvalls tidning ansvarar för att sälja en stor del av annonsut-

rymmet i Dagbladet.Avtalet om detta innebär att Dagbladet garanteras

en viss annonsinkomst vilket gjort ekonomin stabilare.

– Vår smala lycka var att konkurrentens ägare såg att det låg en 

viktig poäng i att ha en konkurrent i Sundsvall. Fast man märker att det

inte får gå för bra för oss. Våra upplageframgångar skapar oro och motåt-

gärder, säger Ove Eriksson.

Dagbladet som är en av de äldsta självständiga s-tidningarna började

ges ut vid förra sekelskiftet. Under ganska lång tid hade tidningen ett

samboförhållande med s-tidningen Nya Norrland. Så var det när den
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Investeringar i medieföretag förutsätter ett aktivt ägande. Vissa villkor

bör vara uppfyllda för att organisationen ska överväga ett sådant ägande.

De är:

Investeringar ska vara ekonomiskt försvarbara. En placering ska 

med rimlig grad av säkerhet ge avkastning och/eller värdestegring

på insatt kapital.

Investeringar i medieföretag ska ge ökad mångfald och ge LO 

möjlighet att påverka samhällsdebatten.

Investeringar i medieföretag ska ge inflytande som kan ge LO 

möjlighet att påverka ägarpolicy samt företagets utveckling och 

allianser.

Investeringar ska ge fackföreningsrörelsen kompetens och kun-

skaper om de nya förutsättningarna inom medieområdet.
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Dagblads-folk.

I den här utvecklingen måste LO engagera sig. Det finns en övertro

på att Internet kan ge allt, men den vägen kommer vi inte att nå alla.

Tidningarna kommer att ha en stark roll i vår livstid.

Exemplet Dagbladet  

– dagstidningen lever vidare

Eldsjäl: Ove Eriksson, pensionerad ombuds-

man i LO-distriktet i Mellersta Norrland.

Aktivitet: Aktiv styrelseledamot i ägarstiftel-

sen och bolagen som ger ut dagstidningen

Dagbladet i Sundsvall och Tidningen Ånger-

manland.

Projektet Dagbladet på 2000-talet: Samarbetet med Sundsvalls Tid-

ning som ägs av den liberala Gefle Dagblad-koncernen ger en tryggad

utgivning för Dagbladet på lång sikt. Idag ökar upplagan och närmar

sig 12 000 ex.

Ekonomi: Dagbladet redovisade en vinst (efter finansnetto) på 2,7 mil-

joner kr 2001, efter några år med förluster.Vinsten blir något lägre för

2002.

Ägarbilden: Den lokala arbetarrörelsen och läsarna är de stora ägarna.

Dagbladets moderbolag ägs på följande sätt: Stiftelsen LO/SAP i 

Västernorrland äger 54,6 procent, läsarna via bolaget Sundsvalls Tid-

ningsintressenter AB 29,8 procent, Kommunal Mitt 9,9, personalen

4,0, Metall avd 47 1,0 och SAP i Västernorrland 0,7 procent. Moder-

bolaget Tidnings AB Nya norrland/Dagbladet AB äger Dagbladet i

Sundsvall AB och har 40 procent av rösterna i det bolag som ger ut Tid-

ningen Ångermanland, som är en sammanslagning av Nya Norrland

och Västernorrlands Allehanda. Tidningen ingår i Gefle Dagblad-

koncernen och har två ledarsidor, en s-märkt och en liberal.

Förutsättningar: Presstödet och samarbetet med den stora konkurrenten

Sundsvalls Tidning är nödvändiga förutsättningar för överlevnad.
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stora krisen kom 1992 då konkursen i A-pressen drog med sig de 

bägge tidningarna.

Starka krafter inom arbetarrörelsen såg då till att tidningarna över-

levde genom att gå in med nytt kapital. Totalt satsade LO och det 

socialdemokratiska partiet cirka 7,5 miljoner kronor, som i dag i stort

sett finns intakta som aktiekapital. LO och partiet bildade en ägarstif-

telse som är majoritetsägare.

Men de viktiga förändringarna kom för några år sedan. Då omska-

pades tidningslandskapet. Då inleddes samarbetsdiskussionerna med

Sundsvalls Tidning. Resultatet blev att Dagbladet gick ur samboför-

hållandet och att Nya Norrland slogs samman med Västernorrlands 

allehanda och bildade Tidningen Ångermanland.

Samarbetet blev positivt för Dagbladet. Upplagan har ökat med 

1 100 prenumeranter under 2001 och 5-700 ex under förra året.

Däremot har det inte gått lika bra för Tidningen Ångermanland som

gått med stora förluster, vilket krävt att nya pengar tillförts tidningen.

I en optimism inför framtiden är Ove Eriksson mycket tydlig på en

punkt:

– Arbetarrörelsen måste spela en roll när det gäller landsortstidning-

arna. Och vi kan visst äga tidningar. Vi måste dock lära oss att det ska

ske på ”affärsmässiga villkor”. Annars går det inte.

– Det går inte att bara pytsa in pengar för att täcka förluster, tidningar

måste drivas med lönsamhet. Som styrelseledamot måste man slåss för 

företaget, det går inte att enbart vara en facklig företrädare. Ibland måste

tuffa beslut fattas om t ex om nedskärningar när ekonomin försämras.

Annars går det inte att driva företag.

För framtiden tror han på dagstidningarna som en viktig informa-

tionskanal.Det innebär dock att vi kommer att få se nya konstellationer.

Det gäller tryckerisidan där det blir mer av samarbete liksom när det

gäller all teknik och digital utrustning. Och då gäller det konstellationer

med tidningar som har olika politisk hemvist. Ett exempel är Tid-

ningen Ångermanland som ägs och drivs av arbetarrörelsen och Gefle
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Fyra framtidsscenarier

Syfte och arbetssätt

Ett av medieutredningens uppdrag har varit att titta på hur medie-

landskapet kan komma att se ut i framtiden. Därför bildade vi en 

arbetsgrupp som hade till uppgift att spana efter de trender som kan

bli starka och dominerande den närmaste tio åren – vilka trender som

påverkar varandra och vilka som kommer att vara drivande. De slutliga

bilderna framträdde när trenderna placerades i ett scenariokors med

två axlar.

De viktigaste faktorerna för hur framtidens medielandskap ska 

gestalta sig är dels med vilket intresse och med vilken kraft samhället

väljer att ta ansvar för mediepolitiken. Kommer samhället att motverka

ägarkoncentration och kommersialisering eller kommer det att låta

marknaden reglera sig själv? 

Den andra faktorn är hur vi som mediekonsumenter och medbor-

gare kommer att agera.Vilka livsstilsmönster kommer att dominera de

närmaste åren? Kommer framtiden att präglas av mångfald och rörlig-

het eller kommer vi att få se en tillbakagång till mer stabila livsmönster.

Dessa två faktorer är utgångspunkten för scenariokorset. Den ena

axeln, mediestruktur och makt Består av en axel med två motpoler,

politik och marknad. Den andra axeln, mediekultur och livsstilar har

motpolerna, många lika och många olika. Det ger fyra olika möjliga

framtidsbilder att jobba med. De fyra scenarierna har getts namn efter

kända TV-program, ”Plus”, ”Mosaik”, ”Dallas” och ”Baren”, varje 

scenario beskriver läget år 2010.
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Dagbladet trycks hos konkurrenten som också ansvarar för ett omfat-

tande annonssamarbete.

Nätet: Egen hemsida, Dagbladet.nu.

Historia: Dagbladet Nya Samhället i Sundsvall var Norrlands första 

A-presstidning och kom ut första gången den 20 april 1900, så det blir

103-årsjubileum i år. Utgivare var Sundsvalls arbetarkommun. 1924

blev Dagbladet morgontidning.Tio år efter starten gick tidningen med

hygglig vinst och hade en upplaga på i vart fall 4 000 ex. Fackföre-

ningsrörelsen var dominerande ägare. En från början hygglig ställning

försämrades under 1960 och 1970-talet då konkurrenten Sundsvalls

Tidning gick framåt. Stor kris blev det i samband med A-pressens 

konkurs 1992.
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Året är 2010

Plus

Här finns en hyfsat gemensam världsbild som utgår från lokalsamhället.

Medierna spelar en avgörande roll för debatten och demokratin i det 

offentliga rummet, men politikerna har återtagit kommandot.

Sverige har de högsta inkomstskatterna i Europa men det fungerar 

eftersom tillväxten har varit god under alla år utom år 2007, en back-

lash efter valet året innan. Det är en medveten politisk inriktning som

har stöd från flertalet av Sveriges väljare. Men det finns även en stark

opposition och vänsterns seger i valet blev hårfin.

Kritiken är stark bland höginkomsttagare som tycker att de själva

ska få bestämma mer över sina inkomster och att det politiska infly-

tandet är för stort. Bo Lundgren har som ny ordförande i skattebeta-

larnas förening nästan fördubblat medlemsantalet. Risken för missnö-

jesröstning högerut är stor.

Sverige anses fortfarande vara ett klassamhälle.Klyftan mellan stad

och land och mellan olika etniska grupper är fortfarande tydlig.

Kvinnorna har fått en starkare ställning genom tvingande lag-

stiftningar på jämställdhetsområdet. Kvotering sker nu både i när-

ingslivet och inom den offentliga sektorn. Kompetensutvecklingen

kom igång på allvar under 2005, men i småföretagen har många

ställts vid sidan om.

Sju timmar med medier

Svenskarna har igenomsnitt ökat sin medietid och ägnar nu sju timmar

per dag åt att titta på TV, lyssna på radio, läsa och snubbla runt i 
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Det är viktigt att komma ihåg att scenarierna vare sig handlar om önsk-

värda eller icke önskvärda modeller för hur vi vill ha det, utan de 

beskriver bara hur det kan tänkas bli. Scenarierna trycktes i en åtta sidig

tabloid som distribuerades som bilaga i LO tidningen i mitten av maj

2002. Den fanns också att hämta på LOs hemsida fram till september

samma år.Det huvudsakliga syftet med scenarierna var att väcka debatt

om mediernas roll i samhället och att stimulera till en bred diskussion

om fackets roll i medielandskapet utifrån en önskvärd eller mindre

önskvärd utveckling.
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Fullmäktige på TV

De lokala TV-kanalerna sänder nu direkt från lokala evenemang, som

s-möten inför kommunfullmäktige.Tittarna kan även här delta direkt

och rösta, ställa frågor eller lägga förslag med hjälp av de interaktiva

tjänsterna som digital-TV erbjuder. IOGT/NTOs medlemmar sitter

hemma och deltar i föreningens möten.Allt detta bidrar till något som

påminner om föreningslivets pånyttfödelse.

EU har utvidgats med flera länder och man har skapat regelverk för

reklamen som nu endast finns i de kommersiella kanalerna och har 

begränsats kraftigt. Reklam riktad till barn och för alkohol och tobak

tillåts inte.

De yngre lyssnar mycket på radio och dess musikutbud. De äldre

har ofta radion påslagen, men det aktiva lyssnandet har gått tillbaka.

Pratradion minskar i popularitet år från år och skaffar sig få nya lyss-

nare. Marita Ulvskog försökte som ny radiochef att förbättra lyssnar-

siffrorna men satsningen på en ny fräsch kulturkanal blev ett bakslag.

Digital radio

Antalet digitala radiomottagare har ökat men är fortfarande en teknik

endast för finsmakare. I exklusiva bilar som BMW,Mercedes och Rover,

installeras sådana mottagare som standard.

Vi fick under några år allt fler etermedieaktörer eftersom nya 

företag fick tillstånd att sända TV och radio samtidigt som ett korsvist

ägande och monopoltendenser motarbetades såväl lokalt och regio-

nalt som nationellt.

Den borgerliga dominansen är kompakt bland dagstidningarna och

de socialdemokratiska tidningarna går med förlust och saknar resurser

att utmana sina rika och mäktiga konkurrenter, trots att presstödet har

byggts ut. Produktionsbidragen till andratidningar har ökat men fram-

för allt har distributions- och samverkansstödet blivit större.Detta har

varit möjligt eftersom reklamskatten höjts och kraven på att slopa tid-

ningsmomsen fått gehör.
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cyberrymden på olika sätt.Alla tittar nu på digital-TV via marknätet,

vilket har gett en rad nya kanaler och program.

Bredbandsnätet är fullt utbyggt till alla kommuner, men många

hushåll i glesbygden står ändå utanför. Det beror på regeringens pas-

sivitet under åren 2001-2002. Bredband till alla fick stå tillbaka för

andra samhällsnyttigheter, som till exempel vägar och järnvägar. Den

3G-revolution som aviserades i början av 2000-talet, kom av sig, del-

vis på grund av befarade och upplevda hälsorisker. Några kommuner

stoppade utbyggnaden helt. Många ansåg sig inte heller ha råd med

tjänsterna. Ett antal operatörer tvingades av ekonomiska skäl att gå

ihop för att bland annat hejda en växande oro för strålningsskador.Den

nya infrastruktur som byggs får betydligt färre antenner. I konkurrensen

om de breda tittargrupperna är det fortfarande SVTs och TV4s kanaler

som dominerar även om de flesta numera har tillgång till en rad kom-

mersiella kanaler, främst i form av betal-TV. I samhällsägda public 

service-TVs programtablå kan man se att Björn Kjellman nu leder 

det populära ”Allsång på Skansen” och i TV4 firar Kristian Luuk 

triumfer som lättsamt talkshow ankare. Festligt och folkligt är det i

svenska folkets TV.

Den yngre publiken tittar i betydligt större utsträckning på de kom-

mersiella kanalerna.Ungdomarna har blivit stora konsumenter av pop-

musikprogram, olika program med tävlingar och sådana program som

sätter individen i centrum.Tanken på att bli kändis är stark hos många

Betal-TV har drabbats av protester och har inte blivit den framgång

som många väntat sig. Få är beredda att betala till de företag som inte

har något riktigt bra eller exklusivt att erbjuda.

Upplevelseinriktade TV-program får allt större utrymme, de är ofta

kopplade till föreningslivet och har lokal anknytning.Orienterings-TV

är ett nytt bingolottokoncept där man både kan följa sporten via GPS-

navigatörer på TV-skärmen och spela via digitalteknikens interaktiva

tjänster.Vinsterna går tillbaka till de lokala föreningarna.
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Mosaik

Ett spretigt mångfasetterat och svårstyrt samhälle med pragmatiska

politiker som inte släppt greppet men tvingats sätta vida ramar. Här finns

intresseorganisationer, enfrågerörelser, subkulturer och andliga sam-

fund.

Det är nu fyra år sedan valet 2006, då personvalskampanjer på allvar

slog igenom och ledde till att framträdande politikers makt ökade.

De marknadsliberala tongångarna som ungmoderaterna saluförde i

början av seklet är borta. Att engagera sig politiskt har för många 

blivit en naturlig del i livsstilen,politik har fått ny positiv status.Många

grupper, veganer, hembygdsivrare, trädkramare, attac-rörelser, miljö-

aktivister, varumärkes- och svältlönemotståndare gör sina röster hörda

i det offentliga samtalet. Det innebär intressekonflikter, spänningar

och ett svårstyrt samhälle. Samhället har överhuvudtaget blivit allt

mer mångsidigt och multikulturellt. Svenskarna utbildar sig i högre 

utsträckning här hemma eller utomlands, arbetskraftsinvandringen har

ökat  dramatiskt i takt med 40-talisternas uttåg från arbetsmarknaden.

År 2007 startades det första invandrarpartiet,Orchestre du Barbes,

som en reaktion på hur invandrarna marginaliserats, och det har fått

flera efterföljare. Den politiska och ekonomiska Europaanpassningen

har lett till en rörligare arbetsmarknad och många svenskar arbetar

utomlands. Den har skett en medieexplosion sedan politikerna och de

tekniska förändringarna med digital-TV och bredband gav ändrade

villkor för några år sedan. Alla sorters medier och TV-kanaler har fått

nya liv.Gay-TV har till exempel 60 000 tittare varje dag och är en stark

lockelse för specialinriktad reklam. ”En egen TV-kanal åt envar” är 

dagens verklighet för de flesta som är specialintresserade av någon hobby

eller annan fritidsverksamhet. I Stockholm sker direktsändning av 

ungdomsfotboll till Hammarby- AIK - Djurgårdens TV-kanal ”Haik-

gården”. Denna mångfald som präglar samhället innebär att vi saknar

111F Y R A  F R A M T I D S S C E N A R I E R |

Arbetarbladet i Gävle gick för flera år sedan ihop med Gefle Dagblad.

Den modellen har fått efterföljare i Karlstad, Eskilstuna och Karlskrona.

De renodlade och självständiga s-tidningarna är nu ännu färre än 

tidigare.

Bonnier och Stenbeck

För de nordiska mediehusen har koncentrationen hejdats.Läget är för-

hållandevis stabilt efter fem, sex stora koncerner som äger en rad 

medieföretag.Bland de stora företagsgrupperna finns Bonniers,Schibs-

tedt, Stenbeck och Orkla. En rad regionala mediehus har starka posi-

tioner. Det är stora koncerner som Göteborgsposten (Hjörne), Nya

Wermlands-Tidningen (Ander), Jönköpings-Posten Fredriksson-

Hamrin) och Gefle Dagbladsstiftelsen.

De stora globala mediemogulerna har dock tagit sig in i Sverige 

genom att deras jättekoncerner har en stark makt över innehållet i

framför allt TV. De äger och dikterar villkorenför sändningar av stora

fotbollsevenemang inkulsive fotbollsallsvenskan, stora galor, filmer,

underhållningsprogram etcetera som därför sänds företrädesvis i betal-

TV. De har också stort inflytande indirekt via bild-, musik-, och annat

inehållsägande.

Regler mot porr och våld

Under mer än 30 år ökade mediernas och journalisternas makt över

det offentliga rummet och det demokratiska samtalet.Politikernas roll

försvagades successivt.

Nu har politikerna och företrädare för näringslivet återtagit en del

av sin förlorade position. Politikerna låter sig inte längre styras av jour-

nalisternas nycker. Samtidigt är yttrandefriheten i Sverige fortfarande

stark trots att skärpta regler mot porr och extrema våldsskildringar införts.

De gamla journalistidealen har kommit till heders igen. Medierna

strävar efter saklighet och relevans i sin nyhetsrapportering och granskar

offentliga och privata beslutsfattare noggrant.
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flertal större och mindre inhemska aktörer på medieområdet.

Ägarkoncentrationen har brutits upp något. Bonnier, Stenbeck,

Schibsted med flera har fått ökad konkurrens. Nya mediehus med

andra än renodlat kommersiella intressen är på stark frammarsch. Det

handlar om Lantbruksmedia, näringslivsägda Timbro och LO-associ-

erade Arenagruppen. De globala medieägarna, de så kallade medie-

mogulerna, styr trots allt indirekt en hel del av medieutbudet. De äger

andelar i betal-TV kanaler, men har framför allt en ökande finansiell

och praktisk kontroll över det som sänds. Politikerna har oroats över

detta och beslutat att stärka utbudet i den samhällsägda svenska 

national-TVn, ”public service”. Det har bland annat skett genom att

tillåta reklam i gamla TV 1 som numera heter ”SVT Guld”, och sänder

framför allt gamla svenskproducerade serier och filmer. Målgruppen

är de grå pantrarna, de allt fler välbeställda yngre pensionärerna med

intresse för golf och utlandsresor. Ett nytt starkt politiskt intresse till-

sammans med det senaste valets personvalskampanjer har gett politi-

kerna ett ökat utrymme i medierna. Företrädare för ett stort antal

åsiktsriktningar kommer till tals och ges dessutom mer tid att utveckla

sina resonemang.

Fiasko för TV Rosenbad. 

Försök har gjorts att utnyttja den nyvunna politikermakten för att styra

innehållet i media. Hösten 2005 utbröt dock en tittar-, läsar- och nät-

storm mot dåvarande statsminister Göran Perssons förslag att i en ny

statsägd TV-kanal sända tolv timmar om dygnet direkt från stats-

ministerkansliet Rosenbad i SVT. Statsmakterna har efter detta fiasko

insett att deras roll är att främja ett ökat deltagande i samhällsdebatten

i medierna. Detta arbete, att främja mångfald i media pågår också på

Europanivån. Samarbete sker över nationsgränserna för att motverka

amerikaniseringen och skapa ett gynnsamt företagarklimat för euro-

peiska medieaktörer.

De många olika medierna är i dag arenan där det offentliga samtalet
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en något så när gemensam världsbild att spegla händelser och skeen-

den mot.

Alternativen får stöd 

”En icke-troende, heterosexuell vit man kan inte skildra världen så att

vi känner igen oss”, menar allt större grupper. Denna inställning och

nya politiskt beslutade stödformer för alternativa medier har slagit 

undan grunden för riksmedia som har tappat sin tidigare starka roll i

medielandskapet.

”Bredband åt alla” var slagordet för tio år sedan från IT-gurus. De

visste inte hur rätt de skulle få. Fast det tog tid. Bredband och digital-

TV finns i alla delar av landet sedan 2008 och det analoga TV-nätet är

ett minne blott. Många människor är helt beroende av ”nätet”, inte

minst de som bor i glesbygden som har fått avsevärt bättre service.Till

och med Systembolagets produkter kan beställas på nätet och hämtas

hos Coop dan därpå.

Kulturkuponger 

En starkt bidragande orsak till utvecklingen, som gäller hela kultur-

området är ett nytt statligt system med ett slags rikskuponger för 

kulturkonsumtion som alla medborgare har fått. De får användas för

betalning av medieutnyttjande. Det har hjälpt till att ge dagstidning-

arna en ny framtid.

Specialtidningar och kulturtidskrifter får dessutom distribu-

tionsstöd. Lagstiftning har säkerställt att distributionsföretagen inte

diskriminerar små förlag och tidskrifter. När de kommersiella radio-

nätverkens tillstånd gick ut 2008 slog en ny lagstiftning, med betoning

på mångfald i ägandet, igenom på allvar. Radionätverken NRJ, MTG

och Bonnier tappade mark och de lokala dagstidningarna stoppades

och får inte äga lokalradio. Nya lokala medieaktörer har lockats till 

radioproduktion efter flera lyckade projekt med att utnyttja radion för

att nå opinionsframgångar. Det finns en uttalad politisk vilja att ha ett
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Dallas

Allting går att sälja med mördande reklam …

I Dallas är medierna helt beroende av reklamintäkter eftersom ytterst få

vill betala direkt för till exempel tidningar. Här råder reklamfinansiering

med uppdelade kundgrupper.

Familjen, släkten och de nära vännerna är viktigare än internationella

gemenskaper. ”Villa, Volvo och vovve” är inte längre en nedsättande

fras. Många vill känna igen sig och ha det som andra som det gått bra

för. I dag är den offentliga sektorn mindre men kompletteras av välgö-

renhet. Få anser att stat och kommun kan avläsa och tillgodose allas

behov, marknaden styr med stora kommersiella enheter.

Vi har tröttnat på det individuella valet och den så kallade kundo-

rienteringen.Att välja elbolag, att välja pensionsfonder från Brasilien,

att välja elbolagets underentreprenörer, eller att varje termin välja skola

för barnen – få orkade ha det så. Sjukskrivningsboomen under slutet

av 1990-talet och början av 2000-talet bidrog starkt till att svenska 

folket tänkte om. Allt fler protester höjdes mot allt tal om rationali-

sering och flexibilisering.

Det är nu inne med moralkonservativa värderingar, som om de vore

hämtade från gamla kristdemokraterna och ny demokrati. Det började

för fyra-fem år sedan då en ny rekordarbetslöshet och rekordinflation

gjorde s-regeringens ställning ohållbar vilket ledde till ett borgerligt

maktövertagande.Offentliga sektorn såldes ut i rask takt i syfte att öka

valfriheten. I dag behärskas Sverige av några få, internationella vård-

och utbildningsföretag. De driver sjukhus, skolor, daghem och univer-

sitet rationellt och billigt, vilket dock gör att kritiken mot systemet 

växer.Sverige framställs i Silvio Berlusconis och Tony Blairs tal som ett

mönsterland för hela Europa. Att fira midsommarafton, valborg och

julafton storståtligt och annat typiskt nordiskt är i hög grad inne.
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förs. Det innebär att politikerna hela tiden anpassar sig till mediernas

spelregler och normer för att kunna nå ut. En omdiskuterad men 

accepterad nyhet är riksdagens nya TV-produktionsbolag som gör 

nyhets och diskussionsinslag med riksdagsmän, som sedan säljs till olika

små specialiserade TV-kanaler. Journalisterna tar återigen sin roll på

stort allvar. Men många är i händerna på informatörer och lobbyister

vilket i allmänhetens ögon skapar problem med trovärdigheten. Vem

berättar sanningen? Invandrare och kvinnor har fått ökat utrymme 

inom branschen, delvis beroende på nya antagningsregler till de olika

journalistutbildningarna. Det är viktigt för mediernas trovärdighet att

ha representanter från så vitt skilda samhällsgrupper som möjligt.

Press, radio och TV har stort förtroende hos allmänheten och idealen

är information, granskning, debatt. Valdebatterna är klart dramatise-

rade och granskningen av makthavarna ibland något hätsk.
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Det florerar många ”gratismedier” (finansierade av reklam) och män-

niskor med mindre ekonomiskt utrymme är allt mer hänvisade till dessa

medier. Metro är den stora morgontidningen i de 15 universitetsstä-

derna. Kundtidningar och medlemstidningar från Ikea,Åhléns och Coop

läses som vilka veckotidningar som helst och anses ge trevlig förströelse.

Protester mot fula master

Den nya mobilmedievärlden med IT-lösningar, digital-TV och bred-

band finns bara där det är lönsamt, runt universitetsstäder och andra

större orter. Utanför städerna och tillväxtregionerna är det endast rika

hushåll som har råd med digital-TV, som de tar hem per satellit. Den

mobila utbyggnaden har inneburit att 3G- och 4G-master har rests 

efter de stora transportstråken. Ett visst motstånd har uppstått mot

masterna. Hembygdsföreningar och lokala grupper vill stoppa en till-

tagande förfulning.

De dagliga morgontidningarna läses av allt färre. Gratistidningar

har delvis tagit över. Mediemoguler dominerar medielandskapet och

bestämmer över det fria ordet. Yttrandefriheten sitter trångt. Infor-

mationsklyftan är stor och växer. De stora mediehusen Schibsted,

Politiken, Sanomat och andra nordiska aktörer är i dag starka ägare till

svenska riks- och regionalmedier. Bonnier har gått samman med Alma

Media och kan på så sätt med nya ekonomiska krafter behålla ägar-

makten i Sydsverige och stå emot Schibsteds och danska Politiken-

koncernens uppköpsförsök.

De nordiska mediehusen samarbetar med de internationella och

får på så sätt tillgång till deras programutbud. På lite längre sikt väntas

de globala bjässarna ta över en eller två av de stora koncernerna. På riks-

nivå finns bara en tidning – Aftonbladet. De regionala medierna och

monopolen har stärkts,på många orter finns det i dag bara en enda stark

medieaktör. De flesta andratidningarna har försvunnit eftersom

presstödet togs bort våren 2007. Det har drabbat s-pressen som nu bara

har tre tidningar kvar.
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Reklamen är vår religion – utan att vi vill ha den. Mycket av medieut-

budet är gratis för oss, reklamen betalar. Och eftersom allt fler medier

är allt mer beroende av reklamfinansiering ökar också den så kallade

medialiseringen. Det innebär att medierna i allt större utsträckning 

dikterar villkoren för politik och samhällsdebatt. Reklamen styr.

Reklamen styr

Medierna tillfredställer olika målgrupper. Sveriges allmänägda TV, en

del av Timell-TV (kanalen för hemmafix-aren). Public servicekanalen

heter helt enkelt SVT och vänder sig främst till dem som gillar kultur

och debatt. Lite elakt kan man kalla den minoritets-TV för minoriteter.

Ofta är det ”radio-TV” med debatt. Här är innehållet viktigare än 

formen. Reklam är bannlyst. Det finns några prenumererade kanaler

utan reklam. Folk som har råd betalar helt enkelt för att slippa reklam

och den globala underhållningsindustrins påhittade innehåll.De kom-

mersiella kanalerna slåss om att få så många tittare som möjligt medan

SVT har som mål att få så höga ”kvalitetspoäng” som möjligt.

I vardagsrummet hos dem som har råd finns en burk som tar hand

om digital-TV, video, musik, Internet och vanliga datatjänster. Micro-

soft har här samma dominans som på pc-marknaden med sin Home-

Station som lanserades 2003. Efter åtta års terror med dokusåpor togs

ett gemensamt upprop i producentbolagens samverkansgrupp mot

omoraliskt innehåll.Då sjönk tittarsiffrorna och den skrivna dramatiken

som berör familjen, värderingar, moraliska dilemman och hemlivet

kom åter i ropet.

Harmlös underhållning är nummer ett. Satirprogram görs inte

längre. Till och med anrika Pang i bygget anses alltför utmanande.

Nyheter och samhällsprogram har inte någon bred publik. Det har 

däremot regional-TV. Här finns ett brett utbud om släktforskning,

hembygdskunskap och information från den lokala marknaden.

Utöver detta säljs tidningsmagasin som handlar om hus,hem, trädgård

och det nära livet med stor vinst.
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Baren

Här serveras cocktails med en mix av underhållning och allvar. Vad är

dikt och vad är verklighet? Det mesta anpassas till det senaste program-

formatet, det gäller även för politikerna.

De rika är i dag fler än någonsin, men även de riktigt fattiga. Antalet

invandrare ökade snabbt i vissa kommuner under 2000-talets första tio

år. På sina håll är det multikulturella inslaget stort. I fyra kommuner

består majoriteten i kommunfullmäktige av invandrade personer från

olika kontinenter. Det finns en mängd olika intresseinriktningar och

ideologiska motsättningar i samhället. Men trots ökade sociala klyftor

har jämställdheten mellan könen stärkts något inom företagen under

senare år. Svenska är fortfarande det dominerande språket, men på 

gatorna och i skolorna hörs lika ofta engelska talas. I storstadsområdena

är nu friskolorna i majoritet.

Näringslivet domineras av stora företag. Utländska jätteföretag har

tagit över Scania, Electrolux, Skandia och Telia, som först blev ett hel-

nordiskt företag. Ica ingår sedan 2008 i världens största koncern,USA-

ägda detaljhandelsföretaget Wal-Mart. Starka marknadsaktörer och

lobbyistorganisationer har försvagat den politiska makten.

Finansieringen av den allmänägda TVn, ”public service” med licens-

medel och statliga pengar bröt samman kring 2006. Kvar blev en enda

reklamfri kanal i SVT som går knackigt och har minskande tittar-

siffror. Genomsnittligt har mediekonsumtionen ökat till åtta timmar

per dag och utbudet är mycket stort utom på dagstidningssidan.

Det finns många olika smakriktningar och intressen.Det har medfört

att priset för tittarna/lyssnarna/läsarna varierar mycket.

TV-kanal för miljonärer

Det saknas variation i de medier som riktar sig till bredare grupper.

Valfriheten är stor men nyttjas bara av dem som har specialintressen
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De små äts upp 

Fusioner och uppköp på mediemarknaden fortsätter. De stora tid-

skriftsförlagen tog över flera små förlag när de fick tillgång till mer

pengar då reklamskatten togs bort. Likheter mellan olika medietyper

och återanvändning av innehåll är vanlig. Det innebär att en tidning

måste ingå i ett mediehus med kompetens och resurser att agera på

hela mediemarknaden för att överleva.

På grund av likriktningen blir journalistens roll allt mer lik en 

industriarbetares, nämligen att producera användbart material i stora

serier.Sambruket av information och reklam mellan webb,TV,radio och

tidningar möjliggörs med stöd av en ny lagstiftning som antogs 2008.
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Fast i såpaträsket

Vissa grupper har fastnat i ”dokusåpaträsket” och lever sina liv fram-

för TVn. ”Det är bra att vara känd”, som en såpadeltagare förklarade

sin medverkan i TV9s nya program Ö-baren.Utmärkelsen årets fräck-

aste format vid GramBaggegalan gick i år till ett par unga tjejer från

Skellefteå för deras interaktiva TV-produktion ”The Apple”, som 

naturligtvis var sponsrad av Macintosh.

Nyheter om verkliga händelser och skeenden hamnar i bakgrun-

den och fiktionaliseras även de. Men denna påhittade ”verklighet” har

lett till en motreaktion så att i andra program får allvar, seriositet och

djupa analyser mer utrymme. Public service-TV har tagit på sig rollen

att tillhandahålla nischprogram och tillgodose specialintressen.En rad

tidskrifter och internettjänster tillgodoser alla tänkbara smaker och 

inriktningar, men det finns också medier som ligger vid sidan om det

tillåtna och ibland är klart olagliga.

Det omfattande reklamutbudet har medfört att det finns en grupp

som är rejält trött på reklam. De söker andra typer av medier och har

ofta råd att betala för det. Det finns även teknik för att styra bort 

reklamen från TV och Internet, vilket är ett starkt hot mot de kom-

mersiella intressena. Andra personer är så vana vid reklam att de inte

längre ser skillnad på reklaminslag och verklighet.

De stora internationella kommunikationsmedieföretagen har en

dominerande ställning och har tagit betydande delar av den svenska

marknaden. När mediekoncentrationen inte kunde stoppas på laglig

väg med ”Lex Bonnier” 2002 fortsatte koncentrationen av ägandet.

Bonniers gick ihop med Alma Media 2006, MTG köptes upp av 

Disney-ABC medan danskägda Egmont för ett år sedan fusionerade

med Schibsted, som fått stora ekonomiska problem med satsningen på

Svenska Dagbladet.De få socialdemokratiska tidningar som är kvar för

en tynande tillvaro.

Hur vi än tar till oss nyheter, underhållning eller mediaprylar så

kommer de i huvudsak från företag som i praktiken ägs och styrs av
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och mycket pengar. De tillgodoser sina specialintressen genom 

nischkanaler i betal-TV. Det finns en lyxkanal som endast är tillgänglig

för dem som kan sätta in en miljon kronor på ett kapitalkonto i 

Stenbecks Luxemburgbank.

Flera typer av regionala och lokala gratistidningar slåss om annon-

sörerna, men när den största inkomstkällan Vivo bytte till lokal-TV

med sin annonsering 2005 dog flera tidningar efter bara några veckor.

Under de senaste åren har många tidningar satsat på TV och webb-

distribution, vilket blev möjligt genom digital-TVs genombrott år

2007. Även mindre specialtidningar satsar, till exempel ETC som nu

har en TV-kanal med nationell spridning.

Den tekniska utvecklingen har varit kraftig, så att telefoni, data, IT

etcetera har kopplats ihop.För allas bruk finns det ett virtuellt nät med

olika tjänster som den vanliga konsumenten egentligen aldrig behöver

se. Alla system är sömlöst ”seamless” ihopkopplade med varandra.

Konsumenterna kan därmed lätt utnyttja det som för stunden är bäst

utan att behöva välja teknisk lösning.

Denna IT-utbyggnad har skett med hjälp av kommersiella aktörer.

Det har inneburit att tekniken och infrastrukturen bara är tillgänglig

fullt ut där det är lönsamt, i tillväxtområden och för dem som har råd.

Det har inte varit möjligt att släcka det analoga nätet. Merparten av

konsumenterna är inte motiverade att själva betala för teknikskiftet

och det finns ingen politisk kraft som orkar skapa gemensamma lös-

ningar. Digital-TV ses av ungefär 60 procent av befolkningen. I hela

systemet är ”betaladirekt”- lösningar vanliga liksom produktplacering

och sponsring, så det är mycket Volvobilar och Coca Cola i medierna.

Medierna har stor makt och påverkar direkt många människors liv.

Utbudet är starkt fiktionaliserat. Det innebär att händelser skapas av 

medierna. Genom dramaturgisk skicklighet väcks intresse för oviktiga 

företeelser som den stora Oscarsgalan, senaste dokusåpan, konstruerade

sport-evenemang och halvkändisars liv och leverne. ”Alla Robinson-killar

verkar vara slagskämpar på löpsedlarna”, som en kvinnlig deltagare säger.

120 | M Å N G F A L D  E L L E R  M O N O P O L

3625 LO Medieutredning A5  03-03-11  16.16  Sida 120



123F Y R A  F R A M T I D S S C E N A R I E R |

några få transnationella företag. En mängd små aktörer har trots denna

dominans kunnat ta plats där de stora är för stora. Olika protest- och

subkulturer dyker upp och lever under en begränsad tid – så länge 

entusiasmen håller i sig. Ny teknik har skapat piratmöjligheter så att

”Napstereffekten” fått efterföljare, vilket har inneburit att olika 

kulturyttringar kan spridas snabbt, effektivt, interaktivt och billigt.

Oklar gräns till reklam

Mediernas och journalisternas makt har ökat,men inte över hela fältet.

Politikerna anpassar sig och sina budskap skickligt till mediernas 

behov och marknadens villkor.

Politiska val styrs dock mer och mer av mediernas sätt att hantera

olika politiska frågor. Att jobba med media, som var så populärt vid 

sekelskiftet kan nu innebära att arbeta med reklam, lika gärna som att

vara medieproducent i mer traditionell bemärkelse.
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