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Definitioner av centrala begrepp1 

 

Dagstidning: Nyhetstidning med minst ett nummer i veckan. I presstödssammanhang syftar ordet 

dagstidning ibland enbart på den grupp dagstidningar som till övervägande del säljs via 

prenumeration, eftersom de är de som har kunnat beviljas presstöd.  I andra fall inkluderas nyhets-

tidningar som till övervägande del säljs via lösnummer – de så kallade kvällstidningarna. I det här 

arbetet syftar dagstidning i första hand på de abonnerade dagstidningarna. När de andra inkluderas i 

begreppet dagstidning förklaras det specifikt.  

 

Presstöd: Kan syfta på allt från enbart driftsstödet till att fungera som ett samlingsnamn för alla 

former av direkta och indirekta stöd. När det anses nödvändigt för förståelsen förtydligas därför i 

vilken betydelse begreppet presstöd används i det specifika sammanhanget. 

 

Driftsstöd: Det riktade stöd som delas ut till dagstidningar i konkurrensunderläge. För enkelhets skull 

används begreppet driftsstöd i det här arbetet också för det som förut kallades produktionsbidrag. 

 

Distributionsstöd: Det generella stöd per tidningsexemplar som delas ut till dagstidningsföretag som 

deltar i samordnad distribution av tidningar till prenumeranter. För enkelhets skull används 

begreppet distributionsstöd i det här arbetet också för det som förut kallades samdistributionsrabatt. 

 

Direkt presstöd: Syftar på den del som betalas som bidrag direkt till tidningsföretag. Driftsstödet och 

distributionsstödet är de stöd av den typen som finns kvar idag och som har funnits med under hela 

presstödets historia. Andra typer av direkta stöd har existerat tillfälligt för att sen tas bort. 

 

Indirekt presstöd: Det mest omfattande indirekta presstödet har varit undantaget från att betala 

mervärdesskatt (moms).2 1995 infördes moms på försäljning av dagstidningar, men till den lägre nivån 

sex procent och inte maxnivån 25 procent.3 Momsen på böcker och tidskrifter sänktes därefter till 

dagstidningarnas nya nivå sex procent.4 Med det försvann dagstidningarnas skattemässiga särställning 

gentemot andra textpublikationer, men särställningen gentemot de flesta andra varor lever kvar. 

Enligt åttonde pressutredningen kan det indirekta stödet i form av reducerad mervärdesskatt på sex 

procent istället för normalskattesatsen 25 procent räknas till 1,2 miljarder kronor för 2006.5 

Momsförmånerna har, som vi kan se vid en jämförelse med uppgifterna om driftsstöd i tabell 1, blivit 

den stödform som kostar staten mest varje år.  Så även om de direkta riktade stöden till svagare 

tidningar kan uppgå till iögonfallande summor får starkare tidningar mer stöd i kronor räknat om de 

generella, riktade, indirekta och direkta stöden läggs ihop.  

Reklamskattens utformning utgör en annan förmån. Om den ska ses som ett indirekt presstöd 

eller inte är omdiskuterat.6 Skälet är att andra aktörer på reklammarknaden helt slipper betala 

reklamskatt. Förmånen är att tidningar och tidskrifter i allmänhet har den lägre reklamskattesatsen 

tre procent istället för åtta procent. Dessutom återbetalas de första en och en halv miljoner kronor de 

                                                 
1 Förklaringarna baseras på definitionerna i presstödsförordningen (SOU 2006:8, s. 458f). Förklaringar av andra 
begrepp än dem som beskrivs där bygger på uppgifter som tas upp i andra delar av det här arbetet. 
2 Har i olika perioder definierats som mervärdesskatt, omsättningsskatt eller mervärdesomsättningsskatt. 
Skatteverket använder idag mervärdesskatt och moms som utbytbara benämningar på skatten. 
3 Beslut i riksdagsprotokoll 1995/96:34. 
4 Beslut i riksdagsprotokoll 2001/02:46 
5 SOU 2006:8, s. 428. 
6 SOU 2006:8, s. 129. 
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betalar in i reklamskatt under ett år.7  

 

Riktade stöd: De typer av stöd som enbart delas ut till särskilda grupper av dagstidningar. Andra 

förekommande benämningar är selektivt stöd och diskriminerande stöd, men i det här arbetet används 

uttrycket riktat stöd genomgående. 

 

Generella stöd: De typer av stöd som delas ut till alla dagstidningar. Generella presstöd har funnits sen 

1800-talet i form av reducerade taxor för postens leverans av tidningar.8 Efter andra världskriget 

infördes en pappersskatt i Sverige, men dagstidningarna undantogs från skatten. Det undantaget faller 

också in under kategorin generellt presstöd.9 När omsättningsskatt infördes 1960 undantogs 

dagstidningarna.10 Det undantaget har blivit till den av stödformerna som står för det högsta beloppet 

varje år. Karl Erik Gustafsson har argumenterat för att generella stöd gynnar de starkare tidningarna, 

genom att de ”påskyndar koncentrationsprocessen”, medan riktade stöd gynnar de svagare.11 

Gustafsson säger med det att inga typer av stöd kan sägas vara konkurrensneutrala, även om de 

generella kan framstå som mer neutrala vid första anblicken. 

 

Lågfrekvent dagstidning: Kommer ut med ett till två nummer i veckan. Utgör en separat kategori med 

egna kriterier i Presstödsnämndens bedömning av hur stort presstöd en tidning ska få. Den kategorin 

delas i sin tur in i storstadsbaserade tidningar, som får högre stöd, och tidningar utanför storstäderna 

som får lägre stöd. Som storstäder räknas Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Hög- och medelfrekvent dagstidning: Kommer ut med tre eller fler nummer i veckan. En sjudagars-

tidning baserad i någon av de tre storstäderna kan få högre stöd än andra tidningar i den här 

kategorin. I stödsammanhang syftar begreppet storstadstidning specifikt på den typen av 

sjudagarstidningar. 

 

Täckningsgrad: Hur stor andel av hushållen på utgivningsorten som prenumererar på en viss tidning. 

En hög täckningsgrad har visat sig avgörande för att kunna dra till sig lokala annonsörer. Sen 1976 har 

en tidnings täckningsgrad varit det kriterium som har bestämt om den ska få driftsstöd eller inte.  

 

Andratidning: En tidning som tävlar med en upplagemässigt större tidning om marknadsandelar på 

samma utgivningsort. Att inneha positionen som andratidning var fram till 1976 kriteriet för att kunna 

få driftsstöd. 

 

Utgivningsort: Den kommun där tidningens huvudredaktion ligger.  

 

Konkurrensort: Utgivningsort där två eller fler dagstidningsföretag med tidningar av jämförbar 

karaktär konkurrerar om tidningsköpare på samma marknad. Ett begrepp med överlappande 

betydelse är tvåtidningsort. Det inkluderar utgivningsorter där ett enda företag kontrollerar två olika 

lokaltidningar, som till viss del samverkar och inte konkurrerar i företagsekonomisk bemärkelse men 

tävlar om läsare. 

                                                 
7 Regleras i SFS 1972:266. 
8 Gustafsson (1981), s. 82.  
9 Ibid, s. 105f. 
10 SOU 1988:48, s. 252. 
11 Gustafsson (1981), s. 95 och 103. 
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1. INLEDNING 

Införandet av presstöd kan i Sveriges fall ses som ett led i en blandekonomisk regim 

som sträckte sig från 1930- till 1970-tal.1 Den strategi de socialdemokratiska 

regeringarna utvecklade under den perioden byggde, enligt vad ekonomhistorikern 

Lars Magnusson har visat, inte i huvudsak på statligt ägande. Viktigare var den 

statliga regleringen av näringslivet, som bland annat innehöll subventioner till 

jordbruk och industri. En dragkamp mellan stat, näringsliv och fack styrde var 

gränserna för regleringarna sattes, som Christer Lundh har beskrivit i fallet om 

villkoren på arbetsmarknaden.2 Med det framstår presstödet inte som en unik åtgärd 

utan som en produkt bland många av det ekonomiska tänkande som genomsyrade 

den politiska mittfåran under perioden. 

När de första formerna av direkt presstöd3 infördes på 1960-talet var det i ljuset 

av att tidningsföretagen i konkurrensunderläge hade svårt att klara sig. Det infördes 

med syftet att upprätthålla dagstidningsnäringens mångfald av från varandra 

fristående företag. Skulle vi bedöma stödet utifrån det har det varit ett misslyckande. 

Den ägarkoncentration som instiftarna ville undvika har ägt rum. Det kan utläsas 

bland annat i minskningen av antalet så kallade konkurrensorter – orter där minst 

två konkurrerande företag ger ut lokala nyhetstidningar med sex eller sju nummer i 

veckan. Huvudfokus i utformningen av stödsystemen har varit att upprätthålla orter 

med det förhållandet, eftersom det har setts som särskilt gynnsamt för en livskraftig 

samhällsbevakning och opinionsbildning. 1964, när den första pressutredningen 

skrevs, fanns 21 konkurrensorter.4 2011 hade antalet orter med två egna tidningar 

minskat till 15. En ännu större skillnad var att lokaltidningarna på alla utom fyra av 

de orterna nu hade gemensam ägare och samverkade. Enbart fyra kunde nu sägas 

vara konkurrensorter i den ursprungliga meningen. Sammanslagningarna och 

uppköpen på de andra elva orterna skedde under perioden 1999-2011. De affärerna 

                                                 
1 Följande baseras på Magnusson (2010), s. 416-24.  
2 Lundh (2002). Symtomatiskt är att impulsen till att införa ett statligt presstöd, även den, kom från 
arbetarrörelsens fackliga del. Som Lundh beskriver hade den odlat en tilltro till centrala lösningar och till vad den 
socialdemokratiska regeringen skulle kunna åstadkomma genom reglering och omfördelning i stort.  
3 Skillnaden mellan direkt och indirekt presstöd och andra typer av skillnader förklaras i avsnittet om centrala 
begrepp ovan. 
4 Furhoff (1967), s. 15. 
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förde med sig att tre ägargrupper fick kontroll över mer än hälften av 

tvåtidningsorternas tidningar.  Det hade gjorts möjligt genom att de politiska 

partierna från och med 1990-talets början övergav sina engagemang i 

tidningsnäringen och lämnade utrymme åt expansivt inriktade kommersiella ägare.5 

Vad gäller ägandet av nyhetstidningar i vidare bemärkelse, inklusive andra typer 

än konkurrensortstidningarna, syns en liknande tendens. 2010 kontrollerade sju 

ägargrupper de företag som stod för 85 procent av dagstidningsnäringens intäkter 

och 84 procent av upplagan.6 1978 var samma upplageandel fördelad på 15 

ägargrupper. Antalet företag i Presstödsnämndens analyser av årsredovisningar har 

minskat från runt 130 när de analyserna började göras i mitten av 1970-talet till 74 

företag 2010. Antalet tidningstitlar har inte minskat i samma grad, utan de enskilda 

företagen ger i genomsnitt ut fler tidningstitlar nu än tidigare.7 Trots utvecklingen 

mot ägarkoncentration har inte stödet omformats för att ta sig an problemet med nya 

grepp. Frågan är hur det kommer sig att ett stödsystem baserat på konkurrensteori 

behålls när konkurrensen till stora delar inte längre existerar. 

Tidningsnäringens tilltagande svårigheter och sjunkande lönsamhet har flera 

orsaker. På det övergripande planet är svårigheterna de samma som har drabbat 

arbetskraftsintensiva näringar i Sverige överlag. De grundar sig i att det relativa 

priset på produktionsfaktorn arbete i förhållande till priset på kapital har stigit.8 Utåt 

sett märks det tydligast i tjänstesektorn. Ett klassiskt exempel är upplevelsen av att 

det har blivit mycket dyrare att gå till frisören. Pressnäringen påverkas enligt samma 

mekanismer. Även där begränsar det ofrånkomliga inslaget av mänskligt arbete 

                                                 
5 Dagspressens ekonomi 2010, s. 7-9 – en analys skriven av Mart Ots. Mer om vad som ledde fram till att de 

politiska partierna lämnade tidningsnäringen går att läsa i Hadenius & Weibull (1991) Partipressens död?. För att 
ge en uppfattning om utgångsläget kan sägas att 85 procent av de svenska dagstidningarna bedömdes ha 

partipolitisk anknytning 1965 (SOU 1965:22, s. 119).  
6 Uppgifterna gäller här dagstidningar med tre eller fler nummer i veckan. Intäkterna är exklusive presstöd. 
Intäktsandelen har räknats fram med uppgifter från Dagspressens ekonomi 2010, tabell 8, s. 28. Källa till 

upplagesiffrorna är SOU1994:145, tabell 1.1, s. 12 och ”Ägargrupper inom flerdagarspress upplaga (>3 

dagar/vecka) 2010” från http://www.nordicom.gu.se/. En uppgift om 1974 års ägarförhållanden finns också. 
SOU 1975:79, s. 89, visar att de tio största ägargrupperna 1974 kontrollerade 57,1 procent av den sammanlagda 

dagstidningsupplagan. Men där inkluderas tidningar utgivna bara en eller två dagar i veckan, vilket försvårar 

jämförelsen. 
7 Dagspressens ekonomi 2010, s. 10. 
8 Eller kanske är det mer korrekt att säga att det relativa priset på kapital och varor har sjunkit, som en följd av 

produktivitetshöjningar i industrin. Men den konsument som ska betala för tjänster, eller det företag som ska 
betala löner, upplever det sannolikt som att de får betala mer och mer för samma sak, och styr sina val efter det. 

För att läsa om relativprisförändringar i Sverige under 1900-talets andra hälft, se till exempel Schön (2012), s. 

456-67. 
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utrymmet för produktivitetshöjningar. Det går inte att minska antalet skrivande 

journalister i någon betydande grad utan minskning av verksamheten eller 

kvalitetssänkning. När lönerna stiger mer än andra kostnader, och personal-

kostnaderna alltså börjar utgöra en större och större andel av produktionskostnaden, 

blir tidningsföretagen tvungna att hitta alternativa sätt att skära i kostnaderna. 

Alternativen är stordrift, sammanslagningar, ökad andel nyhetsbyråmaterial, flera 

olika arbetsuppgifter per anställd och så vidare.  

Vid sidan av relativprisförändringen, som har slagit mot alla arbetskraftsintensiva 

näringsgrenar, finns det ett annat hinder som tidningsnäringen specifikt har stött 

emot. Det handlar om att dagstidningarna får sina intäkter inte bara från en 

försäljningsmarknad, utan från två. Framgångarna på den ena är avgörande för hur 

det går på den andra. Den första är läsarmarknaden och den andra annons-

marknaden. De som gynnas av den situationen är tidningarna med största antalet av 

sin delmarknads läsare. Alla annonsörer söker sig till den större tidningen. Har de 

bara råd att annonsera i en tidning väljer de den. Den större tidningen får på så sätt 

ännu mer resurser som det går att lägga på att locka till sig ännu fler läsare. Det blir 

en positiv självförstärkande effekt för den största tidningen och en negativ 

självförstärkande effekt för alla mindre konkurrenter. Att väga upp för den egenheten 

i hur marknaden fungerar var centralt när stödsystemen utformades. Vi återkommer 

till det längre fram. 

På senare tid har en till svårighet fått börjat märkas mer och mer. Den fanns 

överhuvudtaget inte i det 1960-talets medielandskap som låg till grund för 

stödsystemens utformning. Det är konkurrensen om annonsörernas pengar från nya 

typer av media som kommersiell tv och radio, internet, direktreklam, gratistidningar 

med mera. Det i kombination med ett ständigt sjunkande antal prenumeranter har 

gett de dominerande tidningarna ett motiv för att köpa upp de mindre 

konkurrenttidningarna som står på ruinens brant.9 Uppköpen blir ett sätt att hålla liv 

i det totala tidningsläsandet så pass mycket att dagstidningen som medium ska 

kunna fortsätta vara intressant för annonsörer i konkurrensen med nya 

reklammedier. Det har gett upphov till ett resonemang om att presstödet i sig inte 

räcker längre, utan måste kombineras med sammanslagningar mellan tidigare 

                                                 
9 Ots (2006). 
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konkurrenter.10 Stödet är moroten för att den större konkurrenten överhuvudtaget 

ska ta sig an ett sådant förlustprojekt som den mindre konkurrenttidningen. 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE  

Ursprungligen formulerades målet med presstödet som att upprätthålla konkurrens 

på tidningsmarknaden. Idag är det, som vi har konstaterat, mer regel än undantag att 

tidningar som får stöd har samma ägare som en före detta större konkurrent. Det 

besvärande här är att själva stödregleringen inte har ändrats. Den har i grunden 

byggt på samma formuleringar under hela sin mer än 40-åriga livstid. Men istället för 

att uppnå det lagstiftarna hade som uttalat mål har stödet fått till uppgift att förmå 

koncerner med flera tidningar att fortsätta ge ut vissa av sina mindre titlar. 

Problemet är att det framstår som att en sådan utveckling har varit möjlig inom ett 

regelverk formulerat med syftet att förhindra just den utvecklingen. Syftet med den 

här studien att öka kunskapen om mekanismerna bakom hur formella regler kan 

omtolkas och anpassas under en marknads långsiktiga förändring. Den har i och med 

det också som syfte att ge ett empiriskt bidrag till det ekonomisk-historiska 

forskningsområdet kring institutionell teori.  

 

1.2 FRÅGOR 

Arbetet utgår från de här frågorna: 

– Vad är orsaken till att den ursprungliga formen för presstödet har kunnat leva 

kvar trots att det inte har lyckats uppfylla sitt ursprungliga syfte? 

– Tidigare forskning har visat hur stödpolitik och intressegruppers handlande 

kan präglas av att nya mål formuleras till en befintlig åtgärd för att få den att 

leva vidare under nya förhållanden.11 Gäller det samma för presstödet? Har 

målen för presstödet omformulerats som ett sätt att få det att leva vidare? Om 

så är fallet, hur har det gått till och vad i utformningen av regelverket har gjort 

det möjligt och gett utrymme för en sådan förskjutning i tolkning och 

tillämpning av stödregleringarna? 

– Vilken roll har långsiktiga förändringar av marknaden spelat för utvecklingen 

                                                 
10 Ibid, s. 615f. 
11 Beskrivs närmare i forskningsöversiktens avsnitt 1.3.3. 
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av stödsystem och hur har stöden i sin tur påverkat marknaden? 

– Vilken vägledning kan resultaten av det ovanstående ge inför utformningen av 

statliga näringsstöd i allmänhet och inför utformningen av mediepolitik i 

framtiden? 

 

1.3 FORSKNINGSÖVERSIKT OCH AVGRÄNSNINGAR 

För att orientera oss behöver vi få en bild av pressmarknadens långsiktiga utveckling, 

stödregleringarnas utformning och hur marknad och regleringar har påverkat 

varandra. Dessutom behövs information om de pådrivande krafterna bakom 

regleringarnas utformning och vilka kringliggande förutsättningar som i specifika 

avgörande skeden har gett dem utrymme för att få igenom sin politik. Den första 

punkten går i huvudsak att beskriva med material från tidigare forskning. 

Redogörelsen av det påbörjas längre fram i det här avsnittet och fortsätter i del två av 

arbetet.  

Den andra punkten har delvis behandlats i tidigare forskning, men erbjuder också 

utrymme för komplettering. Vi kommer att gå igenom vad som har skrivits tidigare 

och diskutera möjliga analytiska angreppsätt. Det handlar om tre teoretiska 

inriktningar som alla kan ha bäring på forskningsproblem relaterade till offentlig 

ekonomi och stödpolitik: public choice, välfärdsteori och institutionell teori. I tidigare 

studier om presstödet har public choice-teori använts. Vi kommer att gå igenom de 

studiernas resultat och sen argumentera för vad en analys utifrån institutionell teori 

kan tillföra.  

 

1.3.1 Välfärdsteori och public choice 

Välfärdsteori och public choice angriper fenomenet statsstöd till företag från i stort 

sett motsatta håll.12  I välfärdsteorin ligger fokus på att öka samhällets välfärd, defini-

erad som summan av alla samhällsmedlemmars nytta. Statliga stöd motiveras av 

flera skäl. Ett är effektivitet, utifrån tanken att företagsstöd kan korrigera för en icke-

fungerande marknad och på så sätt ge effektivitet i marknadsutbytet. Ett annat är 

rättvisa, som är tillämpbart på när bidrag används för att fördela inkomster inom 

                                                 
12 Miles, Myles & Preston (2003), s. 9 och Gayer & Rosen (2008), s. 33-48. Gäller också det följande. 
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samhället. Det anses också kunna bidra till målet ökad sammanlagd nytta. Ett tredje 

sådant skäl till statsstöd inom välfärdsteori är paternalism. Det innebär att en stat 

subventionerar vissa varor och tjänster som den tycker det är viktigt att medborgarna 

får del av och som de inte skulle köpa själva om marknadsmekanismerna lämnades 

opåverkade. Paternalism ingår som en del i varför stater tar på sig att bekosta allt 

från skola och pensioner till kulturevenemang.  Välfärdsteorin säger inte egentligen 

att paternalism är ett av vetenskap väl underbyggt skäl för att subventionera, utan 

använder begreppet för att sätta ord på ett handlande styrt av värderingar och 

politisk inriktning. Paternalism är därför i någon mening ett teoretiskt begrepp för att 

beskriva en situation där stater handlar utan förankring i ekonomisk teori. Effekterna 

av subventioner utifrån det skälet går inte att mäta i enbart kronor och är på så sätt 

svåra att utvärdera.  

Public choice-skolan å andra sidan ser statsstöd huvudsakligen som en effekt av 

intressegruppers strävan att försöka få ut så mycket av statens resurser för egen del 

som möjligt.13  Det antagande som public choice utgår från är att alla politiska aktörer 

handlar uteslutande utifrån egenintresse. Det innebär att politiker gör allt för att öka 

sin egen makt och förvaltningschefer allt för att gynna det egna verksamhetsområdet 

så mycket som möjligt. Det beteendet beskrivs med termen rent seeking. Det bör 

enligt public choice motarbetas eftersom det minskar den samhällsekonomiska 

effektiviteten. De rent seeking-inriktade aktörerna lägger resurser på att försöka 

tillskansa sig vinster från andra delar av samhällsekonomin istället för att lägga 

samma resurser på produktiv verksamhet.  

 

1.3.2 Statliga företagsstöd i Sverige 

I tidigare utvärderingar av statliga svenska företagsstöd är en återkommande slutsats 

att stöden har haft negativa effekter på den samhällsekonomiska effektiviteten och 

konkurrensens funktionssätt – något som både public choice och välfärdsteori lyfter 

fram som befrämjansvärt. Nationalekonomen Fredrik Bergström tar upp den saken i 

                                                 
13 Miles m. fl. (2003), s. 20-22  och Parsons (1995), s. 306-23. Gäller också det följande. För en utförligare 
genomgång se till exempel Mueller (2003), eller verket som lade grunden för teorin: Buchanan & Tullock (1962) 

The calculus of consent. Begreppet rent seeking eteablerades med artikeln Krueger (1974) The political economy 

of the rent-seeking society. 
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en artikel om svenska tillverkningsföretag med regionalpolitiskt företagsstöd.14 Han 

visar att under slutet av 1980- och början av 1990-talet ökade de företag som fick stöd 

sin totalfaktorproduktivitet mindre än företag som inte fick stöd. Konkurrensverket 

publicerade 1994 en utredning som följer samma spår.15 Den undersöker nio typer av 

företagsstöd och underkänner fem av dem. Utredarna anser stöden vara kraftigt 

negativa för sina marknaders konkurrens- och effektivitetsförhållanden.  För att få 

bukt med det föreslår utredarna att utformning av statsstöd inte ska göras utan 

analys av de samhällsekonomiska effekterna, att utvärderingen av konsekvenserna 

ska förbättras och att det ska införas olika typer av begränsningar. Några av 

begränsningarna är att inte ge stöd till storföretag och att undvika indirekta stöd och 

rena driftsstöd. 

Med samma resonemang går det att ifrågasätta även presstödet som misslyckat ur 

effektivitetshänseende. Samtidigt visar välfärdsteorin att det lika väl går att lyfta fram 

presspolitikens paternalistiska aspekt, det vill säga att skapa livsförutsättningar för 

journalistiken utifrån dess betydelse för demokratin. Resultatet blir att bedömningar 

av om presstödet är bra eller inte i slutändan avgörs av bedömarens politiska 

inriktning – om den accepterar den typen av paternalism i politiken eller inte.16 

Vilken av de två aspekterna som förtjänar att väga tyngre än den andra i en 

utvärdering av presstödet finns det inget självklart svar på. Det förhållandet är 

nödvändigt att ha i åtanke, men det gör det inte mindre angeläget att analysera hur 

stödsystemen organiseras och vad som har styrt utformningen av dem.  

 

1.3.3 Tröghet i stödsystem 

Vad gäller den svenska stödpolitikens konsekvenser i allmänhet är tröghet en 

egenskap som visar sig återkommande i tidigare arbeten. En rapport till Expert-

                                                 
14 Bergström (1999). 
15 Lunning, Silversved & Svensson (1994), s. 40-54. Konkurrensverket utvärderar presstödet i en rapport gjord tio 

år senare (Konkurrensverkets rapportserie 2003:2, Konkurrens och samarbete inom medierna). Rapportens 

slutsats är då att presstödet utifrån konkurrenshänsyn borde tas bort helt och hållet. 
16 Ett mer ingående resonemang om problemen med att objektivt utvärdera de samhällsekonomiska effekterna av 

presstödet förs i Albinsson Bruhner (1998), s. 82-87. Även Konkurrensverket tar fasta på att det inte går att göra 

en bedömning av dagstidningsnäringen enbart utifrån konsekvenserna för effektiviteten (Konkurrensverkets 
rapportserie 2003:2, s. 63 och 66). Med anledning av det skriver rapportförfattarna, i sin analys av utvecklingen 

mot ägarmonopol på de lokala marknaderna, att ”[e]ffekten av en tidningskoncentration blir […] komplex och 

svår att mäta och en normal konkurrensanalys kan inte tillämpas”.  
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gruppen för studier i offentlig ekonomi från 1992 gör en bedömning av statsstödens17 

effekter utifrån hur bra de är för att styra beteenden och för att omfördela resurser.18 

Kortfattat är slutsatsen att stöden klarar av att omfördela men är nästan overksamma 

när det kommer till att styra, särskilt privata företags, beteenden. En orsak till det är 

med rapportens formulering: 

 
att bidragen konstruerats för en annan situation än de rådande förhållandena. Uppenbarligen 
finns en tröghet i anpassning av bidragen, såväl vad gäller bidragens storlek som de krav som 
ställs på bidragsmottagaren, då ekonomiska och andra förhållanden i omgivningen förändras. 
På vissa områden finns exempel på bidrag som införts i ett visst syfte att påverka konsumtion 

eller produktion, men som allt eftersom kommit att övergå till ett rent verksamhetsbidrag.19  

 

Stöden visade sig istället kunna ge andra effekter än de avsedda. Ett exempel i 

rapporten är att stöd till låglönsam skogsavverkning fick företag att flytta sin 

avverkning från bättre till sämre skogsbestånd i syfte att få stödet. Avsikten var att få 

bukt med en akut virkesbrist, men resultatet blev snarare det motsatta. 

Ekonomhistorikern Thomas Pettersson har undersökt institutionerna kring 

Sveriges transportstöd.20  Han visar i sin avhandling hur en praxis för att ekonomiskt 

kompensera för avstånd etablerades tidigt och sen fortsatte gälla även efter formella 

regeländringar. Den informella strukturen kring stödutdelningen var trögrörlig och 

lagstiftarna förmådde inte helt rucka på den. Pettersson kastar också ljus över ett 

bakomliggande beteende hos inblandade intressegrupper. Det visade sig att de till en 

redan etablerad åtgärd, i det här fallet transportstödet, under den undersökta 

perioden omformulerade målen med åtgärden. Med det lyckades intressegrupperna 

ge fortsatt legitimitet åt transportstödet i en tid då de dåvarande målen hade börjat 

ifrågasättas på grund av nya förhållanden i samhället. 

Ett närbesläktat fenomen tas upp i Fredrik Anderssons avhandling om 

processerna bakom järnväggsbyggen utefter Norrlandskusten.21 I det fallet etabler-

ades kring sekelskiftet 1900 en idé om att en norrländsk kustjärnväg skulle kunna 

fungera som en lösning på regionalpolitiska problem. Idén om järnvägsbyggande 

                                                 
17 Rapporten behandlar statliga bidrag i dess vidaste bemärkelse. Det innefattar utöver stöd till företag exempelvis 
bidrag till privatpersoner inom socialförsäkringssystemen och till kommuner enligt det kommunala 

utjämningssystemet. 
18 Ds 1992:46 Statliga bidrag: motiv, kostnader, effekter?, s. 47-55. 
19 Ds 1992:46, s. 49. 
20 Pettersson (1999), s. 178-82 och 184-89. 
21 Andersson (2004), s. 17f och136f. 
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hölls under en hundraårig period fram av regionala intressegrupper som lösningen på 

flera olika frågor. Men det var bara lösningen som var konstant. Grupperna hittade 

gång på gång nya frågor som järnvägen skulle vara svaret på. Med ett 

sammanfattande begrepp visar Pettersson och Andersson hur fenomenet 

spårbundenhet kan ta sig uttryck i fråga om stödregleringar och intressegruppers 

funktionssätt. 

 

1.3.4 Tidigare arbeten om presstödet  

När det gäller det specifika studieobjektet presstödet så har tidigare studier till 

övervägande del gjorts i funktion av presspolitiskt beslutsunderlag. De ger en bild av 

effekterna av stödpolitiken, marknadens utveckling och stödsystemens utformning. 

Av de fristående akademiska arbetena är det två som framstår som relevanta i 

sammanhanget. De berör båda public choice-aspekterna av presspolitiken. Dem går 

vi igenom först för att sen fortsätta med de offentliga studierna.  

Medieforskaren William Borden har gjort en avhandling där han sätter in det 

svenska presstödet i ett internationellt sammanhang genom att jämföra 

presspolitiska regimer i USA och i Sverige.22 I båda fallen, det vill säga tillkomsten av 

Sveriges presstöd och amerikanska ”newspaper preservation act”, var det enligt 

Borden så kallade etablerade intressen som styrde inriktningen. Intressena utgjordes 

i första hand av politiska makthavare som ville garantera fortlevnaden av tidningar 

som uppmärksammar deras politiska verksamhet i positiva ordalag. Lagarna som 

infördes i de båda länderna hade visserligen helt olika innehåll. Den amerikanska 

innebar undantag från antitrust-lagar för ägare av flera samverkande tidningar. Att 

på det sättet uppmuntra tidningsföretags monopolställning var mer eller mindre 

motsatsen till den svenska linjen. Men Borden visar att drivkraften i båda fallen, trots 

olikheterna i sak, var politiker i maktställning som verkade för att gynna tidningar 

som stod dem nära politiskt. 

Göran Albinsson Bruhner utvecklar det resonemanget i sin studie av den svenska 

dagspressens ekonomi.23 Han lägger till fler public choice-aspekter. Bland annat tar 

han dagspressens rättsliga särställning som ett fall där näringens egenintresse har 

                                                 
22 Borden (1995), s. 191-93 och 203f. 
23 Albinsson Bruhner (1988), s. 14f och kapitel 2 och 3. 



 

 

 

10 

legat bakom tillkomst och utformning. Enligt Albinsson Bruhner har den typen av 

förmåner etablerats utifrån särintresse. Intressegrupperna inom tidningsnäringen 

har samtidigt utåt sett försökt få det att uppfattas som allmänintresse. Arbetena av 

Borden och Albinsson Bruhner ger båda stöd åt uppfattningen att rent seeking-

beteende har legat bakom den svenska presstödspolitikens utformning.  

Karl Erik Gustafsson har gjort flera skildringar av presstödets historia på uppdrag 

av statliga myndigheter. Hans senaste mer omfattande historiska genomomgång 

inriktar sig på stödets marknadskonsekvenser.24  Slutsatsen i den är att det riktade 

driftsstödet till tidningar i konkurrensmässigt underläge är huvudorsaken till att det 

fortfarande finns en mångfald inom den svenska dagspressen. Anledningen till att en 

så ovanlig lösning behövs är enligt Gustafsson att tidningsföretagen verkar inom en 

näringsgren med ovanliga förhållanden:  

 
De söker sin framgång på en marknad, upplagemarknaden, men får sin belöning på en annan, 
annonsmarknaden. Marknadsandelar som i andra branscher skulle vara tillräckliga för lönsam 
drift dömer tidningar till evigt underläge eller nedläggning.25 

 

Mångfald används av Gustafsson som ett nyckelbegrepp och ett mål för 

presspolitiken. Men trots att det, som vi ska se, kan betyda vitt skilda saker ger han 

ingen definition av det begreppet. 

Rapporten Presstödets effekter (Ds 1993:20), gjord åt Expertgruppen för studier i 

offentlig ekonomi, analyserar däremot hur tolkningarna av mål och medel i 

presstödspolitiken har förändrats, bland annat i fråga om begreppet mångfald. Den 

ligger till grund för utformningen av undersökningsmetoden i den här uppsatsen och 

behandlas därför närmare i metodavsnittet. 

Mart Ots analys av fusioner och samarbeten, gjord för senaste pressutredningen, 

är också relevant i sammanhanget. I fråga om mångfaldsbegreppet diskuterar han 

skillnaden mellan ”ägarmångfald” och ”mångfald av pressröster”. Han drar slutsatsen 

att utvecklingen mot gemensam ägare för tidigare konkurrenttidningar har minskat 

ägarmångfalden men varit nödvändig för att överhuvudtaget kunna behålla en 

                                                 
24 Gustafsson (2007) Det svenska presstödets marknadskonsekvenser: en analys på uppdrag av 
Kulturdepartementet. Andra presstödshistoriska genomgångar av samma författare är Gustafsson (2006) och 

(1981). 
25 Gustafsson (2007), s. 57f.  
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mångfald av pressröster.26 

Sammantaget kan det sägas att flera väsentliga aspekter av presspolitiken har 

analyserats i tidigare forskning. Den mest grundläggande är presstödets betydelse för 

fortlevnaden av mindre lönsamma tidningar. Här har det visats att stödet har haft en 

avgörande betydelse. Men stödet har inte varit tillräckligt för att upprätthålla 

mångfalden av tidningsföretag och tidningsägare. Den har minskat. Vad stödet har 

gjort är enbart att upprätthålla mångfalden av tidningstitlar som ges ut.  

Public choice-aspekten av presspolitiken har behandlats i tidigare studier. En 

slutsats är att intressegrupper inom partipolitiken och dagstidningsnäringen har varit 

pådrivande för att stödet skulle införas. De har också bidragit till att få det att leva 

kvar även när det blivit uppenbart att det inte lyckats uppfylla sitt ursprungliga syfte. 

Vad public choice däremot inte förklarar är varför en införandet av en stödåtgärd blir 

verklighet i ett visst historiskt skede. Det är en teori som säger att intressegrupper 

försöker gynna sig själva, men inte varför de lyckas bättre ibland och sämre ibland. 

Här kan Douglass Norths arbete inom institutionell teori erbjuda en potentiell 

förklaring. North beskriver det som att möjligheten till förändring av institutioner 

uppstår på grund av förändringar i relativa priser.27 Relativprisförändringar gör att 

lönsamheten för inblandade intressegrupper inte längre framstår som optimal inom 

den gamla institutionella ramen. Det får dem att vilja omförhandla villkoren och en 

möjlighet till institutionell förändring öppnas. Om vi lägger ihop det med 

beskrivningen i inledningsavsnittet ser vi att ett sådant resonemang går att tillämpa 

på mekanismerna bakom införandet av presstödet.  

Vad som återstår att förklara är hur det går ihop att stödregleringarna inte 

formellt har ändrats, men trots det i praktiken fungerar på ett sätt som strider mot 

ursprungssyftet. Även här kan en analys utifrån Norths teoriansats visa sig fruktbar.  

Den säger att när förändringar inte har skett på formell väg finns möjligheten att 

informella institutionella förändringar har styrt utvecklingen och undergrävt de 

formella institutionernas betydelse. I teoriavsnittet går vi in närmare på den 

teoretiska ram som ska användas för att undersöka vad som eventuellt har gjort en 

sådan förändring möjlig. 

                                                 
26 Ots (2006) Strukturaffärer och samarbeten på tvåtidningsorter – En fallstudie på uppdrag av 

Presskommittén 2004 av utvecklingen i Norrköping, Eskilstuna och Örebro. 
27 North (1993), s. 128-35. 
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1.3.5 Digital nyhetsmedia 

I skrivande stund pågår en nionde pressutredning. Den har bland annat till uppgift 

att ge förslag på hur utformningen av stödet kan anpassas till förhållandena för 

elektroniskt distribuerade dagstidningar.28 På försök har Presstödsnämnden redan 

godkänt stödansökan för ett par helt digitala tidningar. Reglerna för 

papperstidningar har då överförts direkt på nättidningarna i det att stödkriteriet om 

hur många ”nummer per vecka” som ges ut av tidningen har behållits.29 Medan en 

papperspublikation är mer eller mindre fysiskt begränsad till att ges ut högst en gång 

per dag kan en digital nyhetstjänst uppdateras när som helst på dygnet, hur många 

gånger som helst. Stödsystemet skulle alltså uppenbart kunna finjusteras för att ta 

hänsyn till det elektroniska formatets särskilda egenskaper.  Gränsen mellan medie-

slagen har också blivit flytande. Nu producerar tidningar radionyhetssändningar och 

nät-tv, samtidigt som radio- och tv-redaktioner har tagit sig in på tidningarnas 

område genom att på sina hemsidor komplettera nyhetsinslag med text och foto. De 

förhållandena visar tydligt att stödet till digitala nyhetspublikationer inte har fått en 

slutgiltig, eller i alla fall någorlunda långlivad och hållbar, utformning än. Den nionde 

pressutredningen kan innebära ett steg mot att etablera institutioner som tar hänsyn 

till de nya förhållandena. Men eftersom det inte har gjorts än faller frågan om digitala 

dagstidningar utanför ramen för det här arbetet, även om den är uppenbart ange-

lägen.  

 

1.4 TEORI 

Som argumenterat för i forskningsöversikten skulle en institutionell analys av det 

svenska presstödet kunna bidra med nya förklaringar. Douglass Norths teoriansats är 

en ekonomisk institutionell teori, men grundfenomenet den behandlar är inte 

relevant enbart inom ekonomi. Det återkommer i andra av de samhällsvetenskapliga 

ämnesgrenarna. Bland annat sammanfaller den rättsvetenskapliga uppdelningen i 

sedvanerätt och praxis kontra formellt stiftade regler med Norths uppdelning i 

                                                 
28 Dir. 2011:112, s.7 och 9. 
29 http://www.presstodsnamnden.se/presstod/driftsstod/elektroniskt-distribuerad-tidning/. 
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informella och formella institutioner.30  Flera typer av institutionella teoriansatser 

används också inom statsvetenskap. Det för visserligen med sig, som Wayne Parsons 

uppmärksammar, att själva ordet institution har kommit att betyda olika saker inom 

de olika skolorna.31 För att ge klarhet i hur vi använder begreppet i den här studien 

finns det en skiljelinje som är nödvändig att ta upp. Den visar sig om vi jämför Norths 

definition med till exempel Guy Peters.32 Den senare har gjort en sammanställning av 

de olika typerna av statsvetenskaplig institutionalism och där bland annat försökt 

identifiera deras minsta gemensamma nämnare. En avgörande skillnad är att medan 

Peters inkluderar aktörer, som myndigheter, i begreppet institution drar North en 

skarp gräns mellan institutioner som spelreglerna och organisationer som spelarna. 

Myndigheter ingår i det senare, alternativt i tillsynsmekanismerna som också hör till 

Norths teoribygge.  

I grunden beskriver North institutioner som de begränsningar för samspelet med 

varandra som människor sätter upp.33 Ett samhälles drivkraft för att inrätta 

institutioner för ekonomiskt utbyte är att det minskar transaktionskostnaderna. Det 

innebär att institutionerna tar bort faktorer av osäkerhet och gör att de inblandade 

behöver ta reda på mindre kringinformation om produktens kvalitet, säljarens 

trovärdighet, garantier mot att bli lurad och så vidare, vilket annars skulle ha kostat 

tid och pengar.  

North delar upp institutionerna i formella och informella. De formella består av 

regler stiftade på formell väg, medan de informella består av normer och sedvanor. 

Medan de formella kan ändras i ett slag är de informella mer beständiga och svårare 

att aktivt påverka. Det innebär att informella institutioner kan stå i vägen för 

ändringar av formella institutioner. Om de informella strider mycket mot de formella 

kan resultatet bli att ändringen inte får önskad effekt, utan människor fortsätter följa 

den etablerade normen. I fallet presstöd kan de formella institutionerna sägas vara 

                                                 
30 Strömholm (1996), s. 234-42. Medan sedvanerätt tydligt hör till informella institutioner och stiftade regler till 
formella ligger praxis i gränslandet. Praxis, i form av vägledande domar från högre instans, kan ha funktionen av 

formell institution. Strömholm uttrycker det som att praxis ”sedan den vunnit viss stadga [kan] uttryckas i 

preciserande, utvidgande eller inskränkande formuleringar av sakregler, och dessa formuleringar är i fråga om 
hierarkisk placering och plats i den konventionella rättsliga systematiken[...] likställda med stiftade regler.”   
31 Parsons (1995), s. 323-36. 
32 Peters (1999), s. 18. 
33 Beskrivningen av Norths teori bygger på North (1993), del 1 och 2, s. 16-159. Hans syfte med att definiera 

institutioner som självpåtagna begränsningar är att teorin ska gå att infoga som ett komplement till den 

neoklassiska nationalekonomins modeller om val inom begränsningar.  
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stödregleringarna som de nationella politiska församlingarna har beslutat om, medan 

de informella motsvaras av tolkningen och tillämpningen av de formella reglerna.  

Organisationer är Norths benämning på de sammanslutningar som uppstår till 

följd av institutionernas incitamentsstruktur. Organisationerna försöker utnyttja de 

möjligheter som den institutionella ramen erbjuder. I och med det kommer de 

efterhand att se nya möjligheter och försöka påverka utformningen av institutionerna 

i en riktning som är mer gynnsam för dem själva. Pådrivande organisationer i 

presstödsfallet kan sägas vara de politiska partierna, med Socialdemokraterna och 

Centerpartiet i spetsen, tillsammans med tidningsnäringen. Det identifierades av de 

public choice-studier som nämndes i forskningsöversikten. I det här arbetet används 

begreppet intressegrupp synonymt med det North kallar organisationer. Det passar 

möjligtvis sämre in på vissa typer av organisationer som till exempel statliga 

myndigheter, men fördelen är att intressegrupp inte lika lätt går att förväxla med 

alternativa vardagsspråkliga betydelser av ordet organisation. Ordet intressegrupp 

uttrycker också tydligare vad som karaktäriserar de inblandade aktörerna i 

presstödsfrågan. 

 

1.5 METOD OCH KÄLLKRITIK 

För att uppfylla syftet och få svar på frågorna genomförs en textanalys34 av hur 

särskilda nyckelbegrepp används i dokument från den nationella politiska 

beslutsprocessen kring presstödet. Vi synar hur begreppet mångfald har tolkats, vad 

inställningen har varit till konkurrens som presspolitiskt medel och vilken roll 

intressegrupper har spelat för eventuella institutionella förändringar som har skett. 

Utformningen av undersökningsmetoden beskrivs i detalj längre fram i det här 

avsnittet. 

Förebilden är en del av rapporten Ds 1993:20 Presstödets effekter. Där jämförs 

hur de dittills genomförda pressutredningarna tolkar begreppen mångfald, 

konkurrens och valfrihet – centrala i presspolitiska målformuleringar.35 Slutsatsen 

där är att en betydelseglidning har skett. Mångfald syftade i de första pressutred-

                                                 
34 Den har utformats inom ramen för textanalys av typen idéanalys – beskriven i Bergström & Boréus (2012), kap. 

4, s. 139-75. 
35 Ds 1993:20, s. 21-24. 
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ningarna på antal tidningsföretag, för att efterhand övergå i betydelsen antal åsikts-

inriktningar som får plats i tidningarna. Konkurrenskriteriet avsåg enligt rapportens 

bedömning från början konkurrens mellan sinsemellan jämnstarka tidningsföretag 

på en marknad, för att efterhand börja tolkas som publicistisk mångfald. Det senare 

innefattar tidningar som fungerar som komplement till en huvudtidning, men inte 

tävlar om andelar av samma marknad.  Valfrihet avfärdas av rapporten som ett 

begrepp som aldrig har fått någon klar definition och mer är att se som ett allmänt 

honnörsord.36  

Rapportens redovisning sträcker sig inte längre än till enstaka ord om varje 

utredning och utan sidangivelser till vad i utredningstexten rapporten grundar sin 

bedömning av de olika begreppstolkningarna på. Det finns utrymme för att gå 

djupare. Den här uppsatsen ska därför gå in på inte bara inställningen hos 

majoriteten i utredningskommittéerna, utan också till vad de enskilda politiska 

partierna och andra intressen eventuellt har haft för roll i att påverka betydelse-

förskjutningarna. Uppsatsen tar sig också an kompletterande riksdagsmaterial, 

utöver utredningarna, och använder ett öppet redovisat teoretiskt och metodologiskt 

ramverk för att kunna sätta in resultatet i ett teoretiskt sammanhang och göra 

tolkningar av orsakssamband.  

 

1.5.1 Material för undersökningen 

Innan vi preciserar utformningen av textanalysen ska vi gå igenom vilket material 

som ska studeras. Det vi vill veta är hur intressegrupper, i första hand politiska 

partier, har tolkat de ovan angivna presspolitiska nyckelbegreppen. För att göra det 

behöver vi ett textmaterial där den typen av omtolkning och omdefiniering kan 

väntas visa sig. Det material som har valts ut som lämpligt för den uppgiften är 

riksdagens utskottsbetänkanden och regeringens propositioner lämnade i anslutning 

till de åtta hittills genomförda pressutredningarna.37 Jämte det materialet studeras 

                                                 
36 Den slutsatsen är motiveringen till att begreppet valfrihet utelämnas i undersökningen i det här arbetet.  
37 Arbetet gör inte anspråk på att ge en heltäckande kartläggning av alla propositioner och betänkanden om 
presstöd. Utgångspunkten har som sagt varit de åtta pressutredningarna och riksdagsbehandlingen av dem. Vissa 

enstaka betänkanden och propositioner om presstöd har utelämnats då de inte har ansetts omistliga för att ge en 

bild som är tillräckligt komplett för att uppfylla studiens syfte. Åt andra hållet har enstaka handlingar som inte har 
direkt koppling till pressutredningarna tagits med i undersökningen, när det har ansetts motiverat av den ovan 

nämnda anledningen. Det rör sig då i regel om dokument som har nämnts i propositioner och 

utskottsbetänkanden med direkt anknytning till pressutredningarna och har verkat relevanta. 
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också själva pressutredningarna. En mer detaljerad studie av dem motiveras av de 

nämnda begränsningarna i hur Ds 1993:20 redovisar skillnaderna mellan 

utredningarna. Ett annat skäl till att gå igenom dem igen och bilda sig en egen 

uppfattning är att utredningarna har betydelse för hur riksdag och regering sen 

formulerar sina förslag och beslut. Det är alltså relevant att veta vad som kommer 

från utredningarna och vad som har ändrats av regering och riksdag. I regel finns 

dessutom riksdagsledamöter representerade i utredningskommittéerna, vilket också 

gör det relevant i sammanhanget att undersöka dem.  

Strukturen i undersökningsdelen är att dokumenten redovisas ett och ett, i 

kronologisk ordning, så att beslutskedjan kan följas. Dokumenten sorteras in i tre 

övergripande kategorier: pressutredning, proposition och utskottsbetänkande. Rubri-

ken pressutredning syftar då inte bara på själva utredningsbetänkandet utan också på 

regeringens direktiv till utredningskommittén och eventuella reservationer mot 

betänkandet av kommittéledamöter med avvikande åsikt. Det som rubriceras 

utskottsbetänkande inkluderar utöver själva utskottsförslaget annat i dokumentet 

som eventuella motioner och utskottsledamöters reservationer mot majoritetens 

beslut.  Motioner, remissyttranden och liknande har i regel lästs enbart i den samm-

anfattade form som återfinns i de olika propositionerna och betänkandena. I de fall 

de tas upp i undersökningen är det under samma rubrik som det dokument samman-

fattningen har återfunnits i.  

Ett förtydligande om materialvalet är här på sin plats. Utgångspunkten är att 

försöka klargöra utvecklingen av informella institutioner. Samtidigt används ett 

material som är formellt till sin karaktär. Det kan verka motsägelsefullt. Men det 

finns motiv till att gå till väga på det sättet. Vi väntar oss att aktörernas inställning till 

regelverket kommer att avspegla sig i hur de formulerar sig i det valda materialet. 

Medan de direkta besluten om regelverket räknas som formella institutioner gäller 

inte detsamma för materialet om processen fram till beslut. I det materialet kan 

indikationer på de informella institutionernas utveckling lysa igenom.  

 

1.5.2 Precisering av undersökningens tre teman 

Under rubriken för varje dokument redogörs i tur och ordning för de tre teman som 

ska undersökas: Mångfaldsbegreppet, Konkurrens och komplettering och 
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Intressegruppers roll. Temat om tolkning av mångfaldsbegreppet kretsar kring att 

kartlägga vad de olika tolkningarna säger om maktförhållanden. På så sätt tydliggörs 

den avgörande skillnaden i de ovan nämnda tolkningarna företagsmångfald och 

åsiktsmångfald, som enligt Ds 1993:20 har bytt av varandra. Företagsmångfald 

förutsätter maktdelning, i och med att stödsystemet är uppbyggt utifrån 

konkurrensteori. För att konkurrens mellan företag ska förekomma krävs per 

definition flera ägare.38 Till kategorin mångfaldsbegrepp med makthänsyn hör också 

ägarmångfald. Dess motsats kan kallas ägarkoncentration och är ett uttryck som 

används i första pressutredningens direktiv för att beskriva det som ska motarbetas. 

Det är att likställa med att förespråka ägarmångfald. Att istället använda sig av 

tolkningen åsiktsmångfald innebär att begreppet skiljs från frågan om maktfördel-

ning i tidningsnäringen. Kategorin maktneutrala mångfaldsbegrepp inkluderar också 

innehållsmångfald, redaktionell mångfald och tidningsmångfald. De kan alla uppnås 

utan att makten är fördelad på flera parter.  

Temat om konkurrens utgår från slutsatserna i Ds 1993:20 om att konkurrens 

mellan jämbördiga tidningar från början var det enda accepterade presspolitiska 

medlet. Efterhand har begreppet komplettering kommit att innefattas i konkurrens-

begreppet enligt rapporten. Scenariot är då att människor på en ort med en enda 

lokal monopoltidning kan komplettera med specialtidningar inom olika nischer, eller 

med nationella dagstidningar. Så länge den typen av alternativ finns förekommer en 

slags konkurrens enligt det synsättet. I praktiken är det inte en konkurrens i 

företagsekonomisk bemärkelse med utbytbara produkter på en och samma marknad.  

Betydelsen av ordet konkurrens då sägas ha förskjutits. Eftersom företagskonkurrens 

förutsätter att makten över tidningarna är uppdelad på flera säger en sådan 

begreppsförskjutning i nästa steg också något om inställningen till maktfördelning. 

Om vi i källmaterialet ser att en intressegrupp ökar sitt förespråkande av 

komplettering kan vi dra slutsatsen att den tonar ned maktfördelningsaspekten.  

Under punkten om intressegruppers roll redovisas vilket inflytande olika partier 

har haft när en proposition, ett direktiv eller ett utskottsbetänkande har lämnats. 

Åsikter som strider mot majoritetens tas upp i de fall det anses relevant. Åsikter från 

organisationer utanför partipolitiken tas upp i den mån de förekommer i materialet 

                                                 
38 Konkurrensteorin bakom stödet förklaras i avsnitt 2.1.1. 
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och bedöms vara relevanta för att besvara frågorna. 

 

1.5.3 Metodkrav 

När den här typen av metod används går det alltid att ifrågasätta om uppmärksam-

heten har fästs på de mest relevanta delarna i de undersökta texterna och om de har 

tolkats på ett rättvisande sätt. Risken finns att den som genomför undersökningen i 

större utsträckning hittar det den själv vill hitta och i första hand tar med det som 

bekräftar en på förhand uttänkt tes och utelämnar sådant som säger emot. Förhopp-

ningen är ändå att de riskerna minimeras genom att en uttalad systematik används, 

där urvalet görs efter tydliga kriterier, och genom att ett så omfattande och heltäck-

ande material som möjligt behandlas. Detaljerade sidhänvisningar gör också att 

andra kan jämföra urvalen och tolkningarna med vad som står i källmaterialet och 

själv avgöra om de är korrekt gjorda. Att uppfylla metodkravet om empirisk pröv-

barhet39 bidrar med andra ord till att sticka hål på de nämnda riskerna.   

En källkritisk notering är att de statliga utredningar och rapporter som har 

studerats innehåller betydligt glesare med källhänvisningar än vad som är standard 

för ett akademiskt arbete. Hänvisningar finns inte vid varje faktauppgift eller 

bedömning utan enbart på enstaka ställen och inte efter någon uppenbar systematik. 

Men de statliga utredningarna, inklusive bilagor, har i många fall varit det enda 

tillgängliga materialet för att få en bild av presstödets historia. Det motiverar att de 

används trots bristen att uppgifterna i dem bitvis är svårkontrollerade. Det som talar 

för deras trovärdighet är att de gjorts med hjälp av nationellt högt ansedda 

ämneskunniga och med utredningskommittéer där ledamöterna företräder olika 

politiska ståndpunkter och därför har en drivkraft att granska vad som skrivs så att 

inte motståndarsidan får någon oförtjänt fördel. Vad gäller dokumenten från 

beslutsprocessen finns det ingen anledning att tro att de inte skulle uppfylla de 

traditionella källkritiska grundkraven på äkthet, närhet, tendensfrihet och oberoende 

då det hör till deras karaktär att de protokollförts omedelbart och granskas av 

motstående parter. 
                                                 
39 Empirisk prövbarhet ingår i Lennart Torstendahls (2005) metodregler för historievetenskap som ett av de så 

kallade minimikrav som ska uppfyllas. De andra kraven är logisk konsistens, att allt relevant material beaktas, 
inre sammanhang i framställning av resultaten och att resultaten tillför något nytt till kunskapsmassan. 

Beaktande av relevant material har redan diskuterats och vad gäller de andra tre kraven är ambitionen att de 

uppfylls.   
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1.6 DISPOSITION 

Nästa del av arbetet beskriver hur presstödssystemet fungerar och vilken betydelse 

det har haft. Dataserier om tidningsföretagens intäkter i relation till stödbeloppen ger 

en bild av hur betydelsefullt stödet har varit för näringen. På det följer undersök-

ningsdelen. Den är strukturerad kronologiskt i den ordning dokumenten har 

publicerats. Varje dokument undersöks utifrån de tre teman som beskrevs tidigare. 

Resultatdelen sammanfattar resultaten från undersökningen och är ordnad 

tematiskt. Den avslutande diskussionen tolkar resultaten utifrån den institutionella 

teoretiska ram som redovisades i teoriavsnittet. 
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2. PRESSTÖDETS UTFORMNING 

Hur en reglering utformas vid införandet kan få stora konsekvenser i det långa 

loppet. Det finns en tendens att sådant som bestäms vid införandet blir bestående, 

oavsett om det är lämpligt under nya förhållanden eller inte. Det kunde vi se exempel 

på i forskningsöversikten. Vi ska därför gå in närmare på bakgrunden till presstödets 

tillkomst, liksom vilka former det har haft, för att i del tre av arbetet undersöka meka-

nismerna bakom dess utveckling. 

 

2.1 TILLKOMST 

Den första pressutredningen tillsattes 1963 av en socialdemokratisk regering. 

Påtryckningen för att göra det kom från Landsorganisationen (LO), som stöttade 

arbetarrörelsens tidningsverksamhet ekonomiskt och nu ville att staten skulle vara 

med och betala.1 Bakgrunden var de massiva tidningsnedläggningarna sen 1950-talet. 

LO befarade att fler tidningar skulle komma att gå samma öde till mötes om inget 

gjordes. 1965 infördes, som en preliminär åtgärd, ett stöd till de politiska partiernas 

opinionsbildande verksamhet, som de kunde använda hur de ville utan att krav på att 

redovisa det. En till pressutredning genomfördes och 1969 tog riksdagen beslutet att 

införa ett stöd till distribution av dagstidningar och en lånefond för dagstidnings-

företag. Efter att LO hade vädjat om ännu mer pengar till tidningarna lämnade rege-

ringen 1971 förslag om ett rent driftsstöd riktat till tidningsföretag i konkurrens-

underläge. Och det röstades igenom i riksdagen samma år. För att bekosta stödet 

infördes samtidigt en skatt på annonser. Ett sådant arrangemang fördelar pengar 

från tidningar i konkurrensöverläge, som har lättare att locka till sig annonsörer, till 

deras mindre konkurrenter med ett mindre gynnsamt läge på annonsmarknaden.  

Moderaterna2 (M) och Folkpartiet (Fp) representerades i betydligt högre ut-

sträckning än Socialdemokraterna (S) och Centerpartiet (C) av tidningar i konkurr-

ensöverläge på de lokala marknaderna. Det fanns därför ett mått av egenintresse i att 

M och Fp från början ställde sig emot riktade stöd och finansiering med annonsskatt. 

                                                 
1 Den historiska redogörelsen i avsnittet baseras på Gustafsson (2006), s. 520f och Gustafsson (1981), s. 81f, 88-
91, 96f och 100-102. För vidare läsning om presshistoria på person- och tidningsnivå se Engblom m. fl. (2002).  
2 De politiska partierna kallas i arbetet Moderaterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Vissa av partiernas formella namn har alltså förenklats till 
vardagliga varianter. Äldre namn som Högerpartiet och liknande ersätts genomgående av partiernas nuvarande 
namn. Förkortningarna som används är M, Fp, S, C, V, Mp och Kd.  
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Men gradvis svängde de. Fp godtog 1971 förslaget om riktat driftsstöd, sen S hade gått 

med på att införa undantag som gjorde att några specifika Fp-tidningar som var 

störst på sin ort ändå skulle kunna få driftstöd. Fp fortsatte däremot att sätta sig emot 

annonsskatt och i stort förespråka mer generellt verkande stödåtgärder. När en 

borgerlig regering (C, M och Fp) tillträdde 1976 lät den trots tidigare motstånd stödet 

vara kvar. I sin reservation till fjärde pressutredningen visade en M-ledamot ett 

minskat motstånd och accepterade stödet, men med synpunkter på dess omfattning. 

Som parti ställde sig M nu positivt till att den största M-tidningen Svenska dagbladet 

(SvD) fick driftsstöd, även om huvudlinjen fortfarande var att förespråka generella 

stöd. 

  

2.1.1 Konkurrensteorin bakom stödet 

Redan första pressutredningen grundade sin analys av dagstidningsmarknaden på en 

teori om att tidningarna med den största marknadsandelen på sin delmarknad, 

förstatidningarna, har en fördel. Genom att de är mer populära bland annonsörer 

stärker de automatiskt hela tiden sin ställning och kan öka sin upplaga i en 

uppåtgående upplagespiral.3 Det är inbyggt i marknadsstrukturen att deras mindre 

konkurrenter, andratidningarna, får det svårare eftersom de lokala annonsörerna i 

regel vill synas i den största tidningen. I sin extremform leder en sådan utveckling, 

om den tillåts fortsätta, till att alla delmarknader med flera konkurrerande tidningar 

till slut bara har enda tidning kvar. Grunden till den analysen var observationer av de 

massnedläggningar som hade ägt rum. Det var inte bara småtidningar som hade 

försvunnit, utan tidningar i alla storleksklasser. Det de hade gemensamt var att de var 

i konkurrensunderläge på sin delmarknad. 

Den tredje pressutredningen resulterade 1976 i att den upplagespiralteori som 

dittills hade legat som grund i presstödssystemet modifierades till en del. Den nya 

versionen ersatte kriteriet om andra- kontra förstaplats med kriterier om hushålls-

täckning i utgivningsområdet.4 Utredningen kom fram till att andelen hushåll i 

området som prenumererar på tidningen är ett bättre mått på dess möjligheter att 

locka till sig annonsörer och alltså dess eventuella behov av stöd. Men grundidén om 

framgångsrika tidningars positivt självförstärkande läge låg fast. Den nya varianten 

brukar kallas täckningsgradsteorin och den tidigare upplagespiralteorin. 

                                                 
3 SOU 1965:22, s. 74-77 och Furhoff (1967). 
4 SOU 1975:79, s. 186f och 298-308. 
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2.2 DATA OM STÖDETS OMFATTNING 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det noteras att det totala årliga driftsstödet 

genomgående har legat på en nivå motsvarande några procent av hela tidnings-

näringens övriga intäkter. Det går att utläsa ur tabell 1. Konsekvenserna för mot-

tagare av driftsstöd exemplifieras i tabell 2. Då handlar det istället om tiotals procent.  

Viktigt att veta är att kategorin dagstidningar i tabell 1 inkluderar kvälls-

tidningarna, som aldrig har varit en driftsstödsberättigad tidningsgrupp. Om syftet är 

att visa stödet storlek i förhållande till den grupp som har varit föremål för press-

politikens direkta stödåtgärder, det vill säga de abonnerade tidningarna, blir kvoten 

presstöd/dagstidningsintäkter lite av en underskattning, eftersom storstädernas 

kvällstidningar tillhör dem med de största intäkterna. Å andra sidan ger det en bild 

av stödet i förhållande till hela nyhetstidningsnäringen, vilket också är relevant. Det 

visar hur stort samhällets stöd har varit i förhållande till vad den här typen av 

verksamhet omsätter.  

Kvoten presstöd/tidningsföretagens intäkter bär på några problem, men har 

bedömts vara den som bäst kan visa förhållandet mellan stöd och tidningsföretagens 

ekonomi på ett jämförbart sätt över hela perioden. Ett problem är att siffrorna för 

totalt direkt presstöd är fullständiga, medan uppgifterna om intäkter innehåller 

luckor. Orsaken är att de förra har hämtats direkt från Presstödsnämndens redovis-

ning av faktiska utbetalningar,5 medan de senare kommer från nämndens samman-

ställning av företagens inskickade årsredovisningar. Och alla tidningsföretag har inte 

skickat in sina årsredovisningar. Luckorna är så pass få att materialet kan användas 

för att analysera näringens utveckling med representativitet. Men när de två blandas 

blir resultatet att kvoten blir aningen för hög. Att den vägen ändå har valts beror på 

att den årliga publikationen Dagspressens ekonomi innan 1996 redovisar presstöd i 

form av allt direkt presstöd, men sen övergår till att enbart redovisa driftsstöd. 

Distributionsstödet visas då istället genom att motsvarande summa dras av från 

kostnadsposten. Det senare är skälet till att stödet har jämförts med intäkterna 

istället för med kostnaderna, trots att det möjligtvis är mer relevant att se hur stor del 

av kostnaderna driftsstödet täcker upp för än hur stor del av intäkterna det utgör. 

Men intäktsposten i Dagspressens ekonomi och stöduppgifterna från Presstöds-

nämnden är de enda som har samma innehåll under hela perioden. Det ger därför 

den bästa bilden av hur relationen har förändrats. 

                                                 
5 Bilaga 3 i Dagspressens ekonomi 2010. 
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Tabell 1. Presstödets storlek i förhållande till tidningsnäringens omsättning. 

År (och budgetår)* Driftsstöd, 
2010 års 
priser** 
(miljoner 
kr). 

Allt direkt 
presstöd, 
2010 års 
priser 
(miljoner 
kr). 

Driftsstöd, 
löpande 
priser 
(miljoner 
kr). 

Allt direkt 
presstöd, 
löpande 
priser 
(miljoner 
kr).  

Dagstidninga
rnas intäkter 
(exkl. 
presstöd), 
löpande 
priser 
(miljoner kr). 

Dagstidninga
rnas 
kostnader, 
löpande 
priser 
(miljoner kr). 

Allt direkt 
stöd/intäkter 
(procent). 

1969 (69/70)   10,3   1,4      

1970 (70/71)   39,6   5,8       

1971 (71/72) 231,9 297,6 36,0 46,2       

1972 (72/73) 395,5 523,5 65,5 86,7       

1973 (73/74) 367,4 492,5 67,0 89,8       

1974 (74/75) 481,9 598,3 96,5 119,8       

1975 (75/76) 456,8 566,6 100,7 124,9       

1976 (76/77) 563,4 706,2 138,5 173,6       

1977 (77/78) 576,4 813,3 156,0 220,1       

1978 (78/79) 669,7 907,2 194,0 262,8 4 145,2 4 222,8 6 % 

1979 (79/80) 658,3 882,3 216,9 290,7 4 772,3 4 792,9 6 %  

1980 (80/81) 612,2 822,1 226,1 303,6 5 190,0 5 300,4 6 % 

1981 (81/82) 654,8 820,1 262,6 328,9 5 626,3 5 833,6 6 % 

1982 (82/83) 683,6 840,9 298,6 367,3 6 203,7 6 259,6 6 % 

1983 (83/84) 769,7 902,3 363,3 425,9 6 976,8 6 992,5 6 % 

1984 (84/85) 731,9 858,2 370,8 434,8 7 951,0 7 790,0 5 % 

1985 (85/86) 700,4 813,8 369,8 429,7 8 947,0 8 753,4 5 % 

1986 (86/87) 702,5 826,7 386,7 455,1 9 763,9 9 506,0 5 % 

1987 (87/88) 644,9 755,2 375,5 439,7 10 390,0 9 851,5 4 % 

1988 (88/89) 659,0 764,8 408,4 474,0 12 480,4 11 574,9 4 % 

1989 (89/90) 587,6 687,2 402,5 470,7 13 743,6 13 110,5 3 % 

1990 (90/91) 586,7 729,7 439,1 546,1 14 166,0 14 010,2 4 % 

1991 (91/92) 563,1 711,9 431,2 545,1 14 342,3 14 330,1 4 % 

1992 (92/93) 526,1 654,1 421,7 524,3 14 224,7 13 589,1 4 % 

1993 (93/94) 519,5 631,8 425,4 517,3 14 260,5 13 746,7 4 % 

1994 (94/95) 490,0 580,6 411,4 487,5 15 684,9 14 653,3 3 % 

1995 (95/96 I)* 506,6 569,0 425,4 477,8 16 627,5 15 598,7 3 % 

1996 (95/96 II)* 504,2 566,3 425,4 477,8 16 616,2 16 246,6 3 % 

1997 551,4 632,8 467,4 536,4 16 851,8 15 787,5 3 % 

1998 554,3 641,5 469,2 543,0 17 606,2 16 181,8 3 % 

1999 534,0 620,0 454,2 527,3 17 197,2 15 953,3 3 % 

2000 510,7 597,9 438,8 513,7 17 953,5 15 941,4 3 % 

2001 478,3 564,8 420,9 497,0 16 653,4 16 875,1 3 % 

2002 456,8 540,8 410,7 486,2 16 478,4 16 933,6 3 % 

2003 450,3 557,3 412,6 510,7 17 905,1 17 449,9 3 % 

2004 457,3 561,2 420,6 516,2 17 901,8 17 429,9 3 % 

2005 451,7 546,4 417,3 504,8 18 490,6 17 789,4 3 % 

2006 458,7 547,1 429,6 512,4 19 663,2 18 545,5 3 % 

2007 452,7 528,2 433,4 505,6 19 909,8 18 719,0 3 % 

2008 436,8 507,8 432,5 502,8 19 528,4 19 007,6 3 % 

2009 489,2 558,1 483,0 551,0 18 550,9 19 205,6 3 % 

2010 500,2 566,8 500,2 566,8 19 146,7 18 218,1 3 % 

 

 

 

 

Källa: Egna bearbetningar av uppgifter från Dagspressens ekonomi (årgångarna 1981-2010) och SOU 1980:32.    

* Uppgifterna om företagens intäkter och kostnader gäller per kalenderår. Uppgifterna om stöd gäller däremot per budgetår 

(inom parentes). Innan 1997 följde budgetåret inte kalenderåret. Budgetåret 1995/96 var 18 månader och innefattade 

utdelning av presstöd för två kalenderår. I tabellen har stöden för det budgetåret fördelats lika på två år: 1995 och 1996.  

** De fasta priserna i 2010 års värde har räknats ut med SCB:s ”KPI (index 1949=100)” som deflator 

(http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____35666.aspx). 
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Ett annat problem är att dataserien om presstöd är uppdelad efter riksdagens 

budgetår medan serien om företagens ekonomi utgår från kalenderår. För att kunna 

jämföra de två kallas budgetåret 1969/70 i tabell 1 för 1969 och så vidare till och med 

1994/95. Budgetåret 1995/96 innehöll 18 månader och utbetalning av två års 

presstöd. I tabellen har stödtalet därför delats rakt av i två lika stora delar, som har 

lagts under 1995 0ch 1996. Hur fördelningen i praktiken var under de två åren går 

därför inte att utläsa ur tabellen. Syftet har varit att visa förändringarna i presstödets 

storlek i förhållande till dagstidningsföretagens ekonomi över tid. För den som 

däremot vill gå in och använda uppgifterna för enstaka år gäller det att vara medveten 

om det nämnda tillvägagångssättet. I och med att budgetåret ändrades till att följa 

kalenderåret från och med 1997 upphör problemet då. 

Utifrån samhällsekonomisk hänsyn är det värt att notera att stödnivån har sjunkit 

märkbart i förhållande till tidningsföretagens intäkter. 1978 var andelen sex procent 

och 30 år senare ligger den på tre procent.6 I den meningen har de direkta stöden 

blivit billigare för staten. Det kan ses som att samhället nu bara satsar hälften så 

mycket i direkta presstöd. Omräkningen till fasta priser i tabell 1 understödjer det 

genom att visa att det direkta presstödet sen 1978 nästan har halverats. Om jämförel-

sens startår sätts lite tidigare, till uppbyggnadsåren, visar det sig däremot att det 

direkta stödet, efter höga nivåer kring 1980-talet, nu har sänkts tillbaka till den nivå 

det i fasta priser hade då. 

De indirekta stöden utgör, som vi berörde tidigare, en större del än de direkta. I 

avsnitt 2.2 såg vi att indirekt stöd i form av lägre moms uppgick till 1,2 miljarder 

kronor 2006. Tabell 1 visar att summan av de direkta stöden samma år landade på 

512 miljoner kronor. Momsförmånen omfattade alltså mer än dubbelt så mycket 

pengar. Det tillsammans med det faktum att tidningarna i konkurrensöverläge genom 

sin högre omsättning får, i absoluta tal, mer av de generella stöden gör det rimligt att 

dra slutsatsen att en betydande andel av de offentliga stödpengarna går till de 

starkare tidningarna. En observation av enbart de direkta stöden hade felaktigt gett 

intrycket att nästan allt går till deras mindre konkurrenter. För att ge en uppfattning 

om stödets betydelse för de tidningar och grupper av tidningar som tar emot 

driftsstöd har Svenska dagbladet och gruppen stödmottagande flerdagars landsorts-

tidningar valts som exempel i tabell 2. Anledningen till att välja Svenska dagbladet är 

                                                 
6 Anledningen till att serien med tidningsföretagens intäkter och kostnader startar 1978 är att Presstödsnämnden 
inte började samla in och publicera den typen av data förrän då. 
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Tabell 2. Presstöd till SvD och landsortstidningar som andel av kostnader. 

Kalenderår SvD: 
presstöd* 
(miljoner 
kronor).  

SvD: 
kostnader 
(miljoner 
kronor) 

SvD: 
stöd/kostn. 
(procent). 

Flerdagars 
landsortstidn. m. 
driftsstöd:** 
presstöd* (miljoner 
kronor).  

Flerdagars 
landsortstidn. m. 
driftsstöd: 
kostnader (miljoner 
kronor). 

Flerdagars 
landsortstidn. 
m. driftsstöd: 
stöd/kostn. 
(procent). 

1978 24,2 213,3 11 % 92,5 420,7 22 % 

1979 28,0 227,0 12 %  100,2 458,5 22 % 

1980 29,9 272,6 11 % 96,1 484,5 20 % 

1981 31,2 310,8 10 % 107,4 522,4 21 % 

1982 34,3 350,7 10 % 115,4 585,2 20 % 

1983 43,3 390,3 11 % 138,7 658,8 21 % 

1984 43,8 476,3 9 % 134,7 698,7 19 % 

1985 46,1 579,7 8 % 148,5 739,0 20 % 

1986 46,1 595,8 8 % 158,7 781,9 20 % 

1987 46,3 655,2 7 % 138,5 726,2 19 % 

1988 50,6 744,7 7 % 148,0 815,2 18 % 

1989 50,6 825,3 6 % 133,1 878,7 15 % 

1990 54,2 951,2 6 % 152,6 962,5 16 % 

1991 53,9 973,2 6 % 144,8 863,8 17 % 

1992 53,3 899,9 6 % 100,9 604,5 17 % 

1993 53,1 888,6 6 % 169,4 878,2 19 % 

1994 51,9 864,3 6 % 152,2 867,7 18 % 

1995 51,5 909,0 6 % 153,9 992,7 15 % 

1996 54,3 957,0 6 % 146,8 915,6 16 % 

1997 58,3 1 002,9 6 % 161,6 944,4 17 % 

1998 57,3 914,0 6 % 160,9 964,8 17 % 

1999 54,3 965,4 6 % 160,3 935,1 17 % 

2000 56,7 1 029,0 6 % 154,8 882,3 18 % 

2001 65,4 974,1 7 % 170,4 801,7 21 % 

2002 65,4 795,4 8 % 167,5 827,7 20 % 

2003 65,4 845,1 8 % 152,8 704,6 22 % 

2004 65,4 817,8 8 % 141,5 679,2 21 % 

2005 65,4 895,6 7 % 125,7 582,9 22 % 

2006 65,4 875,2 7 % 161,4 749,9 22 % 

2007 65,4 933,4 7 % 157,8 743,2 21 % 

2008 65,4 1 242,5 5 % 155,8 741,1 21 % 

2009 63,9 1 017,9 6 % 169,4 719,9 24 % 

2010 62,4 1 095,9 6 % 167,8 718,2 23 % 

 

 

 

 

att den som storstadstidning alltid har varit bland dem som har fått mest stöd i abso-

luta tal.  Den har dessutom funnits med ända från dataseriens början, vilket gör den 

lämplig för att visa en utveckling över en så lång period som möjligt. Det andra exem-

plet valdes för att den gruppen innehåller de regionala morgontidningsmarknadernas 

andratidningar. Den gruppens överlevnad har som vi konstaterade i inledningen varit 

i centrum för den presspolitiska diskussionen ända sen första pressutredningen. 

Källa: Egna bearbetningar av uppgifter från Dagspressens ekonomi (årgångarna 1981-2010) och SOU 1980:32.    

*Från och med 1996 enbart driftsstöd, innan det allt direkt presstöd. 

** Namnet på tidningsgruppen är ett samlingsnamn för en kategori i Dagspressens ekonomi som, på grund av ändringar i 

presstödsreglerna, har inkluderat olika typer av tidningar över åren. Till och med 1989 heter kategorin 

”landsortstidningar 4-7 nr/vecka med driftsstöd”. 1990 ändras periodiciteten till 3-7 dagar/vecka. Från och med 1991 

kallas kategorin istället ”tidningar 3-6 dagar/vecka med allmänt driftsstöd” i Dagspressens ekonomi.  
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Tabell 2 visar att presstödet7 har täckt 15-24 procent av kostnaderna för stödmot-

tagande flerdagars landsortstidningar och 6-11 procent för Svenska dagbladet. När en 

femtedel av kostnaderna under fyra decennier betalas med stödpengar, som i fallet 

landsortstidningar, ligger det inte långt bort att anta att det har varit avgörande för 

överlevnaden av flera av tidningarna i den gruppen. Det går ihop med Karl Erik 

Gustafssons slutsats som nämndes i forskningsöversikten att det riktade driftsstödet 

har varit avgörande för att förhindra att tvåtidningsorterna skulle bli entidningsorter.  

Värt att notera om fördelningen mellan olika stödmottagande tidningar är 

storleken på den andel som har gått till en enskild tidning som SvD. En jämförelse 

mellan uppgifterna om totalt presstöd i tabell 1 och om presstödet till SvD i tabell 2 

visar att den ensam många år har fått mer än tio procent av allt direkt stöd.8 Det 

sätter statens kostnad för att stödja de mindre orternas andratidningar i perspektiv.  

                                                 
7 Syftar för början av perioden på allt direkt presstöd och från 1996 på enbart driftsstöd, i enlighet med vad som 
står i fotnoterna till tabellen. 
8 Innan 1996 görs jämförelsen bäst med kolumnen om allt direkt presstöd i tabell 2 och efter det med kolumnen 
om driftsstöd. 
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3. UNDERSÖKNING AV BESLUTSMATERIAL 

 1963-2011 

 

Efter att ha sett vilken utformning stödet har haft och hur utbetalningarna har 

fördelats ska vi nu gå in på orsakerna bakom utvecklingen. Det vi vill ta reda på är 

hur det är möjligt att den ursprungliga formen för presstödet har kunnat leva kvar 

när det inte uppfyller sitt ursprungliga syfte. Vi antar att förklaringen kan ligga i en 

informell institutionell förändring – att tillämpning och tolkning av stödreglernas 

formuleringar har anpassats till förändrade marknadsförhållanden, beskrivna ovan. 

Vi förmodar att intressegrupper, representerade framför allt av de politiska partierna, 

aktivt har drivit på en sådan omtolkning.  

För att undersöka saken vänder vi oss till dokument från det nationella besluts-

fattandet. Förväntningen är att den informella dimensionen ska avspegla sig i hur 

intressegruppernas representanter resonerar kring stödsystemens nyckelbegrepp. 

Ramen är att i varje dokument undersöka vad som sägs om tre utvalda teman. 

Rubrikerna för dem är Mångfaldsbegreppet, Konkurrens och komplettering och 

Intressegruppers roll. De behandlas i den ordningen för varje dokument.1  

  

Första pressutredningen: 1963 (SOU 1965:22 Dagstidningarnas ekonomiska villkor)2  

Utredningen föreslår att ett presstöd ska införas. Det ska delas ut till riksdags-

partierna som sen förmedlar det vidare till valfria tidningsutgivare. 

– Mångfaldsbegreppet: Direktiven anger fri opinionsbildning som den statliga 

presspolitikens mål, utifrån konstaterandet att pressen har en betydelse för att demo-

kratin ska kunna fungera. De formuleringarna är liktydiga med åsiktsmångfald, eller 

en typ av innehållsmångfald. Maktaspekter berörs i stycket om farhågor kring de 

negativa effekterna av ”nedläggandet av många tidningar och koncentrationen inom 

pressen”, som bedöms vara följden av en ”nödvändig strukturrationalisering”.3 

Synsättet som presenteras utgår från att en strukturrationalisering skulle innebära en 

minskning av den eftersträvade innehållsmångfalden. 

                                                 
1 För en närmare beskrivning av vad undersökningens tre teman innebär se metodavsnittet. 
2 De olika pressutredningarna kallas i den här studien första, andra, tredje och så vidare istället för de officiella 
namn utredningarna har haft. Årtalet 1963 syftar på när regeringen utfärdade direktiven för utredningen. 
Innanför parenteserna står namn och beteckning på utredningskommitténs slutbetänkande. 
3 SOU 1965:22, s. 7. 
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Utredningskommittén använder i sitt betänkande begreppet företagskoncentra-

tion istället för enbart koncentration. Med det relaterar kommittén till maktfördel-

ningsaspekten i och med att det utesluter tolkningen att direktivens användning av 

begreppet koncentration skulle syfta på till exempel minskning av antalet 

tidningsprodukter. Utredningens avsnitt om mål och medel för statens 

tidningspolitik inleds med farhågor om att konkurrens på tidningsmarknaden och 

politisk innehållsmångfald riskerar minska.4 Konkurrens och opinionsmångfald 

benämns senare som ”huvudkrav” för presspolitiken.5 Mångfaldsbegreppen är där 

maktneutrala.  

Utredningen ställer frågan om det kommer att gå att upprätthålla lokala 

marknader med tillräckligt stort befolkningsunderlag ”för åtminstone två större 

konkurrerande tidningsföretag” om strukturutvecklingen får fortsätta obehindrad.6 

Det visar att begreppet konkurrens används i betydelsen konkurrens mellan tidningar 

ägda av olika företag, och utesluter en tolkning av konkurrens som till exempel tävlan 

mellan redaktioner inom samma koncern. I avsnittet om konkurrenssituation och 

tidningsekonomi beskriver utredningen den vanligaste konkurrenssituationen som 

”två företag i konkurrens med varandra” på en delmarknad.7 Och analysen 

koncentreras kring det typfallet. Utifrån konstaterandet att dagstidningsmarknaden 

utgörs av många små delmarknader drar kommittén slutsatsen att effektiv 

konkurrens bara kan uppstå med ”ett förhållandevis stort antal tidningsföretag”.8 

Den bedömer att det finns ”en gräns för företagskoncentrationen som inte kan 

överskridas utan negativa konsekvenser för konkurrensen”, och att den gränsen 

ligger högre än inom andra branscher.9 

Utredningen preciserar syftet med statens tidningspolitik som ”att skapa 

förutsättningar för ett ökat antal ekonomiskt bärkraftiga tidningsföretag i inbördes 

konkurrens”.10 Kommittén utgår från att konkurrens mellan företag är ett medel för 

att skapa innehållsmångfald i form av ”bättre och slagkraftigare tidningar till gagn för 

såväl tidningarnas läsare som det politiska livet”.11 Bedömningen att S och C skulle bli 

utan språkrör om inget görs åt döden av andratidningar visar att utredningen inte ser 

                                                 
4 SOU 1965:22, s. 86. 
5 Ibid, s. 118. 
6 Ibid, s. 27. 
7 Ibid, s. 73. 
8 Ibid, s. 52. 
9 Ibid, s. 52. 
10 Ibid, s. 88. 
11 Ibid, s. 90. 
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det som i praktiken troligt att innehållsmångfald skulle uppnås utan ägarmångfald. 

Utredningskommittén skriver att risken är påtaglig för ”en accelererad utveckling 

mot ett läge, där den fria konkurrensen och en mångsidig politisk opinionsbildning 

på tidningsmarknaden mer eller mindre upphör”.12  

– Konkurrens och komplettering: Det förhållande utredningen såg som det priori-

terade var som sagt konkurrens mellan tidningsföretag med någorlunda likvärdig 

produkt på samma delmarknad. Utredningen bygger sin analys i huvudsak på 

konkurrensteorin om upplagespiralen.13 Teorin behandlar den nämnda typen av 

konkurrens på delmarknader och inkluderar inte komplettering som medel. Men 

utöver det identifierar utredningen också ”de icke dagliga tidningarna” som en grupp 

med särskilda konkurrensförutsättningar, olika dem som gäller för de dagliga 

tidningarna.14 De faller utanför teorin om upplagespiralen. Utredningen konstaterar 

att de i stor utsträckning utgör ”komplement till region- och rikstidningar”..15 En 

annan formulering som används är att en ”artskild produkt”, med exklusivt lokalt 

innehåll, kan fungera som komplement till en större tidning.16 Deras roll ses uttalat 

som kompletterande och de nämns i sammanhanget som en del av den tidnings-

verksamhet som kan vara aktuell att stödja.  

Samtidigt kommer utredningen som sagt fram till att syftet med statens 

tidningspolitik ska vara ”att skapa förutsättningar för ett ökat antal ekonomiskt 

bärkraftiga tidningsföretag i inbördes konkurrens”.17 Utredningen använder också 

formuleringar om ”konkurrensens betydelse för […] åsiktsbildningen i det 

demokratiska samhället”.18 Det sätter huvudfokus på konkurrens om presspolitiskt 

medel, men komplettering finns som sagt med parallellt. I direktiven nämns inget om 

synen på konkurrens kontra komplettering. 

– Intressegruppers roll: S-regering19 bestämmer direktiven för utredningen.20 Le-

damöterna från S och C utgör den majoritet som röstar igenom förslaget.  Kommitté-

                                                 
12 SOU 1965:22, s. 93. 
13 Se avsnitt 2.1.1 i det här arbetet, eller SOU 1965:22, s. 74-77. 
14 SOU 1965:22, s. 80. 
15 Ibid, s. 81. 
16 Ibid, s. 87. 
17 Ibid, s. 88. 
18 Ibid, s. 90. 
19 För enhetlighetens skull har den dåtida benämningen statsrådet här genomgående bytts ut mot regeringen. 
20 Med tanke på intressegruppsdimensionen i arbetet anges här vilka som ingick i utredningskommittén och inom 
parentes vilka politiska organisationer de har haft anknytning till – i de fall det har varit uppenbart. Listan över 
politiska anknytningar är ofullständig och mer att se som ett komplement till det övriga. Ledamöter i första 
pressutredningens kommitté: departementschefen Ingvar Lindell (S, kommittéordförande), riksdagsledamöterna 
John A. Ericsson (S), Nils G. Hansson (C) och Birger Lundström (Fp) och direktör Gustaf Ander (M-färgade Nya 
Wermlandstidningen). 



 

 

 
30 

ledamöterna med Fp- och M-anknytning reserverar sig och avvisar ”av både princi-

piella och praktiska skäl” utredningsmajoritetens förslag.21 De förordar generella 

stöd, bland annat genom stöd till distribution, men är emot riktade stöd. 

Motiveringen är att riktade stöd påverkar konkurrensförhållandena på ett sätt som 

innebär ”ett direkt hot mot pressens frihet”.22 Reservanterna målar upp en bild av att 

förstatidningarna i värsta fall riskerar att gå omkull om ett riktat stöd till 

andratidningar införs. Dessutom framhåller de att de andratidningar i landsorten 

som skulle bli aktuella för stöd huvudsakligen är socialdemokratiska och invänder 

mot att S, genom arbetarrörelsens tidningskoncern A-pressen, har satsat på att stödja 

sin förlustkälla Stockholmstidningen på landsortstidningarnas bekostnad och på så 

vis har sig själv att skylla för landsortstidningarnas akuta stödbehov. Reservanterna 

argumenterar att satsningen på Stockholmstidningen var omotiverad då S i 

Aftonbladet redan har en huvudstadstidning som går runt och att det borde räcka.  

 

Proposition 1965:174 

Regeringen föreslår införande av statsbidrag till riksdagspartiernas opinionsbildande 

verksamhet, utan krav på redovisning av om de används till just tidningar eller till 

annat. 

– Mångfaldsbegreppet: Propositionen redovisar pressutredningens formulering 

om syftet med stödet som ”att garantera fortsatt konkurrens på tidningsmarknaden 

och säkerställa en fri och mångsidig samhällsdebatt genom pressen”, men tar inte 

uttalat ställning för eller emot det synsättet.23  

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information].  

– Intressegruppers roll: S-regering lägger fram propositionen. Motiveringen till 

förslaget är att ”[s]törre delen av tidningspressen är nära anknuten till parti-

väsendet”.24 Regeringen lyfter fram att det måste finnas en möjlighet att ”värdera 

politiska händelser och beslut och […] väga olika åsikter och politiska program mot 

varandra” och att det bara kan åstadkommas genom ”politiska partier som har god 

kontakt med sina medlemmar och allmänheten”.25 Opinionsmångfald likställs här i 

stort med att partierna får komma till tals. Att utgångspunkten är partiernas behov 

                                                 
21 SOU 1965:22, s. 126-29. 
22 Ibid, s. 128. 
23 Prop. 1965:174, s. 2. 
24 Ibid, s. 7. 
25 Ibid, s. 7. 
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visar sig också till exempel i formuleringar som att stödet är nödvändigt för att det 

ska gå att ”hålla kontakt med väljarna”.26 

 

Konstitutionsutskottets utlåtande 1965:44 

Utskottet säger ja till propositionen, men lägger till att fördelningsreglerna ska ses 

över efterhand, när en erfarenhet om hur väl de fungerar har byggts upp. 

– Mångfaldsbegreppet: [Ingen information]. 

– Konkurrens och komplettering:  [Ingen information]. 

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 10 S, 3 C, 4 Fp, 3 M. 

(Regering: S). Alla partier uttrycker att de tycker att det är angeläget med statsbidrag 

till partierna i någon form.27 Men M- och Fp-ledamöterna reserverar sig mot den 

utformning stödet har fått i regeringens förslag. De protesterar mot att förslaget inte 

har föregåtts av någon utredning, när det nu rör någonting så väsentligt. Den 

föreslagna typen av stöd påverkar enligt dem maktbalansen mellan partierna på ett 

skadligt sätt genom att befästa rådande partistruktur och motverka förändringar.28 

 

Konstitutionsutskottets utlåtande 1966:26 

Utlåtandet berör en samling inkomna motioner om dagspresspolitiken. 

– Mångfaldsbegreppet: Utskottet skriver om koncentrationsprocessen som 

negativ, men tydliggör inte om de med koncentration menar minskning av antalet 

företag eller av antalet tidningstitlar. Att utskottet i nära anslutning använder uttryck 

som ”strukturomdaning” talar visserligen för det förra, eftersom förändring av 

ekonomisk struktur hänger samman med antal och storlek på företag snarare än 

utbudet av produkter.29 Ett opreciserat mångfaldsbegrepp kommer in i utskottets 

förespråkande av att vidmakthålla ”en mångsidig dagspress”.30 Formuleringen 

klargör inte om det handlar om mångfald med eller utan anknytning till 

maktfördelning. 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 10 S, 3 C, 4 Fp, 4 M. 

(Regering: S). I dokumentet ges en genomgång av remissyttranden över första 

pressutredningen och remissyttranden över inkomna motioner. Arbetarrörelsens 

                                                 
26 Prop. 1965:174, s. 8. 
27 KU 1965:44, s. 16 och motionerna som hänvisas till på s. 11-15. 
28 Ibid, s. 18-20. 
29 KU 1966:26, s. 30. 
30 Ibid, s. 31. 
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fackliga huvudorgan Landsorganisationen (LO) yttrar sig positivt om presstöd 

förmedlat via de politiska partierna. Två reservanter inom Svenska tidnings-

utgivareföreningen (TU) är också för. Men majoriteterna inom bland annat TU, 

Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

och ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor är emot. Motargumenten handlar fram-

för allt om skepsis mot att knyta stödet till partier och mot att staten går in och direkt 

påverkar konkurrensförhållandena. TU förespråkar generella stöd framför riktade 

och argumenterar emot beskrivningen att generella stöd gynnar de större tidningarna 

mer än de mindre. SAF vill också ha generella stöd och beskriver det som att den 

typen av stöd inte påverkar konkurrensförhållandena medan riktade stöd gör det.31  

 

Andra pressutredningen: 1967 (SOU 1968:48 Dagspressens situation) 

– Mångfaldsbegreppet: S-regeringens direktiv för utredningen definierar målet 

med presspolitiken som att upprätthålla ”en fri och mångsidig opinionsbildning och 

debatt” i dagstidningarna.32 Det är ett mångfaldsbegrepp utan maktfördelnings-

perspektiv. Samtidigt oroar sig regeringen för att den pågående utvecklingen mot 

”ökad koncentration och nedläggning av tidningsföretag” ska leda till en minskning 

av den eftersträvade typen av innehållsmångfald.33 Det knyter an till maktaspekten. 

Formuleringar som att ”koncentrationsprocessen här måste bedömas på ett annat 

sätt än inom näringslivet i övrigt”, på grund av de hotade mångfaldsvärdena, stärker 

bilden av att begreppet koncentration här syftar på antalet företag eller ägare och inte 

på antalet tidningstitlar.34 Och det är åtgärder för att stimulera ”ekonomiskt svaga 

tidningsföretag” direktiven säger att utredningen ska inriktas mot.35 

I utredningsbetänkandet definieras andratidningarna som en ”grupp av företag” 

med särskilda svårigheter och som ”de företag som hade en upplagemässigt större 

konkurrent på sin utgivningsort”.36  I diskussionen om rationalisering tar kommittén 

upp en vision om att ”så många som möjligt av dagens dagstidningsföretag kvarstår 

som utgivare av redaktionellt självständiga tidningar men att flertalet företag köper 

produktionsarbetet av ett fåtal stora ”fabriker”, ägda av tidningsföretag eller 

                                                 
31 KU 1966:26, s. 13-24 och 29f. 
32 SOU 1968:48, s. 8. 
33 Ibid, s. 7. 
34 Ibid, s. 7. 
35 Ibid, s. 8. 
36 Ibid, s. 51. På s. 53 finns ett till exempel i formuleringen att ”[b]land andratidningarna har […] företag av 
skiftande upplagestorlek nedlagts”. 
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utomstående”.37 I förslaget om att inrätta en lånefond för pressen skriver kommittén 

att syftet är att mildra koncentrationstendenserna genom rationaliseringar ”antingen 

i samverkan mellan redaktionellt självständiga företag eller i det enskilda företagets 

regi”.38 Det visar att kommittén förutsätter att en redaktions självständighet hänger 

ihop med att den finns inom ett eget företag. Och syftet med lånefondens 

utbetalningar anges vara ”att på längre sikt göra ett företag konkurrenskraftigt”.39 Det 

som stödåtgärderna riktas mot är att påverka förhållandena mellan företag inom en 

näringsgren. 

– Konkurrens och komplettering: Utredningen motiverar införandet av pressens 

lånefond med att den skulle hjälpa andratidningar att investera för att byta profil till 

en som skiljer sig från förstatidningens, så att de uppfattas som komplement snarare 

än konkurrent.40 Det hålls fram som en överlevnadsstrategi som ska uppmuntras. 

Grunden till det är bedömningen att det inte är realistiskt att andratidningarna skulle 

kunna bli jämbördiga konkurrenter med förstatidningarna i det långa loppet. Så 

samtidigt som förslaget om lånefond utgår från att främja konkurrens, innehåller det 

ambitionen att främja komplettering som presspolitiskt medel. 

– Intressegruppers roll: S-regering bestämmer direktiven för utredningen.41  

Kommittéledamoten från M-tidningen Barometern avger ett särskilt yttrande om 

distributionsstödet där han ansluter sig till syftet att uppnå rationaliseringsvinster 

genom samdistribution, men hävdar att tidningsföretagen kan ordna det bättre på 

egen hand, utan statens inblandning. Det initiativ om samdistributionsavtal som TU 

redan håller på och arbetar fram tycker han borde testas först.42 

 

Proposition 1969:48  

Regeringen föreslår att distributionsstöd och en lånefond för dagstidningsföretag 

införs. 

– Mångfaldsbegreppet: Motivet för att skapa lånefonden är att kunna erbjuda 

förmånliga lån ”till dagstidningsföretag i syfte att göra dem mer konkurrenskraft-

iga”.43 Det indikerar att ambitionen är mångfald av företag och ägare. Formuleringen 

                                                 
37 SOU 1968:48, s. 67. 
38 Ibid, s. 80. 
39 Ibid, s. 81. 
40 Ibid, s. 80. 
41 Ledamöter i utredningskommittén: riksdagsledamöterna Sigurd Lindholm (S, kommittéordförande), Essen 
Lindahl (S), Bengt Wiklund (S), Thorsten Larsson (C) och Henning Gustafsson (Fp), statsrådet Kjell-Olof Feldt (S) 
och chefredaktören Tage Forsberg (M-tidningen Barometern). 
42 SOU 1968:48, s. 84f. 
43 Prop. 1969:48, s. 1. 
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att lånen ska bidra till ”en allsidig press och ett mångsidigt tidningsurval” innehåller 

däremot ett maktneutralt mångfaldsbegrepp.44 Vad gäller den samverkan som det är 

tänkt att lånen ska stödja så betonas att det är teknisk samverkan mellan 

tidningsföretag som ska prioriteras. Samverkan i form av gemensamt journalistiskt 

innehåll finns inte med i bilden. 

Regeringen uttrycker i propositionen en oro för att nedläggning av och försäm-

rade resultat för i huvudsak andratidningar ska leda till att pressen inte kommer att 

kunna uppfylla sin roll som opinionsförmedlare.45 Det tyder på att regeringen ser 

utvecklingen mot minskad företags- och ägarmångfald som en källa till en minskning 

av den typ av innehållsmångfald som eftersträvas. De två ses som förbundna – det 

förra orsakar det senare. 

– Konkurrens och komplettering: I det syfte för pressens lånefond som har nämnts 

så är det konkurrens mellan företag som hålls fram som medel för att nå presspolitik-

ens mål. Men en dubbelhet finns i att det samtidigt framställs som orealistiskt att 

upprätthålla jämbördig konkurrens på lång sikt och att lånefonden därför ska 

uppmuntra att andratidningar nischar sig och gör sin produkt olik förstatidningens. 

– Intressegruppers roll: S-regering lägger fram propositionen. I en genomgång av 

remissyttranden över andra pressutredningen som ges i propositionen är det ingen av 

remissinstanserna som motsätter sig förslaget om att skapa en lånefond för pressen.46 

SAF är den enda instans som sätter sig emot införandet av distributionsstöd. SAF vill, 

liksom utredningskommitténs ledamot från M-tidningen Barometern, att fördel-

ningen av kostnader för samdistribution ska lösas genom frivilliga överenskommelser 

mellan de inblandade. SAF och Statskontoret ifrågasätter upplagespiralteorin och 

tycker det borde göras grundligare studier för att se om den verkligen stämmer vad 

gäller orsakerna till tidningsnedläggelser och vad som styr annonsörers val av 

annonsorgan.47 

 

Statsutskottets utlåtande 1969:107 

Utskottet säger ja till propositionen. 

– Mångfaldsbegreppet: I sitt konstaterande att de ekonomiska svårigheterna för 

dagspressen är koncentrerade till ”andratidningsföretagen” visar utskottsmajoriteten 

                                                 
44 Prop. 1969:48, s. 30. 
45 Ibid, s. 25. 
46 Ibid, s. 17-24. 
47 Ibid, s. 18 och 24 
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att dess utgångspunkt inte är att främja existensen av vissa tidningsprodukter enbart, 

utan att stödja en grupp företag.48 Syftet med distributionsstöd definieras som att ge 

”ökad jämställdhet i konkurrensen” mellan tidningsföretag, och att ”göra ett företag 

konkurrenskraftigt” anges som ambitionen med lånefondens lån.49 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottets fem avdelningar 

totalt: 16 S, 5 C, 5 Fp, och 4 M. (Regering: S). Reservation mot beslutet från M, men 

utan förklarande text. En motion från Fp förespråkar att distributionsstödet ska 

stoppas.50 

 

Proposition 1971:27  

Regeringen föreslår att ett driftsstöd riktat till andratidningar införs. 

– Mångfaldsbegreppet: Propositionen beskriver läget som att det nu råder ”allmän 

enighet om att […] koncentrationsprocessen innebär risker för att nyhetsförmedling 

och åsiktsbildning monopoliseras och att den därmed hotar demokratins 

funktionssätt”.51 Det visar att regeringen ser maktmångfald som nödvändigt för den 

eftersträvade innehållsmångfalden. Ett dilemma som tas upp redan i den här 

propositionen om att införa av driftsstöd är dilemmat kring om så kallade avläggare 

och editioner52 ska ha rätt till stöd eller inte. Regeringen föreslår en avgränsning där 

dagstidningar ”med övervägande samma innehåll” ska behandlas som en och samma 

tidning vid bedömning av ansökan om driftsstöd.53    

I avsnittet om handläggning står att bedömningen av vare sig ansökningar om lån 

från pressens lånefond eller driftsstöd ska ta hänsyn till ”tidningsföretagets politiska 

inställning”.54 Den politiska inställningen hos själva tidningen är inte det centrala. 

Inställningen hos företaget bakom tidningen är det som tas som utgångspunkt.  

– Konkurrens och komplettering: Propositionen ifrågasätter 1969 års motivering 

till att skapa lånefonden, som var att andratidningar med hjälp av lånebekostade 

investeringar skulle kunna göra sin produkt olik den större konkurrentens och på så 

                                                 
48 SU 1969:107, s. 4. 
49 Ibid, s. 4 och 6. 
50 Ibid, s. 4f. 
51 Prop. 1971:27, s. 12.  
52 Med avläggare menas en tidning som har till stora delar samma innehåll som en annan tidning, men har ett eget 
namn och en viss del eget material, till exempel eget lokalt material och resten gemensamt med huvudtidningen. 
Edition definieras i propositionen som samma sak som en avläggare, men med skillnaden att den inte har ett eget 
namn, utan är en lokalt anpassad version av en huvudtidning som utkommer i lite olika utföranden, men under 
samma namn på flera orter. 
53 Prop. 1971:27, s. 13f.  
54 Ibid, s. 17. 



 

 

 
36 

sätt skapa sig en egen marknad vid sidan av förstatidningen.55 Regeringen bedömer 

att resultaten har varit ovissa och håller fram att den typen av omdaningar är tids-

krävande och att det i många fall ”över huvud inte [torde] vara möjligt att beträda 

den vägen”.56  

I stycket om definitionen av vilka tidningar som ska få rätt till driftsstöd 

resonerar sig propositionsförfattaren fram till att även tidningar som liknar 

dagstidningar men bara ges ut en gång i veckan ska inkluderas. Motiveringen är att 

det bidrar till att uppnå presspolitikens syfte att ”bibehålla en allsidig nyhets-

förmedling och opinionsbildning”, särskilt på lokalplanet.57 Komplettering genom 

tidningar som kommer ut en gång i veckan accepteras alltså, jämte konkurrens 

mellan två likvärdiga lokaltidningar med utgivning flera gånger i veckan, som medel 

för att uppnå presspolitikens mångfaldsmål. 

Sammanfattningsvis står propositionen om driftsstödets införande på två ben i 

fråga om synen på konkurrens kontra komplettering. Regeringen ställer sig bakom 

både konkurrensteorin, som utgår från delmarknader med två likvärdiga 

konkurrenttidningar, och idén om komplettering, i form av dels lånefondens idé om 

produktdifferentiering och dels förespråkandet av endagstidningar. 

– Intressegruppers roll: S-regering lägger fram propositionen. 

 

Konstitutionsutskottets betänkande 1971:32 

Utskottet säger ja till att införa driftsstöd, men lägger till att det är en tillfällig 

lösning: 

Erfarenheten bör relativt snart kunna visa om stödets utformning i alla avseenden fyller syftet 
att bevara den fria debatten och hindra ytterligare decimering av antalet dagstidningar. 
Presstödet bör därför inte betraktas som slutgiltigt utformat genom att det nu framlagda 
förslaget genomföres.58 

 

– Mångfaldsbegreppet: Syftet anges i första hand vara innehållsmångfald i form av 

mångfald inom debatt och opinionsbildning. Tidningsmångfald, som i att bevara 

”antalet dagstidningar”, finns också med i syftesformuleringarna.59 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 8 S, 3 C, 2 Fp, 2 M. 

(Regering: S). Fp- och M-ledamöterna emotsätter sig i en reservation förslaget att 

                                                 
55 Prop. 1971:27, s. 12. 
56 Ibid, s. 14f. 
57 Ibid, s. 13. 
58 KU 1971:32, s. 8. 
59 Ibid, s. 7f. 



 

 

 
37 

införa driftsstöd i kombination med en differentierad annonsskatt,60 som de 

konstaterar är resultatet av en överenskommelse mellan C och S. Deras argument är 

att de riktade inslagen i stöden riskerar att hindra förstatidningar på ett sätt som 

strider mot tryckfrihetsförordningen.  Det Fp och M i motioner och reservationer 

förespråkar istället är generella stöd. Enligt M borde presstödet omformas så att det 

till skillnad från det föreslagna blir generellt, inte gynnar vissa partier mer än andra 

och inte är ”konkurrenssnedvridande”.61 Fp förespråkar ”[f]rån principiella 

synpunkter” generella stöd framför riktade.62 Fp är också kritiskt till att 

nyhetstidningar som ges ut en gång i veckan kan få stöd medan veckotidningar som 

inte är nyhetsinriktade inte kan få det.63  

TU kritiserar också de riktade stöden i sitt yttrande.64 TU förespråkar generella 

stöd, men ser riktade stöd som problematiska ur både principiellt och 

”konkurrensekonomiskt” hänseende. I yttrandet uttrycker TU förvåning över att 

förslagen, som de ser som radikala, lämnas utan någon långsiktig konsekvensanalys. 

Men de landar i att försöka få regeringen att göra stödet till ett ”kortvarigt 

provisorium” och vidare göra en utredning i syfte att hitta lämpligare stödformer. 

 

Tredje pressutredningen: 1972 (SOU 1975:79 Svensk press: statlig presspolitik) 

– Mångfaldsbegreppet: Utredningsarbetet resulterar i att den ursprungliga 

konkurrensteorin om upplagespiralen ersätts av täckningsgradsteorin.65 Utredningen 

gör en analys av ägarstrukturen inom svensk dagspress som är mer ingående än i de 

tidigare utredningarna. Här görs ett uttalat försök att definiera begreppet 

koncentration på tidningsmarknaden. Utredningen delar upp det i tidningskoncen-

tration och ägarkoncentration, vilket motsvarar minskning av tidningsmångfald res-

pektive ägarmångfald. Kommitténs tolkning är att begreppet koncentration tidigare i 

första hand har syftat på tidningskoncentration och konstaterar också att en sådan 

har ägt rum. Den har i sin tur, enligt utredningen, lett till ökad ägarkoncentration 

                                                 
60 Det som sticker i ögonen (beskrivet närmare bland annat i TU:s yttrande) är att införandet av ett stöd riktat till 
dagstidningar i underläge finansieras genom införandet av en skatt på annonser, som till en större del drabbar de 
tidningar som ligger bättre till.  Sammantaget omfördelar en sådan konstruktion pengar från tidningar som det 
går bättre för till tidningar som det går sämre för. Med differentieringen i annonsskatten menas här, enligt 
beskrivningen på s. 14, dels skillnaden mellan att skatt på annonser i allmänna nyhetstidningar blir sex procent 
och i andra publikationer tio procent. Den andra differentieringen är undantaget som innebär att skatt inte 
betalas på annonsintäkter upp till 3 000 000 kronor per år. Det sistnämnda är i praktiken ett riktat indirekt stöd 
till tidningar med låga annonsintäkter.   
61 KU 1971:32, s. 3. 
62 Ibid, s. 12. 
63 Ibid, s. 3, 9-13 och 19. 
64 Ibid, s. 5-7. 
65 Se avsnitt 2.1.1 eller SOU 1975:79, s. 186f och 298-308. 
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genom nedläggningar och genom uppköp. Genom den orsakskedjan har tidnings-

ägandet koncentrerats till färre och större enheter.66  

I fråga om mångfaldsbegreppet lanserar utredningen nya formuleringar som 

påverkar vad som säger om maktförhållandena. Bland annat tas den så kallade 

forumtidningen upp till diskussion som ett tänkbart alternativ för att täcka behovet 

av åsiktsmångfald. Den typen av tidning har monopol på en delmarknad, men 

erbjuder debattutrymme åt olika åsiktsinriktningar. Både för- och nackdelar lyfts 

fram med mångfald inom en enda tidning som alternativ till mångfald genom olika 

fristående tidningar. Men i förslagsdelen landar utredningen ändå i att liknande 

försök att mildra tidningsnedläggningarnas negativa inverkan inte har lyckats hindra 

att minskningen av antalet tidningar i praktiken lett till en minskning av den 

eftersträvade innehållsmångfalden.67 

I kapitlet om samverkan inom dagspressen införs ett nytt maktneutralt 

mångfaldsbegrepp: redaktionell mångfald. Här sätter utredningen det presspolitiska 

målet till att ”vidmakthålla och förstärka den redaktionella mångfalden” och kommer 

fram till att samverkan är ett sätt att nå det målet.68 Utredningen beskriver tidningen 

som en kombinerad produkt bestående av en redaktionsdel och en annonsdel. 

Åtgärder för samverkan skulle enligt utredningen syfta till att främja den så kallade 

redaktionella konkurrensen, som här för första gången lyfts upp som ett medel 

likvärdigt företagskonkurrensen för att nå presspolitikens mål. Utredningens 

framställning av samverkan som väg framåt ger oss samtidigt en bild av vilken väg 

den viker av ifrån. Enligt utredningen delas det riktade driftsstödet nu ut ”till 

tidningsföretag, som i konkurrens med andra tidningsföretag bjuder ut en sådan 

kombinerad produkt på marknaden men som har sämre konkurrensförutsättningar 

än andra tidningsföretag. Följden blir därför, att en total konkurrens – inte bara en 

redaktionell konkurrens – stimuleras”.69 Och utredningen drar slutsatsen att 

driftsstödet på grund av inriktningen på ”totalkonkurrens” kan råka ”förbrukas på att 

vidmakthålla konkurrens inom områden där sådan inte behöver stimuleras av 

presspolitiska skäl”.70 Utöver begreppet redaktionell konkurrens förekommer 

tidningskonkurrens som ett annat maktneutralt konkurrensbegrepp i utredningen.71 

                                                 
66 SOU 1975:79, s. 73 och 88-90. 
67 Ibid, s. 114-16  och 290. 
68 Ibid, s. 235. 
69 Ibid, s. 219. 
70 Ibid, s. 219. 
71 Ibid, exempelvis s. 291. 
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I avsnittet där utredningen definierar grunderna för presspolitiken sätts målet på 

det övergripande planet till samhällskommunikation, som anses kräva ”mångfald 

inom pressen”.72 Mångfaldsbegreppet är i det skedet ospecificerat. Men i samma 

avsnitt tar utredningen in maktaspekten, genom att skriva att koncentrationen inte 

får gå så långt ”att makten över tidningarna begränsas av några få”. Och grunden för 

det anges vara att alla betydande åsiktsinriktningar ska ha tillgång till tidningar där 

de tillåts komma fram. Det visar att utredningen anser att ägandet över tidningarna 

påverkar vilka som får komma till tals – åsiktsmångfalden. Utifrån det förespråkar 

utredningen att ägarkoncentration och kedjebildning i fortsättningen ska kartläggas 

och följas fortlöpande.73 

– Konkurrens och komplettering: I direktiven säger regeringen att grunden för det 

riktade driftsstödet är att motverka de ”marknadskrafternas spel” som, genom 

förstatidningarnas automatiska övertag på annonsmarknaden, har lett till 

nedläggning av tidningar i konkurrensunderläge.74 Den utgångspunkten tycker 

regeringen ska fortsätta gälla och regeringen tror den kommer vara nödvändig under 

överskådlig framtid. Men i direktiven ingår också att utifrån de hittills synliga 

effekterna av stödsystemet ”förutsättningslöst pröva utformningen” av det.75  

 Utredningen gör några inlägg om kompletteringens roll. I en diskussion om 

pressens uppgift att kommentera samhällsfrågor och utgöra kommunikationsforum 

för grupper av politiskt aktiva kallar utredningen tidskrifter utgivna av fackliga, 

ideella och politiska organisationer, tillsammans med dagstidningar utgivna få dagar 

i veckan, för betydelsefulla komplement. Och kommittén bedömer att de kommer att 

få en viktigare komplementroll för att främja åsiktsmångfalden framöver.76 

Mot de positiva orden om komplettering som presspolitiskt medel står en analys 

om hur förhållandena har varit i praktiken när tidningar har försvunnit. I en 

genomgång av kopplingen mellan partier och tidningar kommer utredningen fram till 

att dagstidningar spelar en politisk roll och att allmänheten värderar dem som 

politiska instrument och bärare av politiska budskap. Och när bara en tidning blir 

kvar på en ort orsakar det ”en snedfördelning i den politiska debatten, opinions-

bildningen och nyhetsförmedlingen” som svårligen kan uppvägas genom alternativ i 

                                                 
72 SOU 1975:79, s. 295. 
73 Ibid, s. 296. 
74 Ibid, s. 355. 
75 Ibid, s. 355. 
76 Ibid, s. 163-66. 
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form av bland annat tidskrifter.77 Utifrån insikten att konkurrens mellan likvärdiga 

förekommer på enbart 20 delmarknader ägnas ett avsnitt åt att undersöka hur de 

olika formerna av komplementtidningar, däribland också kvällstidningarna, fungerar 

som medel för att nå presspolitikens mål om innehållsmångfald. Slutsatsen är att de 

når en begränsad publik, men att de ökar åsiktsmångfalden. Och som sagt tror 

utredningskommittén att de kommer att bli viktigare för att uppfylla den uppgiften 

framöver.78  

Framgångar för kompletterande fådagarstidningar och utbyggnaden av radion 

lyfts i förslagsdelen fram som något som till viss del mildrar tidningsnedläggning-

arnas negativa inverkan på innehållsmångfalden. Men trots den öppningen mot 

komplettering landar utredningen i att komplettering inte kan kompensera upp för 

en bruten konkurrenssituation på en ort där en av två konkurrenttidningar har gått 

omkull.79 

– Intressegruppers roll: S-regering bestämmer direktiven för utredningen.80 

Kommittéledamöterna från Fp och M reserverar sig och anser bland annat att de 

veckotidningar som inte är nyhetsinriktade också borde kunna få stöd. De vill 

dessutom slopa annonsskatten, vilket motsvarar att höja ett generellt indirekt stöd. 

Men trots allt accepterar Fp-ledamoten driftsstödet. Det han försöker göra är att hålla 

i bromsen vad gäller nivåerna. M-ledamoten är helt emot driftsstödet.  Generella stöd 

är han däremot positivt inställd till och skriver att utredningskommittén är enig om 

att statliga stöd till pressen behövs.81  

 

Proposition 1975/76:131 

Propositionen föreslår att begreppet andratidning som kriterium för att få presstöd, i 

enlighet med täckningsgradsteorin, ersätts av ett kriterium om hur stor andel av 

hushållen på utgivningsorten som prenumererar på tidningen.  

– Mångfaldsbegreppet: Propositionen instämmer i vad utredningen säger om att 

massmediepolitiken inte är till för mediebranschen i sig utan för samhället i stort – 

för att möjliggöra en livskraftig demokrati. Regeringen hävdar, med hänvisning till 

                                                 
77 SOU 1975:79, s. 156. 
78 Ibid, s. 156-62. 
79 Ibid, s. 290f och 296. 
80 Ledamöter i utredningskommittén: landshövdingen Ragnar Edenman (S, kommittéordförande), 
departementsrådet Sven Andersson (S, ersatt 1974 av Finansdepartementets budgetchef Bengt Åke Berg, verksam 
inom arbetarrörelsen), riksdagsledamöterna Åke Gustavsson (S), Olle Svensson (S), Jan-Erik Wikström (Fp) och 
Håkan Winberg (M), direktörerna Ivar Hallvig (Svenska tidningsutgivareföreningen) och Bertil Nilsson (S-
tidningen Aftonbladet), sekreteraren Urban Karlsson (V) och kanslichefen Allan Pettersson (C). 
81 SOU 1975:79, s. 339-45.   
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vad en nyligen slutförd kommunaldemokratiutredning har kommit fram till, att det 

är viktigt att presstödet främjar ”ett partimässigt mångsidigt utbud av tidningar i 

olika regioner”.82 Där reduceras innehållsmångfald till att de olika partierna får 

höras. Men regeringen utvidgar i ett tidigare stycke det med konstaterandet att 

dagspressens samhällsorienterande material omfattar ”väsentligt vidare områden än 

utpräglat partipolitiska frågor” när det kommer till att uppfylla det nämnda 

övergripande demokratimålet.83 Vad gäller regeringens inställning till maktaspekten 

förespråkar propositionen en mångfald av tidningar, utifrån bedömningen att vissa 

åsiktsinriktningar stängs ute om tidningar försvinner. Och regeringen håller med 

pressutredningen om att tidningskoncentrationen inte får gå så långt ”att makten 

över tidningarna begränsas till några få”.84 I ljuset av det ansluter sig propositionen 

därefter till utredningens programpunkt att ”[k]edjebildning och ägarkoncentration 

måste uppmärksammas” genom fortlöpande organiserade kartläggningar. På den 

punkten månar regeringen om mångfald av ägande. I kontrast till det avslutas 

avsnittet om vilka uppgifter medierna har med ett maktneutralt mångfaldsbegrepp. 

Där betonas att det är ”rösternas mångfald” som är det centrala för att uppnå 

demokratimålet.85 I avsnittet om samverkan inom dagspressen plockar regeringen 

upp pressutredningens formuleringar om redaktionell mångfald, som är en annan 

maktoberoende variant av begreppet. Där står att det är ”den redaktionella mångfald-

en som är det presspolitiskt väsentliga”.86 Sammantaget används begreppet mångfald 

delvis med anknytning till maktförhållanden och delvis frikopplat från det. 

– Konkurrens och komplettering: Lokal konkurrens omnämns indirekt som nöd-

vändigt medel för att uppnå demokratimålet. Det görs genom formuleringen om att 

det material som inte är inriktat på samhällsfrågor kan tillhandahållas ”utan en lokal 

konkurrens på tidningsmarknaden”.87 Samtidigt ansluter sig propositionen till det 

pressutredningen har kommit fram till om att bland annat olika tidskrifter, som inte 

klassas som nyhetstidningar, är viktiga för mångfalden av åsikter i debatten.88 I det 

ingår också ståndpunkten att ”[k]onkurrens mellan tidningar på regionala marknader 

                                                 
82 Prop. 1975/76:131, s. 130f. 
83 Ibid, s. 133. 
84 Ibid, s. 133. 
85 Ibid, s. 131. 
86 Ibid, s. 158. 
87 Ibid, s. 130. 
88 Ibid, s. 128 och 130. Propositionsförfattaren skriver inte ordagrant att han håller med om exakt allt, men ger en 
genomgång av utredningens ståndpunkter och skriver sen att han i ”allt väsentligt” delar synpunkterna om 
pressens roll. Den enda reservationen är att han tycker att utredningens redovisning av mediernas funktioner 
”kan kompletteras”, men han drar ändå samma ”slutsatser om vilka mål samhället bör ha för sin 
massmediepolitik”. 
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bör stimuleras” och att komplettering med ”monopolbrytande organ” bör främjas i 

”de fall då tidningskoncentrationen lett till monopol på den lokala marknaden”.89   

Regeringen följer utredningskommittén och tar in begreppet redaktionell kon-

kurrens.90  I och med det går det inte att säga om konkurrensbegreppet överlag i pro-

positionen syftar på konkurrens mellan hela företagen, eller konkurrens mellan red-

aktionsdelarna.  

– Intressegruppers roll: S-regering lägger fram propositionen.  

 

Konstitutionsutskottets betänkande 1975/76:KU46 

– Mångfaldsbegreppet: Målet för presspolitiken definieras som att ”bevara en 

mångfald på tidningsmarknaden som ger läsarna valfrihet och skapar möjligheter för 

en allsidig debatt och opinionsbildning”. Det senare är ett maktneutralt mångfalds-

begrepp, medan mångfald kopplat till ”tidningsmarknaden” är mindre lättdefinierat. 

Det skulle kunna avse mångfald av produkter lika väl som mångfald av producenter, 

beroende på vilket led i ”marknaden” som används som utgångspunkt. Mål-

formuleringen kompletteras längre fram med att stödet motverkar ”en monopol-

bildning på de regionala tidningsmarknaderna”. Det tillför en anknytning till makt-

fördelning. Uttrycket ”pressröster” tas också in, vilket ger en koppling till ett makt-

neutralt mångfaldsbegrepp.91 

– Konkurrens och komplettering: I sin utvärdering av presstödets effekter skriver 

utskottet att konkurrens mellan dagstidningar har kunnat upprättas på ett tjugotal 

orter. Med det framställs konkurrensen på de separata orterna som en framgång – ett 

uppnått mål. Komplettering lyfts inte fram.92 

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 8 S, 3 C, 2 Fp, 2 M. 

(Regering: S). M uttrycker i en motion åsikten att presstödet i möjligaste mån borde 

vara generellt och både M och Fp föreslår i motioner att annonsskatten ska 

avskaffas.93 

 

Proposition 1976/77:100 

– Mångfaldsbegreppet: [Ingen information]. 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

                                                 
89 Prop. 1975/76:131, s. 133. 
90 Ibid, s. 159 och 161. 
91 KU 1975/76:46, s. 11f och 17. 
92 Ibid, s. 11. 
93 Ibid, s. 3 och 8f. 
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– Intressegruppers roll: Borgerlig koalitionsregering (C, M och Fp) lägger fram 

propositionen. Förslaget är att behålla driftsstödet på samma nivå som året innan, 

men höja distributionsstödet. 

 

Konstitutionsutskottets betänkande 1976/77:42 

– Mångfaldsbegreppet: Mångfald tas upp i formen ”mångfald på tidnings-

marknaden” i utskottets beskrivning av hur framgångsrikt stödet har varit.94 Mark-

nadskopplingen ger, som beskrivet under rubriken 1975/76:KU46,  utrymme för både 

maktanknuten och maktoberoende tolkning av mångfaldsbegreppet. Utskottet lutar 

sig mot täckningsgradsteorin om lågtäckningstidningars ”underläge på annonsmark-

naden” för att motivera riktat stöd.95 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information].  

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 5 C, 2 M, 1 Fp och 7 

S. (Regering: C, M och Fp). Utskottet säger sig vara för både riktade och generella 

stöd. Att M och Fp ställer sig bakom det är en omsvängning från den tidigare linjen 

att motarbeta riktat presstöd. S och V lämnar motionsförslag om högre driftsstöd än 

vad regeringen, och utskottsmajoriteten, vill ha. Motiveringen är att eftersom 

regeringen föreslår höjning av distributionsstödet måste driftsstödet höjas i samma 

takt för att det inte ska bli en obalans där ekonomiskt starka tidningar får en relativt 

större höjning, allt direkt presstöd sammantaget. 96  

 

Proposition 1977/78:58  

– Mångfaldsbegreppet: Propositionsförfattaren definierar syftet som att trygga ”en 

bred utgivning av dagstidningar” och närmar sig med det ett maktneutralt mång-

faldsbegrepp.97  

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information].  

– Intressegruppers roll: Borgerlig koalitionsregering (C, M och Fp) lägger fram 

propositionen. Den innehåller höjningar av driftsstöden, men också en höjning av ett 

av de indirekta generella stöden. Det handlar om förslaget att sänka skatten på 

annonser i dagspress från sex till tre procent.    

 

                                                 
94 KU 1975/76:46, s. 25. 
95 Ibid, s. 25f. 
96 KU 1976/77:42, s. 7 och 25. 
97 Prop. 1977/78:58, s. 7. 
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Konstitutionsutskottets betänkande 1977/78:16 

– Mångfaldsbegreppet: I utskottets definition av presspolitikens syfte anges ett 

mångfaldsbegrepp utan maktfördelningsperspektiv. En mångfald i opinionsbild-

ningen är det som tas upp där.98  

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information].  

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 5 C, 2 M, 1 Fp och 7 

S. (Regering: C, M och Fp.) Utskottet skriver att utbyggnaden av presstödet till 

största delen ska gälla riktat stöd. Samtidigt säger utskottet ja till propositionens 

höjning av indirekt generellt stöd. S och V argumenterar i motioner och reservationer 

emot sänkningen av annonsskatt – en stödåtgärd som verkar generellt och, till 

skillnad från de direkta stöden, i kronor sett ökar i takt med inflationen då den utgår 

från en procentsats. Motiveringen från S och V är att skattesänkningen skulle gynna 

högtäckningstidningarna på lågtäckningstidningarnas bekostnad.99 

 

Fjärde pressutredningen: 1978 (SOU 1980:32 Stödet till dagspressen) 

– Mångfaldsbegreppet: I direktiven sätts utgångspunkten för utredningens arbete 

till att främja en ”mångfald på tidningsmarknaden”, vilken i sin tur förväntas ge en 

eftersträvad åsiktsmångfald.100  

I utredningens förslag till förordning definieras presspolitikens mål som att bidra 

till att få demokratin att fungera genom att hålla liv i en press med utrymme för 

åsiktsmångfald. Därefter anges att stödet finns till för att säkerställa att grupper med 

olika åsikter och intressen får möjlighet att komma till tals och för att stärka 

”mångfalden inom dagspressen”.101 Mångfaldsbegreppet specificeras där inte 

närmare än så. 

– Konkurrens och komplettering: Utredningen bygger vidare på teorin om att låg 

hushållstäckning är det som gör läget svårt för en tidning och identifierar att det 

specifikt är fådagarstidningar med högst 20 procents hushållstäckning och 

flerdagarstidningar med högst 40 procents hushållstäckning som har sådana 

svårigheter att de behöver stöd. Utredningen anammar terminologin om att vissa 

grupper av tidningar är komplementtidningar, som har betydelse för mångfalden 

                                                 
98 KU 1977/78:16, s. 9. 
99 Ibid, s. 10-13. 
100 SOU 1980:32, s. 94. 
101 Ibid, s. 143-58. 



 

 

 
45 

genom att fungera som ”monopolbrytande organ”. Det handlar i första hand om 

nyhetstidningar med utgivning en till tre gånger i veckan.102  

– Intressegruppers roll: Borgerlig koalitionsregering (C, M och Fp) bestämmer dir-

ektiven för utredningen.103 I direktiven ansluter sig regeringen till ståndpunkten att 

det riktade stödet är det viktigaste, samtidigt som vissa generella åtgärder också är 

befogade. 1979, efter regeringsbytet till Fp-regering, får utredningen tilläggsuppgiften 

annat pröva möjligheterna att låta stödnivåerna justeras upp automatiskt efter index 

som kompenserar för inflation.104  

M är det parti som tydligast försöker hålla i bromsen. I en reservation sätter sig 

en M-representant emot en sådan automatisk höjning av driftsstödet som Fp förde 

upp på dagordningen i tilläggsdirektiven. Reservanten tycker att stödet ska vara en 

hjälp till självhjälp och inget tidningarna ska kunna räkna med när de väl har nått 

lönsamhet. Han anser också att stödnivåerna kan sänkas för att förbättra statens 

ekonomi. Men i praktiken är det stödets ”omfattning och utveckling” som han är 

emot, inte stödet i sig.105 

 

Proposition 1980/81:137 

– Mångfaldsbegreppet: Propositionen definierar presspolitikens syfte som att 

främja konkurrens och mångfald, men preciserar inte betydelsen av de begreppen. 

Motivet att ”motverka koncentrationsprocessen” finns med även här, men det 

specificeras inte om det till exempel är koncentration av antalet produkter eller av 

ägandet som åsyftas.106 Regeringen uttrycker att den ser samverkan som vägen 

framåt på lång sikt. Men det följs av brasklappar om att värna om bevarandet av 

tidningarnas självständighet och särart. Regeringen skriver att samverkan kommer ge 

stabilare konkurrenssituation, så konkurrens är ändå med i målbilden.107 

– Konkurrens och komplettering: Komplementtidningar används genomgående 

som ett begrepp jämte tidningar i konkurrensunderläge. De omtalas båda som god-

tagbara föremål för stödpolitiken. Regeringen konstaterar att avsikten med stödet är 

                                                 
102 SOU 1980:32, s. 15f och 42. 
103 Ledamöter i utredningskommittén: hovrättspresident Per-Erik Nilsson (kommittéordförande), 
riksdagsledamöterna Gösta Andersson (C), Sven-Erik Nordin (C) och Olle Svensson (S), utredningssekreteraren 
Sven Andersson (S), borgarrådet Per-Olof Hanson (Fp), sekreteraren Urban Karlsson (V) och partisekreteraren 
Lars F. Tobisson (M). 
104 SOU 1980:32, s. 93-97. 
105 Ibid, s. 86-88. 
106 Prop. 1980/81:137, s. 14. 
107 Ibid, s. 1, 4 och 14. 
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att ”stödja tidningar i marknadsmässigt underläge och bidra till etableringar av 

komplementtidningar”.108  

– Intressegruppers roll: Borgerlig koalitionsregering (C, M och Fp) lägger fram 

propositionen. 

 

Konstitutionsutskottets betänkande 1980/81:19 

– Mångfaldsbegreppet: Utskottet definierar syftet som att verka för bland annat 

mångfald ”i pressutbudet”.109 Genom att låta uttrycket mångfald gälla utbudet av 

tidningsprodukter säger det inget om maktfördelning.  

– Konkurrens och komplettering: I syftet ingår att också verka för konkurrens, men 

ingen precisering görs av vilken definition av ordet konkurrens som åsyftas.110 

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 3 C, 3 M, 2 Fp, och 

7 S. (Regering: C, M och Fp.) S-ledamöter reserverar sig mot utskottsmajoritetens 

förslag och förespråkar bland annat högre driftsstöd till lågtäckningstidningar än vad 

regeringen har föreslagit.111 

 

Proposition 1983/84:100  

– Mångfaldsbegreppet: [Ingen information].  

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

– Intressegruppers roll: S-regering lägger fram propositionen. 

 

Konstitutionsutskottets betänkande 1983/84:17 

– Mångfaldsbegreppet: Uttrycket ”mångfald i pressen” används, utan att det 

specificeras om det syftar på mångfald i maktfördelningshänseende eller inte.112  

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 7 S, 1 V, 2 C, 1 Fp 

och 4 M. (Regering: S).  

 

Femte pressutredningen: 1983 (Ds U 1985:2 Effektivare presstöd)  

– Mångfaldsbegreppet: I direktiven definieras presspolitikens syfte som att upp-

rätthålla ”konkurrens och mångfald”.113 Det faktorerna beskrivs främja en innehålls-

                                                 
108 Prop. 1980/81:137, s. 4. 
109 KU 1980/81:19, s. 7. 
110 Ibid, s. 7. 
111 Ibid, s. 11f. 
112 KU: 1983/84:17, s. 5. 
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mångfald, i form av variation inom journalistiken och åsiktsförmedlingen, som anges 

vara huvudmålet. Vid sidan om ospecificerad konkurrens och mångfald är ”varierad 

tidningsstruktur” något som framställs som eftersträvansvärt i uppdrags-

beskrivningen.114 Tidningsstruktur kan syfta på företags- och ägarstruktur, men också 

på variationen av tidningsprodukter, som är någonting helt frikopplat från 

maktförhållandena. ”Effekter på ägarstruktur och koncentrationsgrad bör beaktas” 

står det längre fram i uppdragsbeskrivningen. Men direktiven specificerar inte ut-

tryckligen om ägarmångfald ska eftersträvas.115 

Utredaren likställer, i ett avsnitt om grunderna för presstödets fördelning, 

begreppet mångfald med att ”motverka koncentration och främja konkurrens”.116 I en 

argumentation om fördelarna med riktade stöd skriver utredaren att de, till skillnad 

från generella stöd, är de enda som kan bidra till uppfyllandet av det presspolitiska 

målet ”att främja mångfald i form av från varandra fristående dagstidningsföretag”.117 

– Konkurrens och komplettering: I direktivens syfte för presspolitiken ingår som 

sagt konkurrens som medel för att nå den eftersträvade innehållsmångfalden. Komp-

lettering ingår däremot inte. Utredningen behandlar inte heller komplettering på 

något närmare sätt utan utgår, liksom direktiven, från formuleringar om konkurrens 

som det eftersträvansvärda. 

– Intressegruppers roll: S-regering bestämmer direktiven för utredningen.118  

 

Proposition 1986/87:100 

– Mångfaldsbegreppet: [Ingen information]. 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

– Intressegruppers roll: S-regering lägger fram propositionen.  

 

Konstitutionsutskottets betänkande 1986/87:18 

– Mångfaldsbegreppet: Kring fådagarstidningarnas situation hänvisar utskottet till 

deras betydelse för ”mångfalden i pressutbudet”.119 På samma sida avslås motioner 

                                                                                                                                                         
113 Ds U 1985:2, s. 69. 
114 Ibid, s. 78. 
115 Ibid, s. 69-84. 
116 Ibid, s. 14. 
117 Ibid, s. 18. 
118 Som särskild utredare utses Bo Präntare (Presstödsnämndens kanslichef, med en bakgrund som bland annat 
chefredaktör och VD för tidningar inom arbetarrörelsen). 1984 ersätter utredningssekreteraren Karl Erik 
Gustafsson (docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet) Bo Präntare som utredare och slutför arbetet.  
119 KU 1986/87:18, s. 5. 



 

 

 
48 

om sänka stödet med motiveringen att ”mångfalden i tidningsutbudet” måste be-

varas. Den utbudsbetoningen gör mångfaldsbegreppet maktfrånkopplat. 

– Konkurrens och komplettering: Fådagarstidningars roll för mångfalden i pressut-

budet betonas. Med det accepteras komplettering som medel för att nå målet om 

mångfald.  

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 7 S, 1 V, 2 C, 2 Fp 3 

M. (Regering: S). Betänkandet berör motioner där representanter för V, C (och även 

S) förespråkar högre stöd än regeringsförslaget och motioner där Fp och M före-

språkar lägre stöd än regeringsförslaget.  

 

Sjätte pressutredningen: 1985 (SOU 1988:48 Reformerat presstöd)  

– Mångfaldsbegreppet: Regeringen anger i början av direktiven120 innehållsmång-

fald som målet med presspolitiken. Längre fram används ”mångfald i tidnings-

utbudet” som målformulering. De är båda utan koppling till maktfördelning. Direkti-

ven presenterar sen ett resonemang om en tolkning av mångfaldsbegreppet som helt 

frikopplat från maktaspekten. Argumentationen utgår från konstaterandet att tid-

ningar som kommer ut med ett nummer i veckan är viktiga för innehållsmångfalden, 

men inte konkurrerar om annonser på samma villkor som tidningar med utgivning 

närmare varje dag: 

 
Skillnaden mellan konkurrent- och komplementtidningar i detta avseende innebär att 
publicistisk mångfald möjligen skulle kunna bygga på andra förutsättningar än en 
genomgående ekonomisk och publicistisk konkurrens på både läsar- och annonsmarknaden. 
Mångfaldsbegreppet skulle möjligen kunna ses i andra termer och gälla annat än yttre 
mångfald i bemärkelsen antalet självständiga tidningsföretag. Med ett sådant synsätt skulle 
mångfaldsbegreppet kunna relateras till alternativa utgivningsformer och en delvis annan 
inriktning av presstödet diskuteras.121 

 

Det följs av exempel om att stöd skulle kunna ges till separata redaktioner som 

fungerar som underavdelningar hos ekonomiskt starka tidningsföretag, och publice-

rar sitt material som en bilaga eller liknande, men inte har någon ambition att kon-

kurrera på annonsmarknaden. 

Utredningsbetänkandet innehåller ett kapitel om hur tolkningarna av mångfalds-

begreppet har förändrats.122 Den tolkning kommittén själv förespråkar är att 

”[m]ångfalden bör alltid bedömas utifrån antalet självständiga redaktionella 

produkter, oavsett företagsformen.” Vad gäller ägarmångfald anser utredningen att 

                                                 
120 SOU 1988:48, s. 249-65. 
121 Ibid, s. 264. 
122 Ibid, s. 113-21. 
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utvecklingen inom ägarförhållandena inte utgör något hot mot innehållsmångfalden. 

En motivering är att redaktioner i Sverige av tradition har en självständig ställning i 

förhållande till sina ägare i fråga om utformningen av innehållet. Och utredningen 

bedömer att presspolitiken har lyckats hindra att de stora inflytelserika ägargrupp-

erna styr marknaden. Stödåtgärder har gjort tidningarna mindre känsliga för ägar-

tryck. Och på så sätt har mångfalden tryggats enligt utredningen. Kommitténs slut-

sats är att det är innehållsmångfalden som ska vara det tydliga målet för press-

politiken, formulerats som att ”[d]en presspolitiskt eftersträvade mångfald en avser 

bredd i nyhetsförmedling och opinionsbildning”.123 I samma avsnitt ges utöver det en 

målformulering inriktad på produktmångfald:  

 
Det presspolitiskt centrala är i mångfaldsperspektivet antalet självständiga redaktionella 
produkter. Mångfalden som målbeskrivande term inom presspolitiken har med denna tolkning 
inget samband med det juridiska eller företagsekonomiska företagsbegreppet, utan åsyftar en 
publicistisk och redaktionell mångfald. Företagsformer och ägarförhållanden är sålunda i detta 
sammanhang av mindre betydelse.124  

 
– Konkurrens och komplettering: Regeringen uttrycker inte vilka medel den tycker 

presspolitiken ska utgå från, utan ger utredningskommittén i uppgift att pröva om 

stödet är ändamålsenligt och därefter hitta former för stödet som är ”lämpliga och 

effektiva” för att nå mångfaldsmålen.125 Det ska vara en ”utvärdering i vidaste 

bemärkelse” av hur stödsystemet fungerar.126  Samtidigt nämns konkurrens som 

något eftersträvansvärt genom formuleringen ”målet om konkurrens och mångfald” i 

avsnittet om samverkan.127 Samma sak i den avslutande uppdragsbeskrivningen, men 

då i formen att det politiska motivet för statligt presstöd ”har alltid varit” att värna 

om konkurrens och mångfald.128 Det är mer en beskrivning av det förgångna än en 

uppmaning om vad kommittén vill ska komma. Det följs dessutom av ett 

förtydligande av utgångspunkterna för kommitténs arbete där enbart innehållsmång-

falden som nämns som mål. 

Direktiven hänvisar indirekt till täckningsgradsteorin om lågtäckningstidningars 

underläge på annonsmarknaden, men utan att gå in på den närmare. Konkurrens 

anges som ett syfte för presstödet, men inte strikt i bemärkelsen konkurrens mellan 

företag, utan med en öppning mot att det kan betyda en tävlan mellan redaktioner 

                                                 
123 SOU 1988:48, s. 120. 
124 Ibid, s. 120f. 
125 Ibid, s. 249. 
126 Ibid, s. 249. 
127 Ibid, s. 256. 
128 Ibid, s. 262. 
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med samma ägare och liknande. Att motverka monopol anges också som ett syfte, 

men det är inte klart om det är monopol i en företagsmässig betydelse eller i 

betydelsen innehålls- eller åsiktsmonopol. I den avslutande uppdragsbeskrivningen 

landar regeringen i anvisningen att den nuvarande inriktningen att stödet ska 

”uppväga obalansen mellan starka och svaga tidningar” är något som ”möjligen [kan] 

diskuteras”.129 Motiveringen är att en ”egentlig marknadskonkurrens” kräver att 

tidningarna har likartade förutsättningar och uppfattas som likvärdiga av läsare och 

annonsörer. Men i praktiken är drygt hälften av de tidningar som får driftsstöd 

fådagarstidningar – de flesta endagstidningar – som inte konkurrerar på jämförliga 

villkor med flerdagarstidningar utan mer har rollen av ett komplement. Och de är 

enligt regeringen genom sin åsiktsförmedling betydelsefulla ”för mångfalden i 

pressutbudet”.130 

I utredningsbetänkandet görs en genomgång av hur tolkningen av konkurrens-

begreppet har förändrats. Kommitténs beskrivning är att det från början avsåg 

konkurrens mellan annons- och läsarmässigt jämnstarka tidningar. Sen har 

betydelsen förskjutits till att inkludera komplementtidningar, som inte är jämbördiga 

konkurrenter på huvudtidningens annons- och läsarmarknad. Och med den sjätte 

pressutredningen utvidgas konkurrensbegreppet till att innefatta även till exempel en 

bilaga utgiven via en större tidning, men gjord av en separat redaktion.  

 
Med tiden har konkurrenskriteriet vidgats. Genom att presstöd även utgår till fådagars-
tidningar och editioner klargörs att valfrihet och alternativ i vidare bemärkelse (komplement) 
är av betydelse lika väl som en ren konkurrens i termer av jämförbara redaktionella 
ambitioner. Denna utveckling är en naturlig följd av att första pressutredningens tänkta 
konkurrensstruktur så småningom modifierats.131 

 
Utredningskommitténs slutsats är att konkurrensbegreppet nu ska tolkas som 

”valfrihet och alternativ på läsarmarknaden”.132 De tidningar som anses delta i 

konkurrensen är de som ”uppfattas som ett alternativ eller ett komplement för läsare 

av allmänna nyheter och samhällsdebatt.133 En tidning kan betraktas som en 

konkurrent på läsarmarknaden, även om volymen redaktionellt material inte är 

direkt jämförbar med den ena eller andra konkurrentens. I kapitlet om driftsstöd 

betonar utredningen de lågfrekventa tidningarnas betydelse för ”mångfalden i 

                                                 
129 SOU 1988:48, s. 264. 
130 Ibid, s. 264. 
131 Ibid, s. 118. 
132 Ibid, s. 120. 
133 Ibid, s. 120. 
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nyhetsförmedling och opinionsbildning”.134 Det används som motivering för 

utredningens förslag om att ge de tidningsgrupperna en större andel av det totala 

driftsstödet. 

Komplementsaspekten berörs också i utredningens förslag till ny definition av 

begreppet dagstidning i stödförordningen. Utredningen föreslår att en uttalad av-

gränsning läggs till gentemot publikationer vars bevakning är begränsad till enstaka 

ämnesområden som exempelvis näringsliv, miljö, idrott eller religion. 135 

– Intressegruppers roll: S-regering bestämmer direktiven för utredningen.136 

 

Proposition 1989/90:78  

– Mångfaldsbegreppet: Mångfald anges som ett mål, men begreppets betydelse 

specificeras inte.137  

– Konkurrens och komplettering: I argumentationen för att det riktade stödet är 

det viktigaste knyter propositionen an till teorin om lågtäckningstidningars kon-

kurrensmässiga underläge. Regeringen anser att det ”endast är de konkurrensmässigt 

utsatta tidningarna som är i behov av ekonomisk hjälp”.138 Och ”konkurrensmässigt 

underläge till följd av låg spridning” anges som kriterium för att en tidning ska få 

stöd.139 Samtidigt betonas också de lågfrekventa tidningarnas betydelse för innehålls-

mångfalden.140 Det innebär att komplettering godtas som alternativt medel. 

– Intressegruppers roll: S-regering lägger fram propositionen. 

 

Konstitutionsutskottets betänkande 1989/90:31 

– Mångfaldsbegreppet: Utskottet ansluter sig till grundidén att stödja tidningar 

som har konkurrensmässigt underläge på grund av låg täckningsgrad. 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

–  Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 8 S, 1 V, 1 Mp, 2 C, 

2 Fp, 3 M. (Regering: S). Via motion och reservation förespråkar representanter för 

M och Fp ett lägre stöd än propositionen. Fp lämnar utöver det förslaget att de 

direkta stöden på sikt ska trappas ned. Samtidigt vill Fp satsa på åtgärder för att 

                                                 
134 SOU 1988:48, s. 146. 
135 Ibid, s. 130. 
136 Ledamöter i utredningskommittén: VD Jan Rydh (kommittéordförande), riksdagsledamöterna Kurt Ove 
Johansson (S), Maj-Lis Lööw (S), Bo Hammar (V), Bengt Kindbom (C) och Anders Björck (M) och f. d. 
borgarrådet Per-Olof Hansson (Fp).  
137 Prop. 1989/90:78, s. 4.  
138 Ibid, s. 4. 
139 Ibid, s. 12. 
140 Ibid, s. 4, 12 och 14. 
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uppmuntra teknisk samverkan. V föreslår i motion och reservation högre driftsstöd 

än propositionen. Höjningen skulle riktas till lågfrekventa tidningar.141 

 

Sjunde pressutredningen: 1993 (SOU 1995:37 Vårt dagliga blad) 

– Mångfaldsbegreppet: Direktiven142 ger utredningskommittén i uppgift att pröva 

om presstöd överhuvudtaget behövs. Både mål och medel för presspolitiken ska 

utsättas för prövning och cementeras inte i några uttalade definitioner. Det närmaste 

direktiven kommer en målformulering är när fri åsiktsbildning beskrivs som 

”omistligt” för demokratin och att medierna ”obestridligt” spelar en betydande roll i 

den frågan.143 Det är indirekt att sätta upp ett mål om innehållsmångfald för 

presspolitiken.  

Det utredningskommittén kommer fram till i fråga om utgångspunkter för 

mediepolitiken är att huvudmålet är att förstärka och fördjupa demokratin genom att 

främja ”vital opinionsbildning”.144 Utredningen ansluter sig med det till mål inriktade 

på innehållsmångfald. Vidare använder sig utredningen av uppdelningen yttre och 

inre mångfald, som båda är maktneutrala mångfaldsbegrepp. Den inre kan beskrivas 

som mångfald inom en enskild tidning, eller inom ett masmedieföretag, och den yttre 

som mångfald i form av flera separata enheter. I betänkandet konkretiseras yttre 

mångfald dels som ett stort antal dagstidningar och dels som många verksamheter 

inom nya medier – i första hand radio och tv. Utredningens slutsats är att det är den 

yttre mångfalden som statens mediepolitik ska inriktas på att främja.145 

– Konkurrens och komplettering: Utredningen lyfter fram att mångfalden inom 

dagspressen främjas av risktäckande och regionala fådagarstidningar. I diskussion-

erna kring dagstidningsbegreppet månar utredningen om fådagarstidningarna 

genom att framhäva att de ”fyller […] en viktig funktion i den fria åsiktsbildning-

en”.146 Utredningen upprepar den föregående pressutredningens förslag på att införa 

ett tillägg i stödförordningen om att tidningar vars innehåll är avgränsat till enstaka 

ämnesområden inte ska definieras som dagstidningar.147 

                                                 
141 1989/90:KU31, s. 6f och 28-30. 
142 SOU 1995:37, s. 221-30. 
143 Ibid, s. 221f. 
144 Ibid, s. 155. 
145 Ibid, s. 155-67. 
146 Ibid, s. 170. 
147 Ibid, s. 170f. 
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–  Intressegruppers roll: Borgerlig koalitionsregering (M, Fp, C och Kd) bestämmer 

direktiven för utredningen148. Representanter för M och Fp reserverar sig mot 

utredningsmajoriteten och förespråkar att alla former av riktat presstöd tas bort och 

att bara de indirekta generella stöden behålls.149 

 

Proposition 1996/97:03  

– Mångfaldsbegreppet: Genom att utgå från begreppsparet inre och yttre mångfald 

förflyttas fokus bort från maktförhållandena. Inre mångfald beskrivs i propositionen 

som ”förekomsten av olika åsiktsriktningar och idéer inom enskilda tidningar”.150 

Och den inre mångfalden uppges ha främjats av ”[d]en journalistiska 

professionaliseringen som har skett sedan mitten på 1970-talet”. I och med 

konstaterandet att ”[m]ångfald i nyhetsförmedling och opinionsbildning” har främ-

jats av tillkomsten av nya medier inkluderar propositionen andra medier än tidningar 

i mångfaldsbegreppet.  

– Konkurrens och komplettering: Mångfald på dagstidningsmarknaden definieras 

som något som uppnås både med hjälp av konkurrens och med hjälp av komp-

lettering.  

 
Det är […] inte bara konkurrerande dagstidningar som bidrar till den yttre mångfalden. Även 
dagstidningar som i första hand upplevs som ett komplement till den tidning man 
huvudsakligen läser har en monopolbrytande effekt på den regionala marknaden.151 

 
Propositionen ansluter sig delvis till utredningens förslag om att snäva in 

presstödsförordningens definition av dagstidning så att tidningar med specialiserat 

innehåll inte ska kunna få stöd. Skillnaden är att regeringen föreslår att 

begränsningen bara ska gälla fådagarstidningar. Argumentet är att tidningar med 

utgivning fler dagar i veckan ”i kraft av sin periodicitet” kvalificerar sig som nyhets-

tidningar. Anledningen till insnävningen är enligt regeringen att Presstödsnämndens 

praxis har förskjutits så att fler och fler nischtidningar har beviljats stöd. De tidningar 

det handlar om i praktiken, som väntas bli av med stöd på grund av insnävningen, är 

                                                 
148 Ledamöter i utredningskommittén när slutbetänkandet lämnas in: landshövdingen Bengt K Å Johansson (S, 
kommittéordförande), professorerna Hans Fredrik Dahl och Karl Erik Gustafsson, jur. kand. Georg Danell (M, 
tidigare riksdagsledamot), riksdagsledamöterna Lotta Edholm (Fp), Bertil Fiskesjö (C), Barbro Hietala Nordlund 
(S), Agneta Ringman (S), Ingvar Svensson (Kd), Kurt Ove Johansson (S), My Persson (M), oppositionsrådet Niels 
Hebert (Mp), kulturskribenten Göran Hillman (V-gruppledare i Järfälla), chefredaktören Sören Thunell (S, med 
bakgrund som partisekreterare och informationschef för S och chefredaktör för en A-presstidning), professor 
Lennart Weibull och civilekonomen Lena Wennberg (tidigare VD för liberala Sydsvenska dagbladet). 
149 SOU 1995:37, s. 207-11. 
150 Riksdagstryckets band Riksdagen 1996/ 97 propositioner 2-5, s. 164-78  är källa för det följande.  
151 Riksdagen 1996/ 97 propositioner 2-5, s. 166.  
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tre religiöst inriktade tidningar. Praxis kring hög- och medelfrekventa nischtidningar 

blir som sagt inte föremål för någon åtgärd utan ges med det här regeringens 

godkännande. Den största praktiska konsekvensen av det är att den högfrekventa 

nischtidningen Dagens industri kan fortsätta ta del av stödsystemen.  

– Intressegruppers roll: S-regering lägger fram propositionen. 

 

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU1  

Betänkandet ansluter sig till regeringens förslag om ändrad dagstidningsdefinition.152 

– Mångfaldsbegreppet: Utskottet använder enbart ett opreciserat mångfaldsbe-

grepp. 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 8 S, 1 V, 1 Mp, 1 C, 2 

Fp, 4 M. (Regering: S). M och Fp väcker genom motion, reservation och särskilt 

yttrande förslaget att avveckla stödet helt. M, Fp, Kd, C och Mp invänder i motioner 

mot ändringarna i dagstidningsbegreppet. I en gemensam reservation av 

utskottsledamöter från M, Fp, Mp och V formuleras motiveringen att de vill hindra 

att de politiska partierna får en fördel gentemot andra typer av folkliga organisationer 

och rörelser vad gäller att ge ut tidningar. Reservanterna uttrycker att de vill att 

förutsättningarna ska vara lika för tidningar med utgångspunkt i religion och 

miljöfrågor som tidningar inriktade på allmänna samhällsfrågor och politik.  

 

Åttonde pressutredningen: 2004 (SOU 2006:08 Mångfald och räckvidd) 

– Mångfaldsbegreppet: Direktiven ger utredningskommittén i uppgift att föreslå 

åtgärder som bidrar till mångfald både vad gäller innehåll och vad gäller ägande. 

Utredningskommittén konstaterar att orsaken till att ägarmångfald inkluderades var 

en debatt som hade uppstått på grund av ”den ökande graden av samverkan och 

sammanslagning”.153 Kommittén kommer fram till att presspolitikens grund är att 

staten ska verka för att möjliggöra att medborgarna får tillgång till en mångfald 

massmedier som bidrar till demokratin. Mångfaldsbegreppet kopplas till hela floran 

av olika medier, inte bara dagstidningar.154 

Åttonde pressutredningen använder uppdelningen i yttre och inre mångfald – två 

                                                 
152 Riksdagstryckets band Riksdagen 1996/ 97 Konstitutionsutskottet 1-24, s. 23-34, 42-44  och 48-50 är källa för 
det följande. 
153 SOU 2006:8, s. 147. 
154 Ibid, s. 13f och 447-56. 
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maktfrånkopplade mångfaldsbegrepp. I sin bedömning av värdet av att fortsätta ge ut 

presstöd förespråkar kommittén en mångfald ”redaktionellt självständiga” mass-

medier som ett mål för stödutdelningen.155 Utredningsuppdraget att föreslå åtgärder 

för mångfald av ägande berörs i kapitlet om driftsstöd. Kommittén kommer där fram 

till att staten ska se till att det finns ”goda förutsättningar att bedriva både små och 

stora medieföretag sida vid sida”.156 Vad det innebär i praktiken preciseras inte. I 

avsnittet om samverkan och sammanslagningar argumenterar utredningskommittén 

för att samarbete, så länge det inte rör det redaktionella arbetet, är positivt då det 

bidrar till att bevara ”en mångfald tidningstitlar” på dagspressmarknaden.157 Det som 

ses som avgörande i det fall då ett företag äger två traditionellt sett konkurrerande 

lokaltidningar på en ort är den så kallade redaktionella självständigheten. Den 

definieras enligt utredningen av sådant som en egen ansvarig utgivare och en 

redaktion som inte står i beroende till andra dagstidningar. Men kommittén gör 

bedömningen att vissa tidningar som har fusionerats i praktiken kommer att bli 

tvungna till visst redaktionellt samarbete för att klara sig. Utifrån den insikten sätts 

ett krav på 60 procent eget material för att bli berättigad till driftsstöd. Bedömningen 

är att det inte finns något avgörande som talar emot att företag som äger två 

konkurrenttidningar ska kunna få driftsstöd för sin andratidning, så länge de 

uppfyller kriterierna om självständighet och eget innehåll.158 

– Konkurrens och komplettering: Täckningsgradsteorin används fortfarande för att 

motivera presstödets existens. I den meningen betonas konkurrens som press-

politiskt medel. Men utredningen lyfter också fram lågfrekventa dagstidningars roll 

och skriver att de ”på ett förtjänstfullt sätt kan skapa dynamik i dagstidnings-

branschen”.159 En brasklapp om täckningsgradsteorins giltighet läggs in i kapitlet om 

driftsstöd. Utredningen påpekar att täckningsgradsteorin kom till när dagstidning-

arna var i stort sett det enda mediet som konkurrerade på publik- och annonsmark-

naden, medan dagstidningarna sen dess har fått en större konkurrens från andra 

medier. Kommitténs slutsats är att generella stöd till dagstidningar, som till exempel 

lägre mervärdesskatt, nu är viktigare än tidigare för att dagstidningsnäringen som 

helhet ska kunna överleva och hävda sig gentemot annan media.160 

                                                 
155 SOU 2006:8, s. 28. 
156 Ibid, s. 128. 
157 Ibid, s. 151. 
158 Ibid, s. 16, 127 och 147-55. 
159 Ibid, s. 15. 
160 Ibid, s. 14f, 128f och 138. 
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– Intressegruppers roll: S-regering bestämmer direktiven för utredningen.161 

Representanter för Fp och M uttrycker i en reservation att de vill att de riktade 

formerna av presstöd ska tas bort.162 

 

Proposition 2005/06:201 

– Mångfaldsbegreppet: Innehållsmångfald i form av exempelvis nyheter, gransk-

ning och debatt anges som mål. Regeringen konstaterar att ägandet har betydelse för 

tidningens självständighet, men bedömer att dagens konkurrenssituation kräver 

fusioner för att pressa ned kostnaderna. Slutsatsen blir att det viktiga nu är att 

”bibehålla en mångfald av pressröster och självständigt arbetande redaktioner”.163 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information]. 

– Intressegruppers roll: S-regering lägger fram propositionen.  

 

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:40 

– Mångfaldsbegreppet: Utskottet skriver att presstödet ”är av väsentlig betydelse 

när det gäller att motverka koncentrationstendenser och upprätthålla mångfalden 

inom dagspressen”, men specificerar inte om det handlar om koncentrations- och 

mångfaldsbegrepp syftande på maktfördelning eller inte.164 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information].  

– Intressegruppers roll: Partiernas antal ledamöter i utskottet: 8 S, 1 V, 1 Mp, 1 C, 1 

Kd, 2 Fp, 3 M. (Regering: S). M och Fp föreslår i motion och reservation att de direkta 

formerna av presstöd ska avvecklas. C föreslår i motion och särskilt yttrande att 

andratidningar inom en koncern som ger ut annan dagstidning på samma ort ska få 

lägre driftsstöd än andra stödberättigade tidningar. Kd föreslår bland annat att 

presstödet ska avvecklas i fall där en förstatidning har köpt upp en driftsstöds-

berättigad andratidning.165 

 

 

 

 

                                                 
161 Ledamöter i utredningskommittén när slutbetänkandet lämnas in: Riksdagsledamöterna Sören Thunell (S, 
kommittéordförande), Bo Bernhardsson (S), Charlotta Bjälkebring (V), Birgit Friggebo (Fp), Jöran Hägglund (C), 
Mats Johansson (M), Niclas Malmberg (Mp), Helene Petersson (S) och Ewa Sundkvist (Kd).  
162 SOU 2006:8, s. 433-35. 
163 Proposition 2005/06:201, s. 9 och 11. 
164 2005/06:KU40, s. 10. 
165 Ibid, s. 8-10 och 13-16. 
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Dir. 2011:112 

– Mångfaldsbegreppet: Genomgående maktneutrala mångfaldsbegrepp används. 

Utbud, pressröster och självständiga redaktioner tas upp som exempel på områden 

där mångfald ska eftersträvas.166 

– Konkurrens och komplettering: [Ingen information].  

– Intressegruppers roll: Borgerlig koalitionsregering (M, Fp, C och Kd) lämnar 

utredningsdirektiven. 

  

 

 

 

                                                 
166 Dir. 2011:112, s. 4. 
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4. RESULTAT 

Undersökningen visar att i takt med att riksdagspartiernas presspolitiska målsätt-

ningar ändrats så har de förskjutit betydelsen av de nyckelbegrepp som styr stöd-

systemet. Det har möjliggjort nya tillämpningar i presstödssystemet utan att reglerna 

formellt har behövt ändras. Det är både begreppet mångfald och begreppet konkurr-

ens som har fått sin betydelse förskjuten. I det senare fallet var utfallet delvis annor-

lunda än väntat vad gäller dess position i förhållande till komplettering som medel 

för presspolitiken. Intressegruppsanalysen visar att omtolkningen och förskjutningen 

i den presspolitiska diskussionen har haft en bred uppslutning över partigränserna. 

Det socialdemokratiska partiet, som i början drev linjen om företags- och 

ägarmångfald, bidrog senare till att etablera en maktoberoende tolkning av 

mångfaldsbegreppet. De borgerliga partier som från början var emot riktade stöd-

former började efterhand ställa sig bakom dem. Samtidigt har de under hela perioden 

förespråkat generella stöd framför riktade och med det bidragit till nedtonandet av 

maktaspekten i mångfaldsbegreppet.    

 

4.1 MÅNGFALDSBEGREPPET 

Direktiven till första pressutredningen innehöll mål om både åsiktsmångfald och 

ägarmångfald. Utgångspunkten var att ägandet måste vara delat för att åsiktsmång-

fald ska kunna upprätthållas. Maktfördelningsaspekten betonades tydligt av den 

kommitté som utförde utredningen. I den efterföljande regerings- och utskotts-

behandlingen refererades utredningens analys utan grundläggande invändningar. I 

direktiven till nästa utredning utgick regeringen fortfarande från farhågor om att 

minskad ägar- och företagsmångfald skulle komma att leda till minskad åsikts-

mångfald. Efterföljande proposition och utskottsutlåtande om pressens lånefond 

definierade syftet som att göra behövande dagstidningsföretag mer konkurrens-

kraftiga. De uttryckte med det ett mål om maktfördelning. I propositionen om att 

införa ett driftsstöd motiverades förslaget med farhågor om att minskning av antalet 

företag skulle komma att leda till monopol inom opinionsbildning och 

nyhetsförmedling. 

Tredje pressutredningens direktiv öppnade upp för att förutsättningslöst pröva 

stödregleringarna och precisera målformuleringarna. Men direktiven stod samtidigt 
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fast vid den grundläggande analysen om att marknadskrafternas särskilda 

funktionssätt på dagstidningsområdet orsakar problem för tidningar i svagare 

ställning och gör det rimligt att korrigera med stöd. Utredningen förde in ett 

maktneutralt mångfaldsbegrepp syftande på antalet redaktioner och förespråkade att 

konkurrens inte ska mätas som företagskonkurrens utan som konkurrens mellan de 

delar av företagen som ägnar sig åt redaktionell verksamhet. Samtidigt höll 

utredningen fast vid ägarmångfaldsmålet genom att säga att ägarkoncentrationen 

inte får gå så långt att makten över tidningarna begränsas till några få. Den 

efterföljande propositionen instämde i vad utredningen sa om maktkoncentration 

och byggde samtidigt sina målformuleringar på maktneutrala begrepp som mångfald 

av röster och mångfald av redaktioner.  

Fjärde pressutredningens direktiv utgick från opreciserade mångfaldsbegrepp och 

det dubbeltydiga ”mångfald på tidningsmarknaden”. Det kan syfta på antalet 

produkter på marknaden, vilket gör det maktneutralt, eller lika gärna på antalet 

företag på marknaden, vilket gör att det säger något om maktfördelning. I 

utskottsbehandlingen av propositionen efter utredningen användes den maktneutrala 

syftesformuleringen att sträva efter mångfald i pressutbudet. Direktiven till nästa 

pressutredning använde ett opreciserat mångfaldsbegrepp. Men det ingick också att 

utredaren skulle ta hänsyn till effekter på ägarstruktur och koncentrationsgrad. 

Utskottsbehandlingen därefter valde en maktfrånkopplad betydelse genom att 

förespråka en strävan efter mångfald i utbudet av tidningsprodukter.  

Det kom igen i direktiven till sjätte pressutredningen. Där tog regeringen dess-

utom uttalat ställning för att aktivt försöka tolka om mångfaldsbegreppet. Regeringen 

konstaterade att mångfald tidigare har syftat på antalet självständiga tidningsföretag, 

men föreslog att det skulle kunna ändras till att gälla enbart publicistisk mångfald. 

Enligt regeringen var poängen med en sådan omdefinition av mångfaldsbegreppet att 

den skulle göra att andra utgivningsformer än de gällande skulle kunna stödjas, till 

exempel enskilda redaktioner verkande under ett väletablerat företags paraply. I 

propositionen som följde på utredningen angav regeringen mångfald i opreciserad 

betydelse som presspolitiskt mål.  

Direktiven till sjunde pressutredningen innehöll åsiktsmångfald i målbeskriv-

ningen och begärde utöver det att stödets utformning skulle omprövas. Den pro-

position som följde på utredningen tog fasta på begreppsparet inre och yttre mång-

fald, som består av två maktneutrala mångfaldsbegrepp. Användningen av dem 
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framställer det som att valet står enbart mellan de två, men inget av dem berör frågan 

om fördelning av makt. Den frågan osynliggörs.  

Den senaste pressutredningen utgick från direktiv om att föreslå åtgärder för 

både mångfald av innehåll och mångfald av ägande. Anledningen var en offentlig 

debatt om den pågående utvecklingen mot sammanslagningar och samverkan mellan 

tidningar. Men utredningskommittén tog inte fasta på det utan baserade sin analys 

på maktneutrala mångfaldsbegrepp. Utredningens slutsatser om att samman slag-

ningar av konkurrenttidningar inte är något problem så länge redaktionerna har 

självständighet kan inte heller sägas uppfylla direktiven om att föreslå åtgärder för 

ökad ägarmångfald. Enligt den efterföljande propositionen har fusioner blivit ett 

ofrånkomligt inslag, som är nödvändigt för att det ska gå att bekosta utgivningen. 

Propositionen konstaterade att fusioner i kombination med presstöd behövs för att 

åtminstone kunna upprätthålla en mångfald av pressröster och självständiga 

redaktioner. Samtidigt nämnde regeringen att ägandet har betydelse för en 

redaktions självständighet, vilket möjligen kan ses som en motsägelse.  

I direktiven till den pågående nionde pressutredningen användes enbart 

maktneutrala mångfaldsbegrepp i målformuleringarna.     

 

4.2 KONKURRENS OCH KOMPLETTERING 

Konkurrens, enligt upplagespiralteorins beskrivna mönster, var det som första 

pressutredningens analys grundade sig på. Det sågs som det nödvändiga förhållandet 

för en, med tanke på de demokratiska uppgifterna, fungerande dagspress. Vid sidan 

om det uppmärksammade utredningen också de lågfrekventa tidningarnas betydelse, 

särskilt för områden där det ideala konkurrensförhållandet inte existerade, och 

bedömde dem som värda att stödja. I utredning två, tre, fyra, sex, sju och åtta, med 

åtföljande regerings- och utskottsbehandling, nämndes både konkurrens och 

komplettering som vägar för att uppfylla mångfaldsmålen. Visserligen var betoningen 

betydligt starkare på konkurrens i början och starkare på komplettering senare. Men 

det räcker för att motbevisa uppfattningen att utvecklingen gick från att konkurrens 

från början var det enda accepterade presspolitiska medlet och att komplettering 

först senare introducerades och gradvis accepterades som likvärdigt medel för 

presspolitiken. 

Vid undersökningen av konkurrensbegreppet visade sig dessutom ett annat 

fenomen. Det har, liksom mångfaldsbegreppet, fått sin betydelse förskjuten. Från att 
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från början uteslutande ha avsett konkurrens mellan företag med jämförliga tid-

ningar på samma marknad har det omtolkats till konkurrens mellan redaktioner. Det 

har dessutom omtolkats till att inkludera konkurrens mellan alla typer av tidningar 

med olika inriktningar, på i praktiken olika marknader, som läsare kan uppfatta som 

alternativ. Den sistnämnda tolkningen utgår från konkurrens som en slags tävlan om 

bästa innehållet och att det är något som uppstår när det finns flera tidningar i sam-

hällsdebatten, oavsett om de verkar inom olika nischer eller kan ses som likvärdiga 

och utbytbara till sin karaktär.  

Tredje pressutredningen och den efterföljande propositionen var först med att 

sluta definiera konkurrens som företagskonkurrens och förespråka att det definieras 

som redaktionell konkurrens. Det öppnade för nya tolkningar av i hur stor utsträck-

ning tidningar kan ha gemensamt ägande och samverkan och fortfarande anses som 

konkurrenter i presspolitiskt hänseende.  

I direktiven till sjätte pressutredningen antydde regeringen att den ifrågasatte det 

lämpliga i den konkurrensteoretiska grunden för stödet. Motiveringen var att de 

flesta av de stödmottagande tidningarna inte har någon jämförbar konkurrent på sin 

delmarknad, men är värda att stödja på grund av deras bidrag till mångfalden i 

pressutbudet. Kompletteringens växande betydelse togs som motivering för att 

ompröva konkurrensteorin. Det var en beskrivning av den utveckling mot mer av 

monopolmarknader, där eventuella kompletterande småtidningar inte kan 

konkurrera på jämförliga villkor, som konkurrensteorin hade förutsagt och som 

stödet var tänkt att hindra. Det kan därför ses som motsägelsefullt att regeringen 

använde en beskrivning av hur rätt teorin hade haft på det området som argument för 

att den hade spelat ut sin roll. Men det visar också på den inneboende motsägelsen i 

stödets utformning: det har konkurrens mellan jämbördiga som förutsättning, men 

utgår samtidigt från att annonsmarknaden verkar så att det inte blir någon 

konkurrens på jämförbara villkor, alltså att andratidningen inte är jämbördig. Sjätte 

utredningens betänkande bidrog med en analys av hur tolkningen av konkurrensbe-

greppet har förändrats. Den användes för att argumentera för att den gamla 

tolkningen, som syftade på konkurrens mellan företag med jämförbara tidningar på 

samma marknad, borde förkastas. Utredningen tyckte att begreppet borde omtolkas 

till att innefatta alla typer av kompletterande tidningar som läsare uppfattar som 

alternativ.  

Åttonde pressutredningen höll fast vid konkurrensteorin, men reserverade sig en 
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aning om dess giltighet. Kommittén tog fasta på att teorin utformades när 

dagstidningar var i stort sett ensamt nyhetsmedium. Ökande konkurrens från andra 

medieslag gör att den tappar i förklaringsvärde. Slutsatsen som utredningen drog av 

det var att generella stöd därför kommer att få större betydelse, i och med att hela 

dagstidningsnäringen behöver hjälp att hävda sig gentemot annan media om den ska 

klara av att leva vidare. 

 

4.3 INTRESSEGRUPPERS ROLL 

I direktiv, propositioner och utskottsbetänkanden anknutna till de två första 

pressutredningarna drev S linjen om företagsmångfald och företagskonkurrens. Efter 

den tredje utredningen plockade S-regeringen i sin proposition in maktneutrala 

mångfaldsbegrepp, men fortsatte samtidigt måna om att makten över tidningarna 

inte ska begränsas till bara några få. En annan konstruktion från utredningen som S 

tog med sig och använde i propositionen är begreppet redaktionell konkurrens, som 

ersättare för konkurrens i betydelsen företagskonkurrens. 

M och Fp gick från att vara emot riktat presstöd till att acceptera det. Men de fort-

satte genomgående förespråka generella stödåtgärder framför riktade. När de 

tillsammans med C tog sig till regeringsställning 1976 lät de det riktade stödet vara 

kvar. I sina propositioner och utskottsbetänkanden under regeringsperioden, och i 

fjärde pressutredningens direktiv, använde de maktneutrala mångfaldsbegrepp.  

Efter att S hade fått tillbaka regeringsmakten 1982 fortsatte partiet använda 

maktneutrala mångfaldsbegrepp. I direktiven till femte pressutredningen uttrycker S-

regeringen farhågor om ägarkoncentrationens negativa konsekvenser. Men den ger 

inte ett tydligt besked om sin ståndpunkt kring vad som borde göras för att råda bot 

på det. I sina direktiv till sjätte pressutredningen framförde en S-regering det ovan 

beskrivna initiativet till aktiv omtolkning för att göra mångfaldsbegreppet 

maktneutralt och ifrågasatte av nödvändigheten av konkurrens mellan 

tidningsföretag. Utredningskommittén lanserade en tolkning av konkurrens-

begreppet som tävlan mellan alla olika slag av tidningar en läsare kan vara 

intresserad av. S gick i efterföljande proposition och utskottsbetänkande inte lika 

långt utan nöjde sig med ett opreciserat konkurrensbegrepp i sina målformuleringar. 

Direktiven till sjunde utredningen, från en borgerlig regering, utgick från ett 

maktneutralt mångfaldsbegrepp och öppnade upp för att ompröva lämpligheten i 
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presspolitikens medel. S gjorde ett försök att återupprätta ägarmångfaldsmålet i 

direktiven till åttonde pressutredningen. Men det ledde inte till någon åtgärd. I den 

följande propositionen resignerade S-regeringen inför ägarkoncentration som ett 

nödvändigt ont och riktade utifrån de förutsättningarna uppmärksamheten åt 

åtgärder för att istället öka de maktneutrala formerna av mångfald. Den borgerliga 

regering som lämnade direktiv för en nionde pressutredning hade där inte med något 

av makthänsyn i sitt mångfaldsbegrepp. 

 

4.4 SLUTSATS 

Sammantaget har ändrade presspolitiska målsättningar gjort att de politiska 

makthavarna har förskjutit betydelsen av begreppen mångfald och konkurrens. Det 

har gjort att stödet har fått en annan tillämpning än vad syftet var när de begreppen 

infördes i presstödets regelverk. Om mångfald tolkas som mångfald av innehåll 

istället för mångfald av företag, och om konkurrens mellan företag på samma 

marknad omtolkas till att också gälla tävlan mellan tidningar på olika marknader och 

verksamheter inom en massmediekoncern, så kan de som presspolitiska begrepp inte 

längre bidra till att uppfylla stödregleringens ursprungssyfte. Pådrivande bakom 

omtolkandet var både socialdemokratiska intressen och den borgerliga motparten, i 

dagspressammanhang huvudsakligen representerad av M och Fp. 
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5. DISKUSSION 

Omtolkningar av presspolitiska nyckelbegrepp har gjort att presstödets formella 

utformning har kunnat behållas även efter att det har misslyckats med sitt 

ursprungssyfte. Genom att ge begreppen mångfald och konkurrens nya betydelser 

har de politiska partierna kunnat motivera ett bevarande av stödsystemets formella 

struktur under nya marknadsförhållanden som systemet inte var anpassat för. Det 

har gjort det möjligt att tillämpa stödreglerna på sätt som strider mot det syfte som 

låg bakom utformningen av dem. Tydligaste exemplet är acceptansen av stödgivning 

till den mindre av två konkurrenttidningar som har köpts upp av den större tid-

ningens ägare. På så sätt har stödet getts en ny roll under de nya marknadsförhåll-

andena och utbetalningarna har kunnat fortsätta obehindrat. För näringen har stödet 

överlag betytt att svagare tidningar på de olika delmarknaderna har kunnat fortsätta 

ges ut. En minskad ägarmångfald har däremot inte kunnat hindras. 

Intressegruppernas motiv kan med public choice-teori beskrivas som rent seeking 

– egenintresse. Med en välfärdsteoretisk utgångspunkt kan motiven beskrivas som 

grundade i paternalism – allmänintresse. Inget i den här studiens resultat hindrar 

tolkningen att det kan ha varit en blandning av parternas egenintresse och deras 

hänsyn om allmänintresset som har legat bakom. Vad gäller mekanismerna bakom 

förloppet går det att argumentera för att Douglass Norths institutionella teoriansats 

kan ge en förklaring. Relativprisförändringar där arbetskraft blev dyrare i förhållande 

till kapital, tillsammans med förändrad marknadsstruktur kopplad till nya typer av 

media, skapade ett utrymme för att förhandla fram nya institutioner. Hittills har det 

skett informellt. 

När lagstiftarna etablerade en formell institutionell ram för presstödet uppfattade 

de den utifrån de informella institutioner som omgärdade tidningsnäringen och dess 

band till partipolitiken. Vi har konstaterat att dagspressen under 1960-talets stöd-

uppbyggnad i huvudsak var direkt knuten till politiska partier, medan de banden till 

stora delar har klippts sen dess. Möjligheten att en enda koncern skulle kunna ha 

kontroll över alla lokaltidningar på en ort togs inte upp i diskussionerna. Tidningarna 

i konkurrensunderläge var enligt beskrivningen i de tidiga pressutredningarna i regel 

organiserade som självständiga företag. Att stödsystemet i början inriktades på upp-

rätthållande av företags- och ägarmångfald berodde med andra ord inte enbart på 

hur de formella institutionerna var utformade. Det styrdes delvis av informella 
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institutioner som utgick från att den politiska inställningen hos ett tidningsföretags 

ägare med självklarhet färgade av sig på tidningens innehåll och att lokaltidningar på 

samma marknad gavs ut av konkurrerande företag. Informella institutioner skapade 

förväntningen på de formella stödregleringarna att de skulle fungera enligt det 

ursprungligen definierade syftet. Det avspeglade sig i den presspolitiska diskussionen 

där den informella inriktningen om att upprätthålla företags- och ägarmångfald lyste 

igenom. Men den inriktningen reglerades inte på formell väg helt och hållet. 

 När de presspolitiska målsättningarna sen ändrades och förde med sig nya 

informella institutioner lämnade regelverket utrymme för en ny tillämpning. Till 

grund för den informella institutionella förändringen låg en förändring i 

mediemarknadens struktur. Nya typer av reklambaserad media trädde in och började 

konkurrera om den plats på annonsförsäljningsmarknaden som tidigare hade varit 

reserverad för dagstidningarna. Det öppnade upp för en omförhandling av de 

institutionella ramarna. Och den gången kunde stödsystemet anpassas till den nya 

marknadssituationen på informell väg. 

Det kan verka oproblematiskt. Om inget i de stiftade reglerna tydligt har stått i 

vägen för den nutida tillämpningen så borde den väl omfamnas? Problemet är att 

stödet har införts för ett visst syfte. Åtgärden har inte varit ett självändamål. När 

syftet inte har uppnåtts vore det rimligt att omforma, förbättra och anpassa åtgärden 

till den rådande situationen. När det inte görs, utan åtgärden istället hålls kvar 

genom informell omtolkning av mål och medel, bestäms inte fördelningen av 

offentliga stödpengar på ett medvetet och demokratiskt sätt där för- och nackdelar 

med en viss förändring har ställts mot varandra i öppen diskussion.  

Upptäckten av fenomenet att en åtgärd konserveras när intressegrupper 

omformulerar dess syfte knyter an till de slutsatser av Pettersson (1999) och 

Andersson (2004) som redogjordes för i forskningsöversikten. Det är ett resultat som 

har relevans för utformningen av framtida politik. Det visar på vikten av att tänka på 

aspekter av spårbundenhet och trögrörlighet när statliga stöd ska införas, när ett 

statligt stöds funktionssätt ska utvärderas och när det ska omformas för att bättre 

passa nya förhållanden. Det visar på nödvändigheten av att formulera stödregler så 

att de begränsar möjligheterna till ”rent seeking”-beteende. Det visar också på vikten 

av att i förväg försöka upptäcka om det är så att vissa informella institutioner är 

nödvändiga för att stödreglerna ska tillämpas i enlighet med sitt ursprungssyfte. Om 

det visar sig vara fallet kan reglerna behöva formleras om så att utrymmet för 
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framtida aktörer att styra om tillämpningen begränsas.  

Den stora medieekonomiska utmaningen framöver är att hitta sätt att få en 

kvalitativ samhällsjournalistik i det digitala formatet att kunna existera. Den här 

studien visar att det är dags att fråga sig om ett stödsystem byggt på konkurrensteori 

är motiverat idag. Värnandet om konkurrensen grundade sig i att motstående 

politiska sidor hade engagemang i företag som konkurrerade med varandra. När det 

förhållandet nu har upphört ger ett sådant system inte längre per automatik den 

eftersträvade effekten på journalistikens inriktning. En näringspolitisk utgångspunkt 

är inte längre självklart motiverad, men den ligger inbäddad i systemets utformning. 

Så om vi lämnar utgångspunkten att det handlar om att rätta till icke-fungerande 

konkurrens inom en specifik näringsgren, vad finns det då för strategier för att säkra 

samhällsjournalistiken? Hur kan offentliga medel dirigeras så att de hamnar där de 

bidrar mest till att uppfylla det målet? En idé som eventuellt förtjänar att utvecklas är 

den om ett renodlat redaktionsstöd. Det skulle kunna baseras på vissa målsättningar 

som bedöms önskvärda, till exempel att gynna en ägarspridning bland publikationer 

riktade till en viss publik, att gynna en mångfald av ämnesnischer eller att 

upprätthålla lokal bevakning över hela landet. Utifrån det kunde en analys göras av 

vilka stödkriterier som skulle vara bäst lämpade för att uppnå målen, utifrån sådant 

som till exempel antal abonnenter, ägarförhållanden, abonnenternas boendeort och 

antal redaktionellt anställda. Stödet skulle kunna delas ut till redaktioner oberoende 

av vilket medium de är verksamma inom. Nackdelen är som vi har sett att införandet 

av ett företagsstöd är förenat med riskerna att de inblandade hittar sätt att gå runt 

systemet så att ursprungssyftet inte uppfylls. En annan inriktning är att med statliga 

stöd försöka bidra till en uppbyggnad av stiftelser som utan vinstintresse kan arbeta 

för att säkra de viktigaste delarna av samhällsbevakningen. 

Ett helt annat svar kan vi hitta i hur den offentliga radio- och tv-produktionen 

inom public service har organiserats. Medan presspolitiken inriktades på att gynna 

mångfald i form av fristående enheter tog radio- och tv-politiken en annan inriktning. 

Den utgick från strävan efter mångfald av innehåll inom en och samma organisation. 

Medan mångfalden i pressen skulle garanteras av att konkurrenterna hade olika 

politisk inriktning skulle mångfalden i public service garanteras av dess oberoende 

från kommersiella och partipolitiskt inriktade ägare. Nu när kriteriet om mångfald av 

politiska inriktningar inte längre uppfylls inom dagstidningsväsendet är ett alternativ 

att vända blicken mot den andra modellen. Det blir särskilt aktuellt i och med det 
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digitala teknikskiftet som gör den nuvarande institutionella ramen föråldrad och 

öppnar möjligheten att förhandla fram en ny.  

Ett sätt vore att bygga ut public service med en ny del som ska täcka upp den roll 

dagstidningarna har haft.  Storleken skulle vara en fördel för att utarbeta nya digitala 

distributionssätt. En potentiell redaktionell infrastruktur finns redan i form av de 

konkursmässiga tidningar som, enligt vad vi konstaterade i början av uppsatsen, 

under en längre tid gång på gång har bjudits ut till försäljning. Om det existerande 

rikstäckande nätet av nedläggningshotade tidningar skulle köpas upp på offentlig väg 

skulle det med all sannolikhet gå att påbörja en ny verksamhet redan dagen efter. Ett 

alternativ vore att helt släppa omsorgen om de existerande dagstidningarna och ge de 

befintliga public service-redaktionerna resurser för utvidgning. Möjligheten finns att 

ta ett helhetsgrepp, att titta bort från papperstidningen och istället försöka införliva 

den skrivna journalistiken i en ny verksamhetsmodell. 

För att avsluta ska en aspekt nämnas som inte har undersökts men som kan vara 

en ingång till vidare forskning. Det är den roll annonsmarknaden har haft för 

stödsystemets utformning. Den här studien har tagit upp rollen av begreppen 

mångfald och konkurrens. Det är möjligt att angripa samma problem genom att se på 

vilken betydelse annonsmarknadens funktionssätt har haft när stödreglerna har 

formulerats. Stödsystemet bygger på teorin om att tidningar med låg hushålls-

täckning automatiskt drabbas av en självförstärkande negativ effekt på grund av att 

annonsörerna vill synas i den största tidningen på orten. Idag kommer däremot den 

största konkurrensen inte från andra tidningar utan från andra typer av medier. 

Fusioner och annonssamarbeten mellan tidningar på samma marknad har idag blivit 

vanligt förekommande som reaktion på den nya konkurrensen. Och när exempelvis 

två tidigare konkurrenttidningar delar annonsavdelning sätts mekanismen om 

annonsnackdel för svagare tidningar ur spel. Trots det fortsätter lågtäcknings-

tidningarna få stöd utifrån ett system baserat på idén om deras nackdel på annons-

marknaden. En problematisering av den motsättningen skulle kunna vara en ingång 

till en ny undersökning. 
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