
För tre år sedan undersökte FRIA hur
den granskande journalistiken påver-
kas av den ökande ägarkoncentratio-
nen inom medierna i en omfattande
bilaga. 

I detta temanummer utökar vi dis-
kussionen till att omfatta hur närings-
livet och det politiska klimatet påver-
kar de nyheter vi blir serverade. Vi
fortsätter gräva i Bonniers rasande
framfart, inte bara i medielandskapet

utan också numera i de politiska korri-
dorerna. Deras uppköp av TV4 undgick
bara att vara ett rent lagbrott efter en
överenskommelse mellan företaget
och regeringen att det inte skulle an-
mälas till radio- och tv-verket. 

Utöver Bonniers affärer har vi också
tittat på hur ägarkoncentrationen
blivit än mer koncentrerad och hur
annonsörernas makt över nyhetsme-
dierna ökar. b

Integriteten 
säljs ut när media
blir lönsammare
Penningstinna annonsörer,
gigantiska mediahus med poli-
tiska ambitioner och stenhårda
krav på lönsamhet. Så ser mil-
jön ut som den granskande jour-
nalistiken förväntas utvecklas i.
En ekvation som inte bara är
svår för journalister utan även
för mediakonsumenterna.



i
Sverige är pressfriheten ett slags vilda
västern, endast reglerad av tillit och an-
svar. Här ser vi det inte som ett demo-
kratiproblem att ett enda företag står
bakom var tredje dagstidning som vi

bläddrar i, de flesta biobesök vi gör, en av fyra
minuter som vi tittar på tv, och en mycket stor
andel av alla böcker vi läser. Om vi bortser
från public service-bolagen, som också är
mycket stora men som är hårt styrda av di-
verse regler, är företaget Bonnier ohotad her-
re på medietäppan. Av hundra kronor som vi
köper information för går ungefär trettio kro-
nor till denna ägare. Det är tre
gånger mer än till någon av kon-
kurrenterna, vilket ger Bonniers
en enorm makt över det offent-
liga samtalet i Sverige. 

Den svenska pressfrihet som
gör denna situation möjlig var
tänkt att garantera oss rätten att
med vissa undantag skriva vad
vi vill, läsa vad vi vill och starta
vilka tidningar vi vill. En rapport
från Europeiska kommissionen
kallar detta den radikala libera-
lism som paradoxalt nog lett till
att Sverige saknar den mest
grundläggande lagstiftning mot
mediekoncentration. Mediekon-
centrationen i vårt land kan till och med en-
ligt rapporten, Media pluralism in the Mem-
ber States of the European Union, strida mot
EU:s rättighetsstadgar. Men detta har vi alltså
inte betraktat som ett problem. Vi har litat på
att Bonniers ska ta ansvar och frivilligt avstå
från att missbruka sin maktställning. Frågan
är dock hur mycket den tilliten är värd i dag. 

SEDAN DEN BORGERLIGA valsegern 2006 har
Bonnier inte bara blivit större och mäktigare
än någonsin, utan är numera även djupt in-
volverat i ett ekonomiskt och politiskt makt-
spel ägnat att säkra dess överlevnad. I detta
spel har integriteten visat sig vara till salu. 

Före valet 2006 var Bonniers på väg att för-
lora sin särställning som Sveriges största me-
dieägare. Det norska bolaget Schibsted hade

några år tidigare köpt in sig i Aftonbladet, ta-
git över Svenska Dagbladet och lagt ett fient-
ligt bud på TV4. Göteborgska koncernen Stam-
pen var dessutom på hugget och köpte upp all
landsortspress den kunde komma över. Da-
gens Nyheter blödde, Expressens chefredak-
tör åtalades och fälldes i ett historiskt tryck-
frihetsmål och upplagan sjönk som en sten
samtidigt som gratistidningarna tog över en
allt större del av reklamintäkterna. Till råga
på allt styrdes Sverige av en socialdemokratisk
regering som inte gjorde någon hemlighet av
att den ville utmana Bonniers rätt att domi-

nera så som man gör på medie-
marknaden. 

DEN BORGERLIGA valsegern 2006
blir startskottet till en makalös
expansion där familjeföretaget
gör några av sina mest spektaku-
lära köp. Bara ett halvår efter va-
let köper Bonniers hela TV4 och
snart tillsätts en ny vd utsedd att
återerövra företagets position i
den svenska mediedjungeln. 

”Egentligen är Jonas Bonnier
för snygg för att vara direktör
hans hår är nonchalant rufsigt
och han klär sig snyggare för var
dag”, skriver en av Bonniers tid-

ningar (Veckans Affärer, 3 april 2006) om den
nye vd:n som lovar revansch: inom fem år ska
företaget fördubbla sin omsättning. 

Bonniers blir monopolist på biomarknaden,
köper upp Canal Plus, skaffar sig en uppsjö
amerikanska tidskrifter, slår sig in på de öst-
europeiska marknaderna, köper bloggporta-
ler och bokförlag. Kostnaderna ligger en bra
bit över tolv miljarder kronor. Det är pengar
som familjeföretaget Bonnier inte har, utan
måste låna av investmentbolaget Proventus,
det av Wallenberg kontrollerade SEB och stat-
liga Nordea. 

MEN OLYCKLIGTVIS görs affärerna upp precis
före finanskrisen då annonsmarknaden kap-
sejsar. Det som skulle bli ett expansivt seger-
tåg förvandlas till en företagsekonomisk mar-

dröm. Med enorma räntor och inga intäkter
hamnar företaget helt i knäet på sina lån-
givare. Om det hade velat sig illa för Bonnier
hade Dagens Industri kunnat vara ett dotter-
bolag till SEB, så kommenterar SEB:s chef ett
lån som Bonnier dragit på sig redan på 90-ta-
let (Affärsvärlden, nr 14 2009). Men dagens be-
låning är mycket högre. Enligt en källa inom
företaget var läget så sent som i år så dåligt att
SEB och Nordea inte ville förlänga Bonniers
lån, och företaget var tvunget att för första
gången låna pengar utomlands för att täcka
de befintliga räntebetalningarna. Samtidigt
blöder de stora Bonniertidningarna. 

Enligt senaste årsredovisningen har Expres-

sen, Dagens Nyheter och Sydsvenskan förlorat
nära en halv miljard kronor. Affärspressen med
Dagens Industri går katastrofalt dåligt liksom
den hårt konkurrensutsatta amerikanska tid-
skriftsmarknaden. I en panikåtgärd har Bon-
nier avskedat över tusen medarbetare, och
gör ändå enligt årsredovisningen en förlust på
över tvåhundra miljoner kronor. 

Att snabbt få lönsamhet har nu högsta prio-
ritet. Flera personer vittnar om att Jonas Bon-
nier är oerhört fokuserad på lönsamhet, men
att han bryr sig mindre om på vilket sätt che-
ferna ute i organisationen når lönsamhetsmå-
len. Så beskriver tidningen Dagens Media fö-
retagets vd (17 november 2008). 

Bonniers grepp över medierna, bokbranschen och svensk
film saknar motsvarighet i den så kallade fria världen. Trots
det, eller kanske just därför, undgår Bonniers år efter år
granskning. Var går egentligen den etiskt diskutabla gränsen
mellan journalistik, produktplacering och ren reklam? 
JOHANNES WAHLSTRÖM

Att vara mediekonsument i dag är krävan-
de. För att sortera ut informationen i utbu-
det krävs ett lagt pussel med ägarstruktu-
rer, politisk makt och annonsavtal – en
uppgift övermäktig även den insatte.

I en bilaga för tre år sedan tittade FRIA
på ägarkoncentrationen i Sverige och hur
den påverkar den granskande journalisti-
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I  Bonnierskrapan och andra av Bonnier ägda mediehus formas en stor del av det svenska offent-
liga samtalet. Här föds var tredje dagstidning vi läser, de flesta biobesök vi gör och en av fyra
minuter vi tittar på tv. En makt som kommer med stort ansvar.

Det är ett
sätt att nå

ut med våra
ståndpunkter.
Om man köper
ett utrymme
får vi ju in
våra texter.
Kerstin Olsson

’

sörerna. En problematisk tvåsamhet
som får suddigare gränser för var dag.

Utöver detta skriver vi om reklam-
landskapet och dess ägarkonstellationer
samt ger er, precis som förra gången,
en uppdaterad karta över hur de stora
medierna i Sverige är ägda. 

Trevlig läsning!

ken. Såväl Bonnier som Stampen ham-
nade under lupp och nu är det dags igen. 

I två artiklar om Bonnier (som tidigare
publicerats i Aftonbladet) tar vi vid där vi
slutade sist och undersöker varför Bon-
nier, trots sin ställning, år efter år undgår
granskning. Vi tittar också på den grans-
kande journalistiken i relation till annon-

Integriteten offras när Bonnier satsar på lönsamhet



En lösning på den ekonomiska krisen blir
att Jonas Bonnier leder in sitt företag i en rad
verksamheter där själva journalistiken säljs ut.
Priset är att han bryter mot ett historiskt tabu
utan vilket Bonniermediernas knappast hade
kunnat bygga upp någon större trovärdighet.
Inom tidskriftsbranschen, som är Jonas Bon-
niers främsta intresseområde, har koncernen
börjat ta betalt för produktplacering och text-
reklam. 

En av cheferna råkar på en konferens und-
slippa sig att man får kliva ner från de allra
högsta redaktionella hästarna och våga riva
murarna mellan avdelningarna annons och
redaktion och det här materialet kommer ju

ändå ut på sidorna, och då får man inte betalt
en krona. Så ta betalt! (Journalisten 6 novem-
ber 2009). 

UNDER 2009 läggs Bonniers gratistidning City
över på ett kundtidningsföretag, journalisterna
avskedas och tidningen drivs numera av en re-
klamavdelning som även gör kundtidningar
åt Skoda och Clas Ohlsson. För en förhandlings-
bar summa kan man beställa ett reportage om
en hudvårdsprodukt eller en nyöppnad frisk-
vårdsanläggning direkt av tidningens frilan-
sande redaktörer tack vare att de samtidigt ar-
betar som pr-konsulter. Ungefär i samma veva
köper Bonnier upp bloggportalen Feber som

uteslutande specialiserar sig på just produkt-
placering, och integrerar den i sin övriga verk-
samhet. Strax därefter får Dagens Nyheter en
ny chefredaktör som för första gången i tid-
ningens historia samtidigt blir vd och därmed
ytterst chef också för annonsavdelningen. Allt
detta under den nya samlingstiteln Publisher.
På så vis bestämmer chefredaktör Gunilla Her-
litz att det är tyst och fint i de helt nya model-
lerna när DN Motor nöter fransk asfalt, samti-
digt som vd Gunilla Herlitz upplåter
reklamplats för samma bilföretag.
Exakt vad annonsören betalar för
är mycket svårt att bedöma. 

Rågången mellan affärsintressen
och journalistik blir allt svajigare
då den köpta journalistiken smyger
sig djupt in i kärnverksamheten,
ett fenomen som inte bara gäller
Bonniers utan i stort sett alla stora
medier. Men Bonniers är marknads-
ledande och det mest flagranta ex-
emplet utgörs av lanseringen av
debattsajten Newsmill tillsammans med lån-
givaren Proventus. 

Kerstin Ohlsson, presschef på TCO, berättar
varför de valt att köpa utrymme i Newsmill. 

– Det är ett sätt att nå ut med våra stånd-
punkter. Om man köper ett utrymme får vi ju
in våra texter. 

Affärsmodellen går ut på att den som vill
debattera själv får betala, sedan kan materia-
let tryckas i företagets övriga tidningar, vilket
ökar attraktionsvärdet på tjänsten. 

– Jag har sett att Newsmill har ett samarbete
med Expressen och DN, det är naturligtvis en
fördel för oss, men å andra sidan gör de väl en
självständig värdering på DN om vilka texter
de lägger upp, tillägger presschefen. 

MEN OCKSÅ DET TIDIGARE så omhuldade re-
daktionella oberoendet har börjat luckras upp
under Jonas Bonniers ledarskap. TV4 sände ex-
empelvis tidigare i år en dokumentär om fa-
miljen Bernadotte, där kungafamiljen själv
enligt avtalet hade rätt att lägga sig i den re-
daktionella processen, och dessutom enligt en
initierad källa bjöds in att förhandsgranska
dokumentären. Samma producent och samma
chef på TV4 ligger också bakom den hovsamma
dokumentären om kanalens ägarfamilj Bon-
nier, även den sänd i familjens egen tevekanal. 

Samtidigt försvagas det journalistiska obe-
roendet genom att journalister uppmuntras
att ta uppdrag som hade varit otänkbara för
bara några år sedan. I Bonniers branschtidning
Resumé, som främst går ut till journalister,
beskriver TV4:s kommunikationsdirektör upp-
skattande hur en vinstsituation har skapats av

att en medarbetare medverkat i en reklamfilm
för ett lotteri: han jobbade med sport, och det
var ett bra tillfälle för honom att marknads-
föra sig själv och TV4 (Resumé 18 februari 2010). 

I en av Bonniers danska ekonomitidningar
Penge & Privatekonomi, tog redaktören upp-
maningen att generera vinster på än större all-
var. Efter att ha skrivit fördelaktiga artiklar
om bolag som han själv hade intresse i, döm-
des han i somras till fängelse för kursmanipu-

lation. Den lagstiftningen finns inte
i Sverige. Så när Bonniers borgenär
Proventus sjösatte en investerings-
fond mitt under finanskrisen var
det fritt fram för Dagens Industri
att skriva hyllningsartiklar om det
dubiösa projektet. Inte en enda kri-
tisk fråga ställdes. Som ett resultat
kom hundratals miljoner pensions-
kronor att investeras i fonden. Pro-
ventus själva blev så nöjda med be-
skrivning att de lade upp den som
presentation på sin hemsida. 

EN ANNAN AV Bonniers borgenärer, Wallenberg-
kontrollerade SEB, bjöds strax därefter in till
samarbete med tre av Bonniers ekonomitid-
ningar. Ett samarbete som bankens chef skru-
tit om på följande vis: genom samarbetet med
Privata Affärer och Veckans Affärer i Nya Affä-
rer hoppas vi kunna bidra till att det skapas en
helt ny arena som ger kunskap, inspiration men
också möjlighet att knyta nya affärsrelationer
(nyaaffarer.se/2010/06/03/darfor-stodjer-vi-nya-
affarer). 

Som ett resultat av sådana samarbeten har
Bonniers ekonomitidningar fullkomligt sålt
ut sitt journalistiska oberoende, i alla fall en-
ligt Veckans Affärers egen reporter, Gunnar
Lindstedt: ”Tidningens reportrar ska inte längre
koncentrera sig på oberoende granskning utan
i stället fylla tidningen med material som dik-
teras av sponsrande storföretag”. (Resumé 12
juni 2009). 

BONNIERS MEDIER har upprepade gånger un-
der senare år påverkat sina ägares och sina bor-
genärers affärer, vilket är nästan ofrånkomligt
med tanke på den dominanta position som fö-
retaget har. Exemplen är många och uppsåtet
naturligtvis alltid svårt att leda i bevis. Men
flera av Bonniers gamla chefredaktörer har
med förskräckelse sett hur det journalistiska
oberoendet luckrats upp på deras gamla ar-
betsplatser. En av dem är Sydsvenskans förra
chefredaktör Hans Månsson, som summerar
problematiken träffande. 

– Det är lättare att vara etisk om man är
rik. b

Det är
lättare

att vara
etisk om
man är rik.
Hans Månsson, fd chef-
redaktör Sydsvenskan
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I TV4:s dokumentär om familjen Bernadotte ti-
digare i år hade familjen avtal på att få ha åsik-
ter om den redaktionella processen.
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Vd Jonas Bonnier satsar på lönsamhet.
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Gunilla Herlitz är inte bara chefredaktör för DN
utan också VD och ytterst ansvarig för annons-
avdelningen.
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LÄS MER
Bilagan ”Små blev
stora. Många blev få.
Om ägarkoncen-
trationen och den
granskande journalis-
tiken i Sverige” hittar
du på vår hemsida:
http://bit.ly/gtIrUL

>>

r satsar på lönsamhet
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ågra månader efter den bor-
gerliga valsegern 2006 ringer
telefonen på kulturdeparte-
mentets kansli. Carl Johan
Swanson, som då var kulturmi-

nisterns mediepolitiske sakkunnige, tar sam-
talet. I den andra luren berättar Bonniers
kommunikationschef Erik Månsson om före-
tagets planer på att överta hela TV4. Han vill
diskutera det delikata problemet att övertaget
strider mot lagen. Enligt Radio- och tv-lagen
fick ägandet av TV4, landets enda privata pu-
blic service-kanal, inte i sin helhet förändras så
att ägarkoncentrationen inom medierna ökar .
Dessutom fick ingen ägare rösta för egna och
andras aktier för sammanlagt mer än en fem-
tedel av de på stämman företrädda aktierna ,
vilket i praktiken innebar att kanalen inte kun-
de ägas av färre än fem ägare. Men lagen var ut-
formad på så vis att även om Radio- och tv-ver-
ket formellt sett var kontrollinstans, så kunde
överträdelser inte utredas om inte regeringen
först lämnade in en anmälan. Erik Månsson var
ute efter regeringens godkännande för att kun-
na genomföra affären. Samtalet blev lyckat. 

– Jag fick ett telefonsamtal någon dag innan
köpet skulle tillkännages, förklarar sakkunni-
ge Carl Johan Swanson strax efter köpet. Då
gjorde vi bedömningen att det inte stred mot
sändningstillståndet. 

Något liknande hade knappast kunnat ske
om den socialdemokratiska regeringen suttit
kvar vid makten. 

– Jag såg till att TV4 inte vågade bryta mot
sändningstillståndet, förklarade före detta
kulturministern Marita Ulvskog

MEN SVERIGES nytillträdda kultur- och medie-
minister, Lena Adelsohn Liljeroth, gav klar-
tecken till Erik Månssons begäran. Regering-
en skulle inte lämna in en anmälan till Radio-
och tv- verket, och därför kunde Bonnier
strunta i lagstiftningen. Köpet av TV4 beräk-
nades kosta Bonniers strax över en miljard

kronor och skulle finansieras genom ett lån
från företaget Proventus vars kassa var fylld
från plundringen av Gotabanken under 1990-
talet. Tack vare löftet från kulturministern var
de politiska hindren för affären undanröjda,
men det räckte ändå inte för att familjeföreta-
get Bonnier skulle klara att ta över en förlust-
tyngd koloss som TV4. De ekonomiska riskerna
var helt enkelt för stora. Men det fanns en lös-
ning på problemet. Veckan före telefonsamta-
let har även TV4:s vd Jan Scherman bett om ett
möte på kulturdepartementet. Som underlag
skickar han med ett dokument som han begär
att få sekretessbelagt. I dokumentet, som vi ta-
git del av, förklarar Scherman att kanalen är i
en ytterst destruktiv situation och att dess enda
räddning är att få sända femtio procent mer re-
klam. Vad som beslutades under mötet vet vi
inte, men en vecka senare köper Bonnier TV 4
och strax därefter lägger regeringen fram en
proposition som närmast ordagrant följer
Schermans önskemål. Tack vare den nya lagen,
som ger TV4 rätt att sända femtio procent mer
reklam, blir Bonniers köp av kanalen en av Me-
diesveriges mest fördelaktiga insideraffärer. 

KÖPET GENOMFÖRS långt under marknads-
värdet. Enligt Bonniers egna beräkningar
skulle de nya reglerna innebära en årlig vinst
på en halv miljard kronor, något som senare
visar sig överträffas med råge. Inom två år har
Bonnier fått igen investeringen och kan börja
göra vinst. En källa inom Bonnier berättar att
företaget tvingades betala över tolv procent
ränta på lånet från Proventus. Men tack vare
stödet från den borgerliga regeringen blir af-
fären ändå lysande för Bonnier. Under åren
som följer visar det sig att Bonnier kan räkna
med fortsatt uppbackning från regeringen.
Kulturdepartementet lägger fram en rad lag-
förslag och reformer som möjliggör företagets
historiska expansion som redogjort för i tidi-
gare artikel. Det handlar om allt från nya re-
klamregler till en översyn av presstödet, till
reform av kulturstöd och konkurrenslagar.
Enligt kulturdepartementets medarbetare dis-
kuterar Bonniers företrädare alla dessa affärer
med statssekreterare Ingrid Eiken. Det märk-
liga med att just hon sköter dessa kontakter
är att hon inte har några meriter från kultur-
eller medievärlden. Men hon har kontakter.
Eller snarare: hennes man har kontakter. Odd
Eiken är före detta talskrivare åt Ulf Adelsohn,
kulturministerns make. Men det graverande i
sammanhanget är att han tidigare varit infor-
mationschef åt just den man som varit rege-
ringens motpart i förhandlingarna med Bon-
nier, nämligen Bonniers vd Bengt Braun.
Avståndet mellan regeringen och Bonnier är
med andra ord mycket litet. 

OPPOSITIONEN var inte nådig i sin kritik. I upp-
repade interpellationer i riksdagen ifrågasatte
socialdemokraterna regeringens mediepolitik
och kritiserade att man inte förhindrade Bon-
niers expansion. Samtidigt satte finanskrisen
företaget i ett mycket utsatt läge. Överbelånade
och med enorma förluster inom i princip alla
verksamheter blev dess enda livlina TV4, som
tack vare de generösa reklamreglerna fortfa-

Bonniers grepp över medierna i Sverige saknar motsvarighet
i något annat land, möjligen undantaget Silvio Berlusconis
Italien. Medieforskare brukar dock tillägga att Bonnier till skill-
nad från Berlusconi saknar politiska ambitioner. Men detta
är inte längre sant. Vad vi ser är ett nytt politiskt landskap där
den borgerliga regeringen och Bonnier AB lever i symbios.
DAN JOSEFSSON & JOHANNES WAHLSTRÖM 

n

Expressen har i valrörel-
sen drivit propaganda

för regeringen. Och vad är det
för fel på det? Det är själv-
klart att en privat, liberal tid-
ning ska kunna ta ställning.
Före detta chefredaktören Olle Wästberg

’
Bonniers uppköp av TV4 stred mot lagen om att ägandet inte fick ändras så att ägarkoncentratio-
nen inom medierna i Sverige ökade. Men lagen var utformad så att en anmälan först var tvungen att
lämnas in av regeringen, och så skedde inte. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth gav klartecken

Mediemakt och politisk makt – två sidor av samma mynt
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rande gick med rejäl vinst. Denna reklamkanal
blev förutom en handfull fastigheter de enda
säkerheter Bonnier kunde använda för att ga-
rantera sina enorma lån. Men om en vänsterre-
gering skulle komma till makten och se till att
TV4 följer lagen, genom att exempelvis ägas av
minst fem ägare, så skulle Bonnier riskera att
förlora sin viktigaste inkomst och gå i konkurs.
Medieföretaget Bonniers ekonomiska framtid
hängde alltså till inte så liten del på att den bor-
gerliga regeringen satt kvar vid makten efter
2010 års riksdagsval. 

Tre månader före valet, när oppositionen
trots allt såg ut att kunna vinna, genomför re-
geringen något som ser ut som en despera-
tionsmanöver. TV4 får återigen nya sändnings-
tillstånd. Men enligt den nya lagen måste
kanalen ägas av Bonnier: Ägarförhållandena
och inflytandet i TV4 AB får inte förändras mer
än i begränsad omfattning. Det antecknas att
TV4 AB, sex månader in i 2010, ägs av Bonnier
AB . Tillstånden gäller lägligt nog till slutet på
kommande mandatperiod 2014. Att Bonnier
lovade någon motprestation för regeringens
stöd har vi inget bevis på. Men i vart fall vissa
av företagets medier tog ställning för den sit-
tande regeringen på ett sätt som Sverige aldrig
sett maken till i modern tid. 

MEDIEPROFESSORN KENT ASP har analyserat
nyhetsmediernas partiskhet i alla riksdagsval
sedan 1979. Bonnierägda Dagens Nyheter har
traditionellt behandlat regeringsalternativen
neutralt, men 2002 skedde ett trendbrott åt
höger och denna högersväng på nyhetsplats
blev ännu tydligare i valet 2006, då DN gav
Fredrik Reinfeldt starkt stöd. Analysen av
2010 års val blir klar först efter nyår, men
många DN-läsare reagerade starkt på det man
uppfattade som ren högerpropaganda på ny-
hetsplats. När medier anklagas för att bedriva
en till nyhetsjournalistik förklädd reklam-
kampanj för ett visst politiskt alternativ så är
standardsvaret oftast att sådana anklagelser
kommer både från höger och vänster och där-
för är ogrundade. Men valet 2010 är ett
trendbrott. Tendensen denna gång var så tyd-
lig att till och med DN:s egna medarbetare
reagerade. En av dem var journalisten Lars
Linder, som på tidningens kultursida skrev:
”Sanningen att säga har jag själv undrat över
valjournalistiken, även i denna tidning. Något
har hänt. Nu, mer än någonsin, anar man var
pressens sympatier ligger och det är sällan
hos Mona” (DN 14 september 2010). 

BONNIERTIDNINGEN Expressens politiska kam-
panj mot Mona Sahlin var också den allt för
extrem för att kunna avfärdas som illusion. 

– Expressen har alltid haft en övervikt för
det borgerliga blocket, säger Kent Asp. Men
inte jättekraftig. Det som hände nu var väldigt
exceptionellt. 

När Expressens tidigare chefredaktör Olle
Wästberg deltog i ett seminarium om yttran-
defrihet två dagar efter valet sa han följande:
”Expressen har i valrörelsen drivit propagan-
da för regeringen. Och vad är det för fel på
det? Det är självklart att en privat, liberal tid-
ning ska kunna ta ställning. Det finns en före-
ställning att medier bör vara opartiska och
sakliga. Så är det inte. Privata medier kan och
bör visa sin identitet och sitt temperament.” 

När vi ringer upp honom påpekar han att
Expressen drev en starkt EU-positiv linje på
nyhetsplats inför EU-omröstningen, då han
själv var chefredaktör, och att det inte är kons-
tigare att man arbetade för en högervinst i va-
let 2010. Att förmå politiska reportrar att dri-
va kampanj för ägarnas värderingar är enligt
Olle Wästberg inte svårt. - Tidningar är väldigt
auktoritära institutioner, säger han. Politiska

reportrar vill bli tillsagda vad de ska göra. Den
vanligaste kritiken jag fått som chefredaktör
är faktiskt att jag inte tillräckligt tydligt talat
om vilken linje som gäller. 

Den gamla idén att tidningar borde begrän-
sa opinionsbildningen till ledar- och debattsi-
dorna men försöka vara opartisk på nyhetssi-
dorna delar han inte. 

– Ingen reagerar på att Flamman driver en
tydlig linje, kontrar han. 

Och på denna punkt har han givetvis for-
mellt rätt, en privat tidning har all rätt att dri-
va den linje som dess ägare dikterar. Men det
intressanta i sammanhanget är att Expressens
gamla chefredaktör inte gör någon principiell
skillnad mellan Flamman, en tidning tätt knu-
ten till vänsterpartiet, och Expressen. 

– De har naturligtvis olika redaktionell kul-
tur, svarar Olle Wästberg. Men nej, principi-
ellt är det ingen skillnad. 

Bonniers politiska kampanj för alliansrege-
ringen i Expressen och DN har alltså stöd i de
egna leden. Huruvida TV4 förmådde försvara

den journalistiska integriteten i årets valbe-
vakning vet vi först när Kent Asp är färdig
med senaste undersökningen efter årsskiftet.
Men även om man skulle ha klarat sig bra så
påpekar Kent Asp att TV4 redan 2008 befria-
des från kravet på opartiskhet, ett krav som
nu bara finns kvar för public serviceföretag
som SVT och Sveriges Radio. Att anmäla TV4
till granskningsnämnden för partisk journa-
listik är inte längre möjligt, ett faktum som
inte orsakat någon debatt. 

– Det är obegripligt att ingen har uppmärk-
sammat detta, säger Kent Asp. Grundfrågan är
ju vad som händer nu när kanalen har full fri-
het. Om Bonnier AB vill så kan företaget i näs-
ta riksdagsval attackera vänsteralternativet
med hjälp av en till nyhetsjournalistik för-
klädd kampanj för den sittande regeringen,
utpumpad till svenska folket via Dagens Ny-
heter, Expressen och kanske även TV4. Går
det över huvud taget att vinna ett val under så-
dana förhållanden, undrar han. 

I STORBRITANNIEN är det sedan länge omöjligt
att vinna valet utan att ha förhandlat till sig
stöd av mediemogulen Rupert Murdoch. Sveri-
ge tycks nu befinna sig i en liknande situation.
1938 inledde socialdemokraterna och närings-
livet ett långtgående samarbete som fick nam-
net Saltsjöbadsavtalet. Under vad som liknar
ett informationsålderns Saltsjöbadsavtal sam-
arbetar i dag Alliansregeringen och Bonnier AB
till ömsesidig nytta. Regeringen levererar lagar
och regler som maximerar Bonnierföretagens
vinster. Den skuldsatta jätten levererar allians-
propaganda på nyhetsplats tillbaka. I denna
nya verklighet är mediemakt och politisk makt
bara två sidor av samma mynt. b

Obegripligt att ingen har
uppmärksammat detta.

Kent Asp, professor i journalistik, vid Göteborgs universitet’

t – två sidor av samma mynt
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till affären och ville inte lämna in en anmälan till Radio- och tv-verket. Här ses Adelsohn Liljeroth
med Bonniers vd Jonas Bonnier. FOTO: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX
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ränserna luckras upp hela ti-
den och det är stor skillnad nu
mot för tio år sedan, säger Nic-
las Lövkvist, vd för pr-byrån
Agency, och får medhåll från
nästa led i pr-kedjan.

– Ja, rädslan att diskutera
nya kommersiella lösningar och utvecklade
samarbetsformer är inte alls lika stor hos me-
dierna längre, menar Urban Hilding, ordfö-
rande Sveriges Mediebyråer och vd på medie-
byrån Initiative Universal. 

Båda står långt ifrån den bild medierna själva
vill måla upp av verkligheten. I USA är så kal-
lade memos från de största annonsörerna van-
ligt. Man har vilkor för i vilka sammanhang
man vill synas – men framför allt i vilka sam-
manhang man inte vill synas. Ska BP annon-
sera får det inte pratas negativt om miljön och
Coca Cola vill inte synas i några ”hårda fakta”-
sammanhang. Den här typen av konkreta di-
rektiv är fortfarande ovanliga i Sverige, men
pr-världen verkar i stort enig om att det blir
högre och högre i tak för vad dagspressen och
nyhetsmedierna kan tänka sig att gå med på.

I NOVEMBER ÅR 2008 bröt Viking Line sitt an-
nonsavtal med Expressen och Expressen.se
värt cirka 3 miljoner kronor. Anledningen var
ett granskande reportage i Expressen i samband
med realityprogrammet Färjan i Kanal 5 om
att antalet våldtäkter, enligt Expressen, hade
ökat. Saken fick liten medial uppmärksamhet
och kom, om alls, att handla om hurvida an-
talet våldtäkter verkligen hade ökat och vilka
källor som hade använts. 

Expressen hade uppgifter från polisen och
Viking Line hade uppgifter från – polisen. Vi-
king Line anklagade Expressen för att ljuga
om antalet våldtäkter och kritiserade dem för
att inte intervjua rederiets ledning när tillfälle
gavs. Expressen tyckte att deras siffror från
polisen räckte. Till slut svarade Viking Lines
marknadschef Per Jute på sajten Second opi-
nion att ”om du tänker att vi har annonsering
i Expressen vid sidan av den här typen av artik-
lar, då är det bortkastade pengar för oss”. Ex-
pressens svar genom dåvarande informations-
chefen Irina Halling var att de var angelägna
att snabbt få till en dialog med Viking Line för
att diskutera situationen, och att man inte ville
ta strid med företaget.

Med detta var diskussionen i media avslu-
tad. Viking Line och Expressen skakade hand
och gick vidare – tillsammans i ömsesidigt be-
roende. 

DET PER JUTE säger är inte ologiskt, och att
annonsörer blir upprörda när deras varu-
namn blir negativt laddat är inte exklusivt för
just det här exemplet. Det är enkel mark-
nadslogik. 

Historien är bara ett av många liknande
exempel hos alla stora medier där framfarten
av branschens utveckling skapar frågetecken

kring den granskande nyhetspressen som ga-
rant för vederhäftig och rimligt oberoende in-
formation. Enkelt förklarat: för att kunna vas-
ka ut information man kan lita på är det i dag
nödvändigt att lägga pusslet med ägarkon-
struktioner och annonsstrukturer. 

Men detta är nästintill omöjligt, även inom
forskarvärlden. Alla kalla fakta om intäkter
och annonsavtal är hemliga enligt den privata
mediesfärens privilegium. Vem som betalar för
våra nyheter är inte vår business.

– Marknaden är inte optimerad för konsu-
menten. Det är en publik som ska säljas dyrt
till välbärgade annonsörer, inte tvärtom, me-
nar brittiske Guardians krönikör George Mon-
biot.

OCH ÄVEN OM fenomenet eskalerat med den
digitala utvecklingen är problemet inte nytt.
De två brittiska författarna och forskarna Ja-
mes Curran och Jean Seaton berättar i sin bok
Makt utan ansvar från 1991 att det var in-
dustrialiseringen som på ett nytt sätt flyttade
makt från arbetarklassen till en mindre skara
rika affärsmän. Det då ökande beroendet av
annonsörer satte käppar i hjulen för den spi-
rande radikala pressen som hämmades redan
innan första världskriget. De hade att välja på
att anpassa sig till den nya ordningen eller för-

svinna. De flesta valde det första. För att kunna
få ut det material man ansåg viktigt att förmedla
var man tvungen att börja kompromissa.

Viking Line ansåg sig felaktigt behandlade
av det företag där de då lade 3 miljoner av sin
årliga annonsbudget. Stora pengar även för ett
företag som Expressen och dess ägare Bonnier.
Det är logiskt att man vill behålla kunden, för
försvinner annonsörerna så försvinner också
medel för det redaktionella innehållet.

EXPRESSEN, LIKSOM ALLA stora dagsmedier i
Sverige, menar att det är helt vattentäta skott
mellan redaktion och annonsavdelning. Men
faktum är att annonsörer i olika nyhetsmedier
faktiskt med jämna mellanrum blir kompen-
serade när de hamnar i situationer där deras
annonsers verkan uteblir eller kanske rentav
negativt laddade menar Urban Hilding, ord-
förande på Sveriges Mediebyråer. Inte genom
transaktioner mellan företagen men genom er-
bjudande om nya annonser och garantier om,
för kunden, bättre sammanhang för sitt namn.

– Om en olycklig situation uppstår tar byrån
diskussionen med redaktören direkt för att se
om man kan förhindra att det sker igen och
ofta kommer vi överrens om en kompensa-
tion för annonsören. Medierna är ju beroende
av annonsörerna och är nästan alltid intresse-
rade av att diskutera långsiktiga samarbeten,
berättar han.

Hilding berättar alltså att det de facto finns
en kontaktyta mellan kund och redaktör även
om den inte går ut på att tala om vad som ska
stå i texterna. För några år sedan kompensera-
des till exempel SAS med nytt gratis annons-
tillfälle efter att ha hamnat med en helsides-
annons bredvid en nyhet om en flygkrasch i
Dagens Nyheter. Urban Hilding var vid tillfäl-
let annonschef på DN.

– Det var ju ingen som hade gjort det med-
vetet men i sådana fall måste medierna för-
söka vara mer uppmärksamma – alla på DN
tyckte ju att det som hade hänt var olyckligt,
menar han.

MEN MITT I ALLT finns också journalisterna som
producerar nyheterna. I fallet Viking Line och
expressen blev skribenten Natalia Kazmierska
kontaktad av pr-byrån som ville veta vad hon
skulle skriva och när.

– Som reporter med osäker anställning är
det inte roligt att bli orsak till att ett annons-
avtal om 3 miljoner går i stöpet och när en pr-
person då säger ”du får inte lov att ställa frå-
gor om...” så blir man osäker. Tänk om inte
tidningen backar upp mig, vad vill de ha, hur
ser mina rättigheter egentligen ut och så vi-
dare, säger hon och fortsätter:

– Tidningarna gör ju mer och mer reklam-
liknande artiklar och det gör det svårt som re-
porter, för i ena sekunden ska man vara hård
mot hela pr-sidan och stå emot, medan man i
nästa ska göra ett jobb om till exempel hur
fantastisk en ny telefon är och då måste du
vara lite kompis med dem. Det är likadant när
man skriver om politiker, det är inte lätt, sä-
ger Kazmierska.

DET KAZMIERSKA och Hilding berättar – och
som flera personer inom pr-branschen bekräf-
tar – skapar frågetecken kring såväl den jour-
nalistiska utvecklingen som den beskrivna vat-
tentätheten.

– Jag tror inte att det existerar helt vatten-
täta skott mellan annons och redaktion, säger
Niclas Lövkvist, vd på pr-byrån Agency som
tidigare jobbat i tio år som journalist inom
dagspress och hade hand om just Viking Lines
konto 2008. Det är en outtalad självklarhet att

redaktion och annons påverkar varandra även
om inte chefen går in på redaktionen och
stoppar en enskild artikel. Alla mediahus är ju
medvetna om att de där två gångerna om året
när alla stora annonsörer sätter sig och be-
stämmer var de ska lägga alla sina miljoner är
oerhört viktiga, menar han.

DET FÖRELIGGER helt klart ett glapp i beskriv-
ningen av verkligheten mellan nyhetspressen
och pr-maskineriet bakom annonsörerna. Båda
upplever situationen som självklar men tolk-
ningen ser olika ut. 

– Dessa frågor är väldigt jobbiga för all vinst-
drivande media. De behöver övertyga sina lä-
sare om att de är öppna och ärliga medan de i
själva verket måste tillfredställa marknadens
och eliten intressen, säger David Edwards, re-
daktör för Media Lens, en organisation som

granskar och publicerar partiskhet i nyhets-
rapportering i Storbritannien. 

Media Lens har avslöjat en mängd tvivelak-
tiga publiceringar i Storbritannien under se-
nare år, inte minst i de mest respekterade ny-
hetsmedierna. 

Edwards får medhåll från George Monbiot
på Guardian – en tidning Media Lens granskat
ett flertal gånger.

– Redaktörer vill måla en bild av att de är den
vassa rösten som värnar sina läsares rättighe-
ter och inte dra uppmärksamhet till att inte är
där främst för dem, utan för annonsörerna, sä-
ger Monbiot som i många år försökt höja med-
vetandegraden kring annonsörers makt och
effekt på såväl medierna själva som på läsarna
i Storbritannien – en medvetandegrad han fin-
ner alarmerande låg hos många redaktörer
och journalister.

– Ja, det är svårt att få en person att förstå
ett problem som hela hans/hennes karriär går
ut på att inte förstå. Och givet att cirka 75 pro-
cent av inkomsterna kommer från annonser så
talar problemet för sig självt, fortsätter han.

BÅDE GEORGE MONBIOT och David Edwards
menar att det är svårt att föra upp ett problem
på dagordningen när ingen som bestämmer
tycker att det är ett problem. Chefredaktören
för Guardian, Alan Rusbridger svarade på Mon-
biots kritik i en mediedebatt för cirka ett år
sedan med att ”annonserna frigjorde brittisk
press och det faktum att Wall Mart betalade
för New York Times redaktion i Baghdad är
toppen – så länge Wall Mart inte ber om mot-
prestationer för deras stöd”. 

När det gäller svensk dagspress är det få som
vittnar om att redaktören har ställt en kritisk
artikel med motiveringen att den skulle göra
en annonsör upprörd – snarare är det så att de
flesta kritiker inte känner igen att det går till så. 

Men Monbiot menar att problemet är mycket

”Nyheter är sådant som någon inte vill ska publiceras,
allt annat är reklam", sa Storbritanniens första stora nyhets-
tidningsmagnat i slutet på 1800-talet. I dag är den gransk-
ande journalistiken tätt följd av sin skugga annonsören,
utan vilkens sällskap den inte skulle existera, men i vilkens
sällskap den kan få svårt att utvecklas. En tvåsamhet som
spunnit ett intrikat nät över världen och där gränserna
dem emellan blir suddigare för var dag. 
MADELENE AXELSSON
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Marknaden är inte opti-
merad för konsumenten.

Det är en publik som ska
säljas dyrt till välbärgade
annonsörer, inte tvärtom.
George Monbiot, The Guardian

’
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Läsare till högstbjudande

Som reporter med osäker
anställning är det inte

roligt att bli orsak till att ett
annonsavtal om 3 miljoner
går i stöpet och när en pr-
person då säger ”du får inte
lov att ställa frågor om...”
så blir man osäker.
Natalia Kazmierska, frilansskribent
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mer subtilt än så. Det behöver inte handla om
uttalade motprestationer utan kan också handla
om positiva redaktionella texter som tajmas
till fulländning med lanserandet av en ny bok
eller bil – eller omplacering av annonser. Och
ju mer beroende av annonser företaget i fråga
är desto svårare att stå emot den osynliga pro-
cessen – något som blivit tydligt i granskandet
av vissa mindre landsortstidningar. 

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN blev landsortstidningen
Alingsås Tidning granskade i en uppsats på
Kalmar universitet efter att journalister slagit
larm om att de tvingas skriva om Ica Maxis
ettårsjubileum och var belagda med mun-
kavle gällande kritk mot potentiella annonsö-
rer. Ansvarig utgivare och chefredaktör Bengt
Michelsen svarade i uppsatsen att han ”öns-
kar att man även från journalistiskt håll hade
en positiv inställning till annonsörerna, som
står för två tredjedelar av intäkterna”. Med an-
dra ord, granskande innehåll eller överlevnad. 

– Ja, i mindre mediehus kan det vara tufft,
dels för att ägarna har närmare till redaktio-
nerna, men främst för att man kanske går un-
der utan den där stora annonsören som står
för halva ens budget, menar Niclas Lövkvist.
Men jag tror ändå att alla skulle tjäna på att
granska sina största annonsörer som alla an-
dra för man vinner trovärdighet hos läsarna.
Ingen tjänar i längden på urvattnad journalis-
tik, menar han. 

MEN, SOM SAGT, i de stora mediehusen är ex-
emplen oftast inte fullt så tydliga som att en
redaktör uppmanar journalisterna att vara mer
intresserade av att bildka annonsörerna. An-
drew Marr, BBC:s förre politiske redaktör så-
väl som före detta redaktör för Independent
skriver i sin bok My Trade från 2004 att ”den
största frågan är om den alltmer flytande grän-
sen till annonsörerna omformar nyhetsagen-
dan? Självklart gör den det, det är svårt att få
räkenskaperna att gå ihop om du avskedar den
som skriver under checkarna”. 

Men eftersom det inte går att få reda på exakt
hur mycket pengar vi pratar om och därmed
omfattningen av beroendet är detta problem
svårt att diskutera. Vi som arbetar i media
måste också börja ta lite av ansvaret som kom-
mer med vår makt, menar George Monbiot.

– Det föreligger ett gigantiskt informations-
frihetsproblem här, säger han. Jag tycker verk
läsare var deras inkomster kommer ifrån.

MONBIOT DRIVER sedan flera år en kampanj
mot sin egen arbetsgivare att vägra ta in an-
nonser för bilar som släpper ut mer än 150
gram koldioxid per kilometer, flygbolag och
oljebolag.

– Jag har också försökt få reda på hur stora
inkomsterna från de fossila annonserna är,
men jag har, föga förvånande, inte haft någon
som helst framgång, säger han och menar att
han ändå ser att det finns saker att göra åt si-
tuationen.

– Förutom att uppmana läsare att vara kri-
tiska tror jag på att göra även skriven nyhets-
media licensbaserad så att den står fri från så-
väl marknad som stat. b

apper är dödare än disco”. Orden
uttrycker en svensk reklamares
uppfattning om de tryckta me-
diernas konkurrenskraft i fram-
tiden, och citatet ringar in pres-
sens problematik även om dess

innebörd i allra högsta grad är diskuterbart. 
Sveriges tryckta medier har fortfarande större

annonsintäkter än internet, även om internet
redan för två år sedan passerade tv i reklam-
omsättning. Annonsmarknaden på nätet växer
dock i snabb takt. Här får annonsörerna re-

Internets inträde som annonskanal har gjort
reklamlandskapet mer oöverblickbart, förutom
på ett område. Precis som i fallet med medierna
har dess distributionskanaler hamnat i händerna
på ett fåtal stora aktörer. Därmed blir det allt vik-
tigare att veta vilka ägarkonstellationer som döl-
jer sig bakom de olika leden i reklamkedjan.
LINDA THOMSEN • linda.thomsen@fria.nu
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Ett medielandskap
i förändring

Vi som arbetar 
i media måste också 

börja ta lite av ansvaret som
kommer med vår makt.
George Monbiot, The Guardian
’

* I USA sitter mediebyrån ofta
inhouse (inom samma företag)
av effektivitetsmässiga skäl. Så

var situationen även i Sverige
tills för ett antal år sedan.

Figur 1. Reklamens
väg från produkt

till publicering 
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spons direkt i form av antal träffar, och den di-
gitala mediebyrån Wisely illustrerar det nya
mediets starka attraktionskraft då de på sin
hemsida skriver att ”internet är så vansinnigt
mätbart.” 

DE TRYCKTA MEDIERNAS problematik växer i
takt med att annonsörerna, genom de sociala
mediernas möjliggörande av direkt och indi-
vidanpassad reklam, kan ställa nya och hårdare
krav på redovisning av hur tidningarna läses.
Det vill säga om deras kampanjer når önskad
effekt eller inte. Hitintills har papperstidning-
arna bara kunnat erbjuda annonsörerna redo-
visning utifrån två årliga läsarundersökningar. 

Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörför-
ening, framhåller att printmedierna har en hög
trovärdighet och att annonsacceptansen hos lä-
sarna är förhållandevis hög jämfört med andra
medieslag. Även han anser dock att mätbarheten
är ett problem för pressen och att räckvidden
borde mätas dagligen för att ge underlag för det
annonspris annonsören ska betala.

Då internet var nytt trodde många att web-
ben skulle komma att utgöra en kraftig mot-
pol till gamla mediemonopol. I stället blev det
tvärtom, och en handfull företag kontrollerar
nu majoriteten av sökmotorerna och medie-
och informationssidorna.  

I Storbritannien pekar vissa analytiker på
att den interaktiva reklamen kommer att om-
sätta 80 miljarder US dollar under 2011– bara
i Storbritannien. En sådan utveckling innebär
ofrånkomligen att de företag som dominerar
reklamens interaktiva kanaler, såsom google,
och även de stora reklamkonglomeraten kom-
mer att få en enorm politisk och ekonomisk
makt framöver. Även över medierna, om inte
dessa hittar alternativa vägar till framtida fi-
nasiering.

DET FINNS DE SOM anser att denna förändring
redan är märkbar i Sverige. Mart Ots, doktor i
företagsekonomi med specialinriktning mot
massmedieekonomi och annonsmarknader,
är en av dem. Han framhåller den nya lagstift-
ningen som tillåter mer produktplacering och
sponsring i tv som en vattendelare. På sikt tror
han att denna lag bör leda till att annonsörerna
tillåts öka sitt inflytande över medierna, även
över områden som traditionellt betraktats som
redaktionellt.

– Jag tror att vi generellt sett ser en ökad
produktifiering av begrepp som sponsring,
produktplacering och PR och därmed att även
redaktionellt utrymme framöver kan vara till
salu i olika former, säger han.

I sin avhandling om Ica som annonsör pe-
kar Mart Ots även på att medierna har delade
åsikter om annonsörernas inflytande.

– Vissa medier ser att det ligger en stor ut-
vecklingspotential i fler skräddarsydda lös-
ningar tillsammans med annonsörskunder,
och är därmed beredda att anpassa sig
mer till annonsörernas behov med
förhoppningen att skapa en direkt
dialog och därigenom ta större
marknadsandelar, säger han.

Därmed blir det viktigt för
mediekonsumenten att vara
medveten om vilka ägarkon-
stellationer som döljer sig
bakom de olika leden i re-
klamkedjan. 

VID EN FÖRSTA anblick ver-
kar reklamkakan oöver-
blickbar. Figur 1 (se föregå-
ende sida) försöker på ett
enkelt sätt illustrera en van-
lig väg reklamen kan vand-
ra. Från annonsören via re-
klambyrån, pr-byrån och
mediebyrån till slutprodukten i
media.  Så långt ser det enkelt ut,
men vad gör egentligen de olika le-
den, och vad fyller de för funktioner i
medielandskapet? 

för vilket ledde till en delning i separata verk-
samheter för mediebyråerna och reklambyrå-
erna. Mediabyråerna var då tvungna att finna
en ny finansieringsväg och började reklamera
mot medierna istället för som tidigare, annon-
sören. 

I dag varierar mediebyråernas fakturerings-
pris från kund till kund. Antingen har de ett
fast arvode per annonskampanj eller också får
mediebyrån en viss procent på rabatterna de
förhandlat fram.

ETT PROBLEM med mediebyråerna, som själva
är stora, är att de är anpassade efter de stora
mediernas behov. För de stora tidningarna ef-
fektiviserar mediebyråerna arbetet med att
hitta annonsörer. Däremot är det värre för de
mindre tidningarna som inte har samma eko-
nomiska resurser och som därigenom har
svårt att ens få till ett möte med en mediepla-
nerare. Situationen ingår i ett större struktu-
rellt sammanhang, då majoriteten av de mest
inflytelserika svenska reklam, pr- och medie-
byråerna med en omsättning på över 500 mil-
joner ägs av några av de största internationella
reklambyrånätverken i världen. Såsom de fyra
giganterna Omnicom, WPP, Publicis Group
och IPG. Inom dessa återfinns i sin tur några
av världens 500 största företagskonglomerat
på allt från styrelseplatser till positionen som
majoritetsägare. 

Ett exempel på ett sådant företagskonglo-
merat med stort inflytande i mediebranschen
är det franska familjeföretaget Bolloré. Bol-
loré group äger Aegis media group, som i sin
tur äger Carat Nordic, det största byrånät-

verket i Sverige. Bol-
loré group

är inte

bara majoritetsägare i Aegis. Ägaren Vincent
Bolloré är även majoritetsägare i Havas, värl-
dens sjätte största reklambyrånätverk, samt
äger tv-kanalen Direct 8 och två nyhestidningar. 

SÅ SER STRUKTURERNA ofta ut bakom de in-
ternationella reklambyrånätverk som nu äger
eller samarbetar med flertalet av de största
svenska byråerna. Då de svenska morgontid-
ningarna hämtar ungefär två tredjedelar av
sina intäkter från annonser är det många som
är kritiska till att det inte förs fler diskussio-
ner kring relationen och gränsdragningen
mellan reklam och redaktionellt innehåll. 

En av dessa kritiker är Karl Erik Gustafsson,
professor emiritus i massmedieekonomi. I sin
bok Reklamens makt över medierna påpekar
han att då annonsörer och reklambyråer hela
tiden försöker finna nya vägar att integrera
reklamen i mediernas innehåll måste kravet
på reklamidentifiering från tidningarnas sida
vara absolut. 

”Istället för att avveckla textreklamkommit-
tén 2005 borde tidningsbranschen gett den
ökade resurser och sett till att engagera all-
mänheten i frågan”, skriver han. b

Förra året lade Ica, Telia och Coop tillsam-
mans över 2,2 miljarder på reklam i press, ra-
dio och tv. Dessa pengar fördelas i sin tur i
många olika led, men några exakta siffror på
inkomstfördelningen finns varken hos Insti-
tutet för reklam- och mediestatistik, IRM, el-
ler hos några andra svenska eller utländska
statistikbyråer som utför mätningar i Sverige.
Därför får vi strunta i siffrorna och istället fo-
kusera på beroenden.

Vi börjar hos reklambyrån. Denna har fått i
uppdrag av en av sina kunder, i det här ex-
emplet Ica, att utforma en reklamkampanj
som ska kunna sändas i tv. Byrån skapar kam-
panjen om Ica-Stig utifrån kundens önskemål,
och tar nu i många fall hjälp av en PR-byrå
som på olika sätt arbetar tillsammans med re-
klambyrån för att se till att största möjliga
hype skapas kring kampanjen. 

Därefter kontaktar Ica en av de svenska me-
diebyrårna. Dessa i sin tur mäklar mediekö-
pen, och bestämmer således indirekt när an-
nonsörerna ska annonsera och var.  

MEDIEBYRÅERNA, ELLER medieför-
medlarna som de också kallas,
är runt 20 stycken och står
för 90 procent av de svenska
medieköpen. I och med att
de representerar många
kunder kan de få bra ra-
batter, och deras verk-
samhet omsätter där-
med miljarder. Förr i
tiden fanns det an-
nonsbyråer som var
sammansättningar
av mediebyråer och
reklambyråer och då
hade dessa 15 procent
av ett införande i pro-
vision gentemot annon-
sören (Ica). Något som re-
klamförbundet satte
stopp

57 736 MKR (64 851)

REKLAMKAKAN 2009 (2008)

Produktionskostnader 19,0% (18,9)
Dagspress 12,1% (13,5)
Gratisdistribuerade tidningar 3,9% (4,0)
Tidskrifter 3,2% (3,9)
Bilagor 0,8% (0,8)
Kataloger 2,7% (2,9)
Direktreklam 6,8% (6,6)
Tv inkl. text-tv 7,6% (7,7)
Radio 1,1% (1,1)
Bio 0,2% (0,2)
Utomhus 1,7% (1,6)
Internet inkl. mobil 8,7% (7,6)
Butikspromotion inkl. butiksmedia 6,3% (5,4)
Event 4,3% (4,8)
Mässor 5,6% (5,9)
Presentreklam 7,0% (7,2)
Sponsring 8,9% (7,9)

Källa: Institutet för Reklam- och Mediestatistik

Jag tror att vi generellt
sett ser en ökad produkti-

fiering av begrepp som spons-
ring, produktplacering och PR
och därmed att även redak-
tionellt utrymme framöver kan
vara till salu i olika former
Mart Ots, doktor i företagsekonomi med specialinriktning
mot massmedieekonomi och annonsmarknader

’

MEDIEKAKAN 2009 (2008)

Landsortspress 13,5% (14,3)

Kvällspress 2,5% (2,7)

Populärpress 2,4% (2,8)

Fackpress 4,1% (5,1)

Utomhus 3,4% (3,3)

Bio 0,4% (0,3)

Radio 2,3% (2,2)

Tv 15,5% (15,3)

Text-tv 0,1% (0,1)

Internet 17,6% (15,0)

Mobil 0,2% (0,1)

ODR 6,3% (6,1)

ADR 7,6% (7,2)

Gratistidningar 5,9% (5,8)

Annonsblad 0,7% (0,6)

Gratistidskrifter 1,4% (1,5)

Bilagor 1,6% (1,5)

Kataloger 5,5% (5,8)

Butik 0,2% (0,2)

Storstadspress 8,9% (10,1)

Källa: Institutet för Reklam- och Mediestatistik

5ÄGARFÖRHÅLLANDEN i några av de största svenska
byråerna som sysslar med reklam, PR, mediebyrå
och annonsförsäljning:

• Carat Sverige AB – ägs indirekt av Aegis media
group som i sin tur ägs av Bolloré group.

• Interpublic Group Sweden AB – ägs av Inter-
public Group (IPG), ett av världens största
mediebyrånätverk med 41 000 anställda.

• Mediacommunications Sverige i Stockholm AB
– ägs av WPP.

• Mediaedge; CIA Sweden HB – ägs av MEC
som finns i 84 länder.

• Starcom Sweden AB – ägs indirekt av Publicis
Group.

Källa: allabolag.se

29 299 MKR (32 424)


