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Inledning

Frihet och pluralism inom media är livsviktiga för demokratin i och med att de garanterar 
åsiktsfrihet och bidrar till att människor faktiskt deltar i den demokratiska processen.

Europaparlamentet har ständigt månat om försvaret och främjandet av mediepluralism 
eftersom mediepluralism utgör en mycket viktig pelare för rätten till yttrandefrihet och 
informationsfrihet (artikel 11 i stadgan om de grundläggande rättigheterna). De 
grundläggande rättigheterna utgör ju fortfarande grundläggande principer för att upprätthålla 
demokratin. 

En mångfald av information från många olika sorters källor och tillgång till en bred 
uppsättning information av hög kvalitet är förutsättningar för en demokratisk kommunikation 
i ett öppet och demokratiskt samhälle. 

EU:s medborgare har inte bara rätt att få oberoende, objektiv och opartisk information utan 
också en bred uppsättning av övrigt innehåll med hög kvalitet. 

Begreppet mediepluralism kan inte begränsas till problemet med koncentration av 
medieägarskap, vilket kommissionen anger i sitt arbetsdokument1. När man diskuterar frågan 
berörs olika områden som radio och TV i allmänhetens tjänst, politisk makt, ekonomisk 
konkurrens, kulturell mångfald, utveckling av ny teknik, insyn samt arbetsförhållandena för
journalister i EU. 

En av de oftast återkommande följdfrågorna i detta sammanhang är vilken roll EU bör spela 
för att det ska råda mediepluralism. När man diskuterar pluralism leds man därför till en mer 
omfattande frågeställning om EU:s modell, vilken typ av samhälle vi försöker skapa i Europa, 
värdena för detta samhälle samt det arv som vi vill lämna till kommande generationer. 

I detta arbetsdokument kommer vi att undersöka olika aspekter av dessa olika frågor och 
dokumentet syftar till att visa på de aktuella hindren för skyddet av mediepluralism.

EU:s kompetenser inom mediepluralism

EU:s kompetens för att agera inom mediepluralism begränsas till konkurrenslagstiftningen. 
Men den verksamhet som inriktat sig på vertikal och horisontell koncentration av 
medieägarskapet har i EU:s nyaste medlemsstater inte varit så omfattande ur ekonomisk 
synvinkel att EU:s konkurrenslagstiftning vore tillämplig på den.

Media är inte bara en näringsverksamhet utan också ett ideologiskt och politiskt verktyg med 
stort inflytande. Det finns därför argument för ett större engagemang från EU och 
internationellt.

Vi bör överväga att skapa en stadga om grundläggande rättigheter för mediefrihet och sträva 
mot att denna ratificeras i hela Europa och t.o.m. världen över. Det finns ett behov av att 
övervaka system för mediepluralism baserade på hållbara, pålitliga och opartiska indikatorer.
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Vi måste dessutom komma på sätt att överföra starka meddelanden från medlemsstaterna och 
EU:s myndigheter inom områden där det behövs förbättringar, som att införa en särskild och 
oberoende medieombudsman som bara har ansvar gentemot allmänheten.

Mediekoncentration i Europa

Trots de framsteg som gjorts inom ny informationsteknik är TV fortfarande en mycket 
inflytelserik informationskälla för EU:s medborgare. TV-tittare har nu hundratals kanaler att 
titta på. Med nya format som mobil-TV och nya kanaler i och med utvecklingen av digitala 
sändningar, finns det nu oändligt många möjligheter att sända ett mycket brett innehåll. 

Men det större utbudet har inte lett till en bättre kvalitet. Tvärtom har kvaliteten på innehållet i 
stället blivit påtagligt sämre i hela EU, i synnerhet i nyhetssändningarna. TV-medierna blir 
allt mindre informativa och alltmer sensationsinriktade.

Koncentrationen av ägarskap har lett till en sämre kvalitet på innehållet. Den aktuella 
försämringen av programkvaliteten märks mest i de medlemsstater som har en hög 
koncentration av medieägarskap.

De mest inflytelserika bolagen kan använda skalbarheten i sina affärsmodeller för att slå ut 
eventuella nya aktörer. Nya leverantörer och högkvalitetsleverantörer får det svårt att 
konkurrera med det billigt återanvända innehållet från andra marknader, andra kanaler och 
stora företags arkiv.

Alltså kan det vara så att det ökade antalet nya kanaler bara ökar inflytandet från ett litet antal 
företag vars enda mål är att vinstmaximera.

För närvarande varierar situationen väldigt i de olika medlemsstaterna i EU.

I Italien, Tyskland, Nederländerna och Sverige finns det en hög grad av mediekoncentration. 
Läget är främst anmärkningsvärt i Italien med sin duopolmarknad bestående av aktörerna RAI 
och Mediaset som i princip har halva marknaden var.

Å andra sidan finns det några länder med en lägre grad av koncentration såsom
Storbritannien. I synnerhet i Storbritannien är radio och TV-aktörerna i allmänhetens tjänst 
tvungna att tillhandahålla ett välbalanserat sändningsutbud inom olika områden och som 
vänder sig till olika sorters smakinriktningar och behov hos människor i olika åldrar och med 
olika bakgrund.

Utvecklingen på de olika mediemarknaderna i de nya medlemsstaterna är oroande. I vissa 
länder som Ungern och Estland finns det en hög andel utländskt ägarskap inom TV-sektorn. 
Dessutom är ägarförhållandena inom massmedia inte tillräckligt klara för medborgarna och 
konsumenterna. 

Denna tilltagande trend kommer att utgöra ett hot mot pluralismen, demokratin och den 
kulturella mångfalden i EU om man inte fastställer bestämmelser som styr utvecklingen.

Nya tekniker och digitala sändningars effekt på media 

Om systemet med digitala sändningar missköts kan detta leda till att de ledande kommersiella 
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aktörerna ytterligare undergräver pluralismen och mångfalden och att högkvalitativt innehåll 
inte längre blir tillgängligt via radio och TV i allmänhetens tjänst. 

Det ökade antalet kanaler och medieplattformar har inte nödvändigtvis setts som något som 
skulle förbättra mediepluralismen eller höja innehållskvaliteten. De största riskerna är ett 
överflöd av kommersiella kanaler med samma enformiga och stereotypa innehåll som 
utformats för att göra så stor vinst som möjligt.

Nya audiovisuella tekniker borde framför allt användas för att säkra mediepluralism och 
tillhandahålla program av hög kvalitet till ett allt större antal medborgare.

EU och dess medlemsstater måste ta hänsyn till sociala, kulturella och politiska faktorer för 
att trygga mediepluralism samt främja kulturell och språklig mångfald. 

Rollen för radio- och TV-sändningsbolagen i allmänhetens tjänst och för medierna i 
gemenskapen

Radio- och TV-sändningsbolagen i allmänhetens tjänst bör ha tillgång till ett antal källor och 
instrument som garanterar att de verkligen inte påverkas av det politiska trycket och 
marknadskrafterna. Då kan de producera och sända omväxlande TV-program av hög kvalitet. 

Men radio- och TV-sändningsbolagen i allmänhetens tjänst tvingas utan skäl och mot bättre 
vetande in i konkurrensen om marknadsandelar med kommersiella kanaler som i allmänhet 
har få skyldigheter eller inga skyldigheter alls gentemot allmänheten. 

De statliga kanalerna har i onödan tvingats att sänka nivån på innehållet för att kunna 
konkurrera med de kommersiella kanalerna. Situationen är kritisk i många medlemsstater. I 
t.ex. Polen och Ungern har marknadsandelen för radio- och TV-kanalerna i allmänhetens 
tjänst minskat från 80 % till 20 % mellan 1997 och 2003.

Det är därför mycket viktigt att man hittar en bättre och mer effektiv metod för att reglera 
media och för att tillhandahålla tillräckligt med källor så att man främjar och säkrar TV-
sändningar i allmänhetens tjänst av hög kvalitet som kan uppväga de övervägande 
kommersiella kanalerna. På så vis får allmänheten tillgång till program av hög kvalitet.

Konkurrensen mellan den offentliga och den privata sektorn har haft motsatt effekt gentemot 
vad gängse teorier om fria marknader spår. Konkurrensen har inte lett till en bättre kvalitet på 
radio och TV-sändningar i allmänhetens tjänst. Den nuvarande utvecklingen i de allra flesta 
medlemsstaterna går mot ingen mångfald eller en brist på mångfald och mot en 
kommersialisering av innehållet, banalisering, felaktiga uppgifter, sensationsmakeri samt 
billig och enformig underhållning.

Det är därför av största vikt att de offentliga tjänsterna får en förstärkt roll eftersom de utgör 
pelare för upprätthållandet av mediepluralism, en demokratisk dialog samt för samtliga 
medborgares tillgång till ett högkvalitativt innehåll. Dessa tjänster måste vara oberoende och 
autonoma och tilldelas tillräckligt med medel. 

Radio- och TV-sändningsbolagen i allmänhetens tjänst borde göra sig förtjänta av en bättre 
och mer synlig plats i EU:s medielandskap, inte genom att konkurrera om marknadsandelar, 
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utan genom att tillhandahålla ett brett utbud av originalproduktioner och originalprogram som 
inte brukar tillhandahålls av privata sändningsbolag. Radio- och TV-sändningsbolagen i 
allmänhetens tjänst bör bidra till att utveckla pluralism, innovation och ett varierat innehåll 
med höga etiska och kvalitetsmässiga standarder samt nyheter, information och kommentarer 
av opartiskt och oberoende slag.

Gemenskapsmedier såsom accesskanaler i allmänhetens tjänst, tidningar och annat innehåll 
som t.ex. publiceras av studenter i studenttidningar eller studentsändningar bör anses vara 
medier i allmänhetens tjänst och ges statliga medel om det behövs. 

Man måste samtidigt hitta ett tillfredsställande svar på frågan om reklam på sådana kanaler. Å 
ena sidan kan man anse att reklam för lokala tjänster och företag kan anses vara i 
allmänhetens tjänst och att man borde tillämpa subventionerade priser för kommersiella 
meddelanden från företag som uppfyller villkoren och å andra sidan bör man se till att 
reklaminkomsterna från yrkesjournalistik inte urholkas.

Användarproducerat innehåll

Särskilt inom nöjesproduktioner som vänder sig till kunder på massmarknaden använder man 
alltmer innehåll som tagits fram av kunderna själva. Exempel på innehåll som producerats av 
allmänheten och offentliggjorts av vinstdrivande kanaler är videofilmer som filmats och foton 
som tagits med mobiltelefoner samt berättelser och skämt från semestrar eller vardagen. 
Kunderna får på sin höjd en symbolisk ersättning för innehållet – ibland i form av ett 
kundlotteri med en högsta vinst och flera mindre vinster. 

Sådant innehåll ersätter professionellt innehåll och detta påverkar lönerna i mediebranschen 
och den journalistiska nivån på innehållet negativt. Ett exempel på en åtgärd för att påverka 
denna utveckling är att reglera ersättningsnivåerna för användarproducerat innehåll.

Användarproducerat innehåll utgör också en risk för konstant övervakning och kränkning av 
den personliga integriteten både för offentliga personer och enskilda medborgare. Därför bör 
man diskutera eventuella etiska regler och lagstiftning för sådant innehåll.

Privata publikationer – webbloggar eller ”bloggar” och forum

Webbloggar blir alltmer populära både bland allmänheten och bland yrkesmän inom 
mediebranschen. I många fall har de i stor utsträckning påverkat de beslut som tagits av 
chefer på företag och inom media och även beslut om dessa chefer.1

Många yrkesjournalister har bloggar på sin arbetsgivares webbsidor och andra har dem på 
särskilda värdwebbsidor. Man har inte fastställt någon juridisk ställning för ”privata” 
webbloggar som tillhör yrkesmän inom mediebranschen och detta skapar osäkerhet om 
källskydd, vilka etiska regler som ska tillämpas och om vem som är ansvarig vid rättstvister. 
Samma frågor gäller i viss mån även för politikers, offentliga personers och enskilda 
medborgares webbloggar.

Eftersom yrkesmän i mediebranschen så flitigt använder webbloggar inställer sig dessutom 

                                               
1 Jfr blogg- och foruminläggen från bland annat VD:n för Whole Foods, John Mackey (USA).
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frågor om hur det står till med mångfalden i innehållet vid deras egentliga yrkesutövning.

Mediekunskap

Somliga påstår att när allt kommer omkring är tittarna själva tillräckligt ansvarsmedvetna för 
att reglera och fritt bestämma vad de väljer att se på och att man inte behöver fastställa 
bestämmelser för att upprätthålla mediepluralism. Så skulle det vara om tittarna hade 
kunskaper om media. Men så är det tyvärr inte. 

Den information som ges i dag är framför allt visuell. Samtliga mediemeddelanden 
konstrueras med ett kreativt språk med sina egna regler och för fram egna värderingar och 
synpunkter och de utformas ofta i syfte att ge vinster och/eller makt.

Mediekunskap skulle vara ett bra verktyg för att garantera mediepluralism eftersom tittarna då 
opartiskt skulle kunna bedöma det programinnehåll eller den information som de har tillgång 
till.

EU:s medborgare bör därför uppmuntras att lära sig att analysera innehåll och hantera 
information så att de kan tänka kreativt och kritiskt. 

Gemensamma arbetsvillkor för journalister i EU

Många journalister har otrygga arbetsvillkor i EU. Korttidskontrakten blir allt vanligare, 
särskilt om medieägarna är etablerade i ett land och personalen arbetar i ett annat land. Det 
här skapar inte ett klimat som bidrar till journalisters oberoende, etik och professionalism. 
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