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Hvem er ikke modstander af mediekoncentration ?  

Af Christian S. Nissen 

 

Med de fleste forhold er det sådan, at jo længere væk man befinder sig, jo enklere og lige til ser 

det ud til at være, og jo lettere er det at give sit skråsikre besyv med. Det er det, der giver me-

ningsmagere vores råderum og klummeskrivere længde i tøjrslaget. Medieverdenen er ingen 

undtagelse. Men på klods hold er den fyldt med gråzoner, modsigelser og svære dilemmaer. 

Politikens/JPs nylige aktiekøb i et TV produktionsselskab er en aktuel anledning til at se på den 

forkætrede mediekoncentration. Det er da noget, man må være imod. Eller er det? 

 

Mediekoncentration er en trussel mod den meningsdannende mangfoldighed og informations-

friheden. Hvor der for en menneskealder siden var et stort antal uafhængige danske bladhuse, 

kontrolleres ca. 70 % af den danske aviscirkulation i dag af blot tre virksomheder (Orkla, Politi-

ken/JP og Nordjyske). Mere end 90 % af ugebladsoplaget kontrolleres af tre virksomheder (Al-

ler, Egmont og Bonnier). Samme Bonnier og Egmont står sammen med Schipsted/Sandrews 

for de film, der sælger mere end to tredjedele af de årlige biografbilletter. For de elektroniske 

mediers vedkommende er koncentrationen endnu større. Her sidder DR og TV2 på over to tred-

jedele af det samlede radio- og TV forbrug.   

 

Man behøver ikke at pege på Murdoch’s og Berlusconi’s ageren og redaktionelle indblanding for 

at kunne indse faren. Danske eksempler, kendt i offentligheden, er ganske vist få. Men mange 

journalister kan tale med om ”skjulte føregreb” og faren for selvcensur. Det er ikke et stort issue 

her i landet, men det er det internationalt og i andre lande har man indført ejermæssig regule-

ring for at begrænse koncentrationen. Når man hører ordet ”mediekoncentration”, skal man alt-

så spænde hanen på den kulturpolitiske pistol, ikke sandt! 

 

På den anden side vil jeg hævde, at det største strukturelle problem hidtil har været, at vi i Dan-

mark har haft for lidt mediekoncentration. Det er hovedårsagen til, at dansk ejede medievirk-

somheder står så relativt svagt i forhold til deres udenlandske konkurrenter.  Af de 20 største, 

nordiske kommercielle medievirksomheder er der 9 med aktiviteter i Danmark. Heraf er kun 3 

danske. Mens de tre største nordiske medievirksomheder (finske Sanoma, svenske Bonnier og 

norske Schibsted) er internationalt orienterede multimedievirksomheder, har danske medievirk-

somheder været langt mere traditionelt begrænsede både mediemæssigt til papiret og, når man 
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ser bort fra Egmont, territorielt til det danske marked. Stort set al kommerciel radio- og TV virk-

somhed i Danmark er i dag på udenlandske hænder. 

 

Det skyldes en uheldig blanding af forretningsmæssigt snæversyn og misforstået statslig ind-

blanding. De danske bladhuses ledelser sov i timen, da det kommercielle multimediemarked 

begyndte at udvikle sig for ti- femten år siden, og en blåøjet reguleringsmani i dansk mediepoli-

tik har forhindret danske medievirksomheder i at etablere levedygtig radio- og TV aktivitet. En 

på mange måder velbegrundet frygt for koncentration kombineret med manglende indsigt i de 

reelle markedskræfter og deres udviklingsretning sendte den kommercielle danske radio- og TV 

branche i armene på store internationale medie koncerner. Opvågningen er kommet meget 

sent. Nordjyske Medier var først til at vise vej. De senere års ændringer i de store bladhuses 

ejerforhold og deres interesse for de elektroniske medier er tegn på, at man nu er ved at kom-

me op af hullerne. 

 

Stordriftsmuligheder og kapitalstyrke kombineret med en aktivitetsflade, der går på tværs af 

medie- og landegrænser er markedets ufravigelige krav. Bortset formentlig fra nicher som den 

læseren sidder med i hånden. Risikoen for koncentrationens negative konsekvenser for mang-

foldighed imødegås ikke med firkantede ejerskabsrestriktioner. Det kan være de alligevel kom-

mer, f.eks. fra EU. Men det kan i givet fald meget vel føre til, at danske medievirksomheder en-

ten lukker eller bliver overtaget stykvis af de virkelig store stygge medieulve. Vi skal altså lige 

vende 180 grader og glæde os over mediekoncentrationen. 

 

Det ville være så nemt, hvis man kunne indtage en klar og utvetydig holdning, for eller imod. 

Det er straks sværere og lidt tamt at måtte erkende, at vi må acceptere en fortsat ejerkoncentra-

tion som et af medieverdenens uundgåelige vilkår. Det er så op til mediernes medarbejdere, 

deres redaktionelle chefer og en kritisk, vågen offentlighed at trække en streg i sandet og for-

svare grænsen mellem ejerskab og redaktionel uafhængighed. Her kunne man ønske sig lidt af 

den whistle-blowing, pressen i alle andre sammenhænge nyder godt af.  


