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Fö ro rd
Radio- och TV-verket har i uppdrag att verka för yttrandefrihet och
mångfald i medierna genom tillståndsgivning, tillsyn och omvärldsbevakning. Medieutveckling är en rapport som ger en samlad bild
av den svenska mediemarknaden med fokus på radio, tv, tidningar,
mediepolitik och mediernas branschstruktur. Rapporten kan därför
användas som en guide till det svenska medielandskapet.
Radio- och TV-verket har varje år tagit hjälp av andra kunniga inom
mediebranschen för att få en fördjupad beskrivning inom vissa områden. Nordicom-Sverige har tagit fram statistik över medieanvändningen och dess medarbetare Staffan Sundin har skrivit kapitlet om
mediemarknaden och redogör även för tidningarnas branschstruktur.
Granskningsnämnden för radio och TV, Medierådet, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå, Post- och telestyrelsen,
Konkurrensverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har även de bidragit med material till vår rapport.
Jag vill tacka alla som har medverkat i Medieutveckling 2010 för era
värdefulla bidrag.
Jag hoppas att ni genom att läsa vår rapport får en god inblick i hur den
svenska mediemarknaden ser ut nu och kan se ut i en nära framtid.
Globen i maj 2010
Magnus Larsson
Generaldirektör
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S a m ma nfat t ning
Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9-79 år närmare sex timmar
av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier. Totalt sett är det fortfarande tv och därefter radio som är de medier svenskarna ägnar mest tid
åt en vanlig dag. Internet kommer på tredje plats. I nästan alla svenska
hem finns det minst en tv-apparat och tillgång till radio. Nästan hälften tar emot tv via kabel och ungefär tio procent via bredband.
Det svenska radiolandskapet har förändrats i takt med den tekniska
utvecklingen och står nu inför en digitalisering. Antalet lyssnare är
oförändrat högt och radion har även ett högt förtroende hos svenskarna. Varje dag lyssnar ungefär 75 procent på radio och de två mest
populära kanalerna är P4 och RIX FM men radion möter konkurrens
hos de nya musiktjänsterna särskilt vad gäller de yngre lyssnarna.
På tv-marknaden lanseras nya tjänster och ny teknik. En trend som
intensifierats på senare tid är att vi kan välja var, när och hur vi tittar
på tv. Att använda datorn för att se på tv, eller åtminstone någon form
av rörlig bild, blir allt vanligare. Men även om webb-tv och olika former av beställ-tv blir allt vanligare så tittar vi allra mest på tablåsänd
tv på en tv-apparat i hemmet. En nyhet är digital-tv-mottagare med
en koppling till Internet för att se olika former av beställ-tv direkt på
tv-skärmen.
Dagstidningarna har varit snabba på att följa med i den tekniska utvecklingen och profilera sig på nätet. Den kanske viktigaste plattformen för tidningen är numera nätet där innehållet för det mesta är
gratis. Hälften av alla svenskar besöker någon av de svenska dagstidningarnas webbplatser en genomsnittlig vecka. Även gratistidningarna
är en stark konkurrent till de betalda dagstidningarna.
Den svenska mediemarknaden är under utveckling och det görs stora
investeringar i ny teknik och nya tjänster. Konkurrensen ökar mellan
programbolagen och genom utbudet av tv-kanaler på olika plattformar. På dagspressmarknaden har ägarkoncentrationen förstärkts genom flera stora företagsförvärv och fusioner. Förändringarna innebär
stora utmaningar för de etablerade medieföretagen i sin strävan att
behålla sina konsumenter och annonsörer.
Medieutveckling 2010 ❘ 9

Under 2010 kommer många förändringar att ske av regleringen av
radio- och tv-marknaden. En ny radio- och tv-lag föreslås träda i kraft
den 1 augusti 2010. En ny tillståndsperiod har börjat löpa för public
serviceföretagen på i stort oförändrade villkor. Sveriges Television har
även lämnat in en ansökan till regeringen om att få sända två hdtv-kanaler i marknätet. Regeringen lämnade i mars 2010 förslag till
ändringar i presstödsförordningen som bland annat berör storstadstidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.
Övergången till digital-tv, implementeringen av det nya AV-direktivet
och public service är aktuella frågor inom den europeiska mediepolitiken. Det nya AV-direktivet syftar till att anpassa och modernisera
de tidigare bestämmelserna. Konkurrensen mellan public serviceföretagen och de kommersiella medieföretagen har ökat när deras utbud även finns tillgängligt på Internet. Därför har EU tagit fram nya
regler för finansiering av public service.
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M e d i e d ag e n

Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9-79 år närmare sex
timmar (352 minuter) av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier.
De som är i åldern 15-24 använder mest tid och främst då på Internet. Minst tid använder de som är några år yngre, 9-14, och de ser
helst på tv. Det sker med andra ord en brytpunkt mellan de yngre som
ägnar mer tid åt tv än Internet jämfört med de som är 15-24 som
ägnar mer tid åt Internet. Den äldsta åldersgruppen, 65-79, ägnar
nästan lika mycket tid åt radion som de unga gör åt Internet. Det är
den åldersgruppen som också ser mest på tv. Totalt sett är det fortfarande tv och därefter radio som är de medier svenskarna ägnar
mest tid åt en vanlig dag. Internet kommer på tredjeplats.
I nästan alla svenska hem finns det minst en tv-apparat och tillgång till
radio. Fler och fler upptäcker möjligheten att spela in sina tv-program
på en hårddisk med en PVR. År 2009 har 15 procent tillgång till
en PVR i sitt hem. 83 procent har tillgång till Internet i sitt hem och
69 procent har en bredbandsanslutning. De flesta tar emot tv via
kabel, cirka 40 procent, och ungefär tio procent via bredband.
Sveriges radio lockar fortfarande en stor publik vilket framgår av den
beräknade medieanvändningen i tid fördelad på olika medier och
kanaler. Där syns det också tydligt vilken stor andel av medieanvändningen som numera sker på Internet.
Nordicom tar fram, analyserar och bearbetar statistik om dagspress,
tidskrifter, böcker, radio, tv, video, film, fonogram, reklammedier,
Internet och annan ny medieteknologi. Här presenteras ett litet urval
av den statistiken. Mer utförlig statistik finns i Nordicoms årliga räckviddsundersökning Mediebarometern.
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Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till olika medier
i hemmet 2005–2009 (%)
Har i hemmet tillgång till

2007

2008

2009

Dagstidningsprenumeration

74

72

70

68

66

Radio

97

98

100

100

100

Television

2005

2006

..

..

..

98

97

98

98

97

97

97

enbart en

30

30

32

32

33

två

36

36

36

36

34

tre eller fler

32

32

30

29

29

26

29

5

5

Vanlig tv-apparat

via Internet
i mobil/mp3/ipod
i annan apparat
Text-tv

92

93

94

Multi-tv totalt1

1

1

94

94

90

90

via kabel

35

36

45

43

41

via parabol

23

23

29

31

30

via mark

18

23

29

31

33

..

..

3

7

10

Dvd-spelare

67

78

84

85

86

Videobandspelare

84

81

65

57

53

..

2

12

12

15

via bredband

PVR/hårddiskmottagare
Persondator totalt

83

85

87

89

89

Portabel dator

30

38

44

54

62

Internet via dator

74

80

83

85

83

Internet via annan apparat

..

..

..

26

25

Bredbandsanslutning

51

63

68

72

69

Mobiltelefon

93

95

96

97

–

Mp3-spelare

32

47

54

55

45

Konsol för tv-spel

..

35

37

41

40

Bärbart spel

..

14

36

..

10

.. i tabellen innebär att någon fråga om det mediet inte ställdes det året.
1 Med multi-tv avses tv med fler kanaler än marknätets så kallade frikanaler (bl a SV T1,
SV T2, Kunskapskanalen, SV T24, Barnkanalen, T V4, T V6 och Axess).
Före 2008 avsågs tv med fler kanaler än de tre marksända kanalerna SV T1, SV T2 och T V4.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009.
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Användningstid för olika massmedier i hela befolkningen
9-79 år en genomsnittlig dag 2009 (minuter)
Kön
Totalt

Television

Ålder

Män Kvinnor

Utbildning (16–79 år)

9-14 15-24 25-44 45-64 65-79

Låg Mellan

Hög

96

98

95

83

89

86

96

123

123

100

84

2

3

2

1

1

2

2

4

3

2

2

Text-tv
Video/dvd/PVR

11

11

10

19

17

11

7

6

6

10

10

Radio

91

88

94

19

54

91 108

125

130

110

80

Internet

68

79

59

66

132

84

54

22

29

74

76

Dagstidning

28

29

27

6

12

22

34

47

36

27

32

21

21

21

4

8

15

26

38

27

19

25

Morgontidning
Kvällstidning
Tidskrift
Vecko-/månadstidning

7

8

6

2

5

7

8

9

9

8

7

13

11

15

7

7

10

14

23

17

12

15

10

7

13

7

6

7

10

18

15

9

10

Special-/facktidskrift

3

4

3

0

1

4

5

4

2

3

5

21

15

24

24

28

20

18

22

14

18

25

CD-skiva

13

13

13

11

16

15

12

9

9

12

16

Mp3

12

13

11

19

40

11

4

1

4

12

9

352 355

349

Bok

Totalt

255 394 347 346 382 369

374 344

Källa: Undersökningen Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009.

Beräknad medieanvändning i tid fördelad på olika medier
och kanaler1 i befolkningen 9-79 år 2009 (%)
Övriga tv-kanaler 8 %
TV6 1 %
Kanal 5 2 %

Sveriges Radio 17 %

TV4 5 %
TV3 2 %
SVT2 2 %
SVT1 6 %
Text-tv 1 %
Video/dvd 3 %

Privat lokalradio 7 %
Övrig radio 2 %
CD-skiva 4 %
Mp3 3 %
Vecko-/månadstidning 3 %

Internet 19 %

Special-/facktidskrift 1 %
Morgontidning 6 %
Kvälls
Kväl
lstidning
tidning 1 %
Bok 6%

1 Figuren är en beräkning där Mediebarometerns bruttotid för radio och tv fördelats på
grundval av uppgifter från räckviddsstudier för respektive medium 2009.
Källor: RUAB (radio), MMS (tv)
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009
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2

Radio

Det svenska radiolandskapet har förändrats i takt med den tekniska
utvecklingen och står inför en digitalisering. Möjligheterna att sända
radio har ökat tack vare den tekniska utvecklingen. Även möjligheten
att lyssna har ökat med tillgång till radio i mobilen, på Internet och
på tv. Samtidigt är det svenska radiolandskapet oförändrat i sin uppdelning i nationell, lokal och närradio. Antalet lyssnare är oförändrat
högt och radion har även ett högt förtroende hos svenskarna. Varje
dag lyssnar ungefär 75 procent på radio och de två mest populära
kanalerna är P4 och RIX FM men radion möter konkurrens hos de
nya musiktjänsterna särskilt vad gäller de yngre lyssnarna.
Sveriges Radio har fått ökade anslag och satsar mer på bland annat
lokalt innehåll, kultur och teknik. Den kommersiella radion som ofta
betalar höga koncessionsavgifter och är beroende av annonsintäkter
har haft svårt att få lönsamhet i sin verksamhet. Närradion som är beroende av eldsjälar har stadigt minskat mätt i antal sändningstillstånd.
En gemensam fråga för dessa tre sändningsformer är den eventuella
framtida digitaliseringen.
Nu kommer snart en ny radio- och tv-lag med förslag på förändringar
för radion och den kan du läsa mer om i kapitel 6 Svensk mediepolitik.

2.1 N at ionell radio
Idag är det enbart public service-företagen som har tillstånd att sända
nationell radio i Sverige, det vill säga Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). För att sända nationell radio krävs ett tillstånd
av regeringen och där framgår vilka villkor som gäller för sändningarna. SR och UR har fått ett nytt sändningstillstånd som gäller från
och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2013. Av
sändningstillståndet framgår bland annat att sändningarna ska vara
opartiska och sakliga samt att de ska nå ut till så många som möjligt.
De ska även vara mångsidiga och ta tillvara på allmänhetens olika intressen i så stor utsträckning som möjligt.
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SR, UR och Sveriges Television AB (SVT) ägs sedan 1994 av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB och de finansieras med en radio-och
tv-avgift. Avgiften säkerställer en oberoende finansiering av publicservice. Radio och tv-avgiften för 2010 är 2076 kronor och avgiften
administreras av Radiotjänst i Kiruna AB. Det är Sveriges Riksdag
som beslutar hur stor del som ska gå till respektive företag. För 2010
har riksdagen beslutat att UR ska tilldelas 318 miljoner kronor och SR
2 523 miljoner kronor i anslag.1 Det är regeringen som tar fram årliga
anslagsvillkor för public serviceföretagen.

2.1.1

Sverig es Radios utbud
Sveriges Radio har fyra rikstäckande kanaler P1, P2, P3 och P4 Riks
men de sänder även lokalt i 28 kanaler och av dem är 25 lokala P4kanaler. De andra är Din Gata i Malmö, SR Metropol och P6 i Stockholm. För närvarande är P4 den kanal som har flest lyssnare i hela
landet. I P4 sänds lokalt innehåll mellan klockan 06.00–13.00 och
15.00–18.00 på vardagar och ett gemensamt utbud på kvällar och
helger. SR har även flera kanaler som sänds på webben med ett mer
nischat utbud. Flera av SR:s program kan laddas ner som poddfiler
eller prenumereras på via poddradio. Det går även att lyssna på program i mobilen via mobil.sr.se. Dessutom levererar SR nyheter och
sammanfattningar via tjänsten RSS. SR sänder även digital radio i
storstadsområdena, Stockholm, Malmö och Göteborg samt i Luleå.2

2.1.2

Sverig es U tbildning sradio A B
UR blev ett eget programföretag 1994 men har ingen egen kanal i
radio utan sänder i SR:s kanaler. UR sänder också tv-program i SVT:s
kanaler. Programutbudet distribueras förutom via radio och tv även
via text-tv, webb och böcker. UR ska göra program för, om och med
funktionshindrade samt språkliga och etniska minoriteter. UR:s program ska också spegla det mångkulturella Sverige.3
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2.2 Kom m e r siell radio
Den kommersiella radion sänder lokalt och tillståndshavarna betalar
en koncessionsavgift för sitt tillstånd. Den kommersiella radion är
reklamfinansierad och får sända reklam i högst tolv minuter per timme. Idag finns det 89 sändningstillstånd för den kommersiella radion
fördelade på 38 sändningsområden. Av dessa tillstånd finns tio i Stockholm, fem i Göteborg, tre vardera i Sundsvall, Skellefteå, Norrköping
och Umeå samt två i nästan alla övriga sändningsområden. För att
sända kommersiell radio krävs ett tillstånd från Radio- och TV-verket.
Tillståndet innebär att man på en egen frekvens kan bedriva sändningar dygnet runt inom ett sändningsområde som täcker en eller flera
kommuner. Enligt de regler som gällde för tillstånden fram till den
1 juli 2001 skulle tillstånd fördelas till de högstbjudande vid auktioner
om det fanns flera sökande. Koncessionsavgifterna för dessa 81 tillstånd ligger mellan 64 900 kr och 3 964 000 kr för år 2009. Avgifterna
är högst i storstadsregionerna. Sammanlagt ska de nuvarande 81 tillståndshavarna betala drygt 135 821 600 kr till Radio- och TV-verket
för sina tillstånd. För de 8 tillstånd som fördelats efter den 1 juli 2001
finns en enhetlig koncessionsavgift som 2009 uppgår till 46 000 kr per
tillstånd och år. Samtliga tillstånd är förlängda till den 31 december
2010 och kommer enligt propositionen för den nya radio- och tv-lagen
att ytterligare förlängas till den 1 augusti 2018. Läs mer om detta i
kapitel 6 som handlar om den svenska mediepolitiken.

2.2.1

För slag en i den nya radio - o ch t v - lag en
Propositionen för den nya radio- och tv-lagen innehåller förslag till
ett nytt regelsystem för kommersiell radio. Tillståndsperioderna blir
åttaåriga, innehållskraven försvinner och företagen får ökade möjligheter till sponsringsintäkter. Vid tillståndsperiodernas slut kommer
alla tillstånd att utlysas på nytt och fördelas genom ett slutet anbudsförfarande. Regeringen har också gett Radio- och TV-verket i uppdrag
att genomföra en utlysning för nya sändningsområden, i enlighet med
det nya regelverket för analog kommersiell radio. Propositionen innehåller även regler för hur digitalradiotillstånd ska fördelas, vilket innebär att förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av de digitala
radiosändningarna har skapats.
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Närradioorganisationerna föreslås få större möjlighet att sända material som inte producerats direkt för den egna verksamheten samt möjlighet att sända över större områden, vilket enligt propositionen skapar
bättre möjligheter till utveckling.
Den nya radio- och tv-lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.4

2.2.2

Radio - o ch T V- verket s nya uppdrag
Radio- och TV-verket har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan
med Post- och telestyrelsen tillgängliggöra fler sändningsområden för
analog kommersiell radio på fm-bandet. Syftet med uppdraget är att
skapa förutsättningar för utlysning av nya tillstånd för kommersiell radio senast under september 2010. Nuvarande tillståndsinnehavare ska
kunna fortsätta att bedriva sändningar på samma sätt som i dag även
efter det att eventuellt nya sändningsområden tagits i bruk. Radio- och
TV-verket ska redovisa resultatet av arbetet till regeringen före utlysningen, dock senast den 31 augusti 2010.5

2.2.3

U tbudet i den kommer siella radion
Den kommersiella radion samarbetar i nätverk och idag finns det två
dominerande aktörer som delar på tillstånden. Det är MTG Radio
AB och SBS Radio. Samarbetet innebär att programproduktionen
sker centralt och sänds sedan ut som olika format, det vill säga stationer med olika musikinriktning. Det innebär att trots att kanalerna är
lokala kan du lyssna på samma format på olika platser i Sverige.
MTG Radio AB

Idag är MTG Radio AB det största radionätverket i Sverige. De driver totalt 45 stationer på olika orter. MTG Radio AB ägs av Modern
Times Group MTG AB. All radioprogramproduktion sker centralt
vid MTG Radios huvudkontor i Stockholm och de format som MTG
Radio sänder är RIX FM, Lugna Favoriter, NRJ som sänds i Stockholm, Göteborg och Malmö, Bandit Rock som sänds i Stockholm
och Göteborg och Star FM som enbart sänds i Stockholm. Formatet
Lugna Favoriter sänds i åtta olika sändningsområden. Av nätverkets
sammanlagt 45 sändningstillstånd är MTG Radio AB delägare i 19
stycken. Resterande tillstånd innehas av NRJ, privatpersoner och olika
tidningsföretag. För att kunna sända de egna formaten har MTG RaMedieutveckling 2010 ❘ 23

Radio

dio AB slutit olika former av samarbetsavtal med de tillståndshavare
som innehar de övriga sändningstillstånden. Stationerna sänder även
via webben och vissa av programmen kan laddas ner som poddradio.
SBS Radio

SBS Radio är det andra stora kommersiella radionätverket. Bolaget
ägs av det tyska mediebolaget ProSiebenSat.1 som bedriver verksamhet både inom radio och tv. SBS Radio driver totalt 40 radiostationer
på olika orter i Sverige. SBS Radio innehar huvuddelen av sina sändningstillstånd själva, antingen direkt eller indirekt via helägda dotterbolag. SBS Radio sänder fem olika format – Mix Megapol, The Voice,
106.7 Rockklassiker, Vinyl 107 och Radio 107.5. De två sistnämnda
formaten sänds enbart i Stockholm. Mix Megapol är nätverkets största
format. Stationen sänder från 28 orter. Stationerna finns på webben
och vissa program går även att lyssna på som poddradio.
Övriga format

Det finns fyra oberoende format våren 2010: One FM AB som sänder
ONE FM över Östersund/Åre, Planet 103,9 AB som sänder kanalen
Favorit 103,9 i Södertälje, Guld 106,6 i Sundsvall som innehas av en
privatperson och JMF-förvaltnings AB som sänder kanalen East FM
100,9 i Norrköping och som har annonssamarbete med MTG.

2.2.4

Radiobranschen
Radiobranschen (RAB) är den kommersiella radions branschorganisation. Dess främsta syfte är att öka radions andel av annonsmarknaden
men också att öka intresset och höja anseendet för kommersiell radio
och radioreklam i Sverige. Den arbetar också för att påverka politiska
beslut som berör radion och försöker skapa bättre villkor för den privata radion.6

2.3 N ä rradio
Närradion är de ideella föreningarnas radio och de betalar ingen avgift för sina tillstånd. Sedan 1979 har det varit möjligt för ideella föreningar att sända radio i den kommun föreningen är aktiv. Många
tillståndshavare sänder också via webben och har egna hemsidor. Men
antalet tillståndshavare sjunker och är i april 2010 under 900 stycken.7
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Den förening som vill sända närradio måste ansöka om ett tillstånd
från Radio- och TV-verket. Tillståndet gäller i tre år och föreningarna delar på en frekvens inom sändningsområdet. En tillståndshavare
måste därmed vara beredd på att dela med sig av sin sändningstid om
fler föreningar får tillstånd att sända i samma område. I Stockholm,
Göteborg och Malmö finns det flera närradiofrekvenser eftersom antalet föreningar är mycket stort. Sändningsområdet är en kommun men
om det finns synnerliga skäl får Radio- och TV-verket ge tillstånd som
täcker ett större sändningsområde. Det är tillåtet att sända reklam i
närradion, högst tolv minuter per timme.
Idag kan tillstånd att sända närradio lämnas till följande grupper:
• Ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet.
• Församlingar och kyrkliga samfälligheter inom Svenska kyrkan.
• Obligatoriska sammanslutningar av studerande vid universitet och
högskolor.
• Sammanslutningar av flera tillståndshavare i ett sändningsområde
för gemensamma närradioändamål, s.k. närradioföreningar.

2.3.1

Närradiobranschen
Närradiobranschen företräds bland andra av Närradions Riksorganisation (NRO) som bildades 1996. NRO verkar för ett samarbete
alternativt samgående med Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige i
syfte att skapa en stark sammanslutning för icke-kommersiella medier.
Härutöver finns Kristna Radionätet som är en riksorganisation för
den kristna radion i Sverige. I november 2006 bildades organisationen
Community Media Forum Europe (CMFE) som har till syfte att få
”community media” erkänt inom EU som den tredje mediesektorn
vid sidan av public service och kommersiell radio och tv. CMFE
ska också främja utvecklingen av medierna för kulturell mångfald
och yttrandefrihet. CMFE är en paneuropeisk organisation i vilken
Göteborgs Närradioförening, NRO och Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige är medlemmar.8
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2.4 S atellit radio
Den som sänder satellitradio behöver inget tillstånd men ska däremot
göra en anmälan av sändningsverksamheten till Radio- och TV-verket.
Satellitradions stora fördel är att den kan täcka stora geografiska områden och därmed stora befolkningsgrupper. Mottagning av signaler
förutsätter att det inte finns något i vägen mellan mottagare och satellit. Det innebär att satellitradio inte är lämplig för mobil mottagning.
Man kan lyssna via tv:n eller genom att koppla satellitmottagaren till
sin stereoanläggning och höra radiokanalerna där.9

2.5 Dig it al radio
Den tekniska utvecklingen har gett nya distributionsmöjligheter även
för radion. Radio via Internet är numera etablerat och de flesta radiostationer sänder även via Internet. Det går även att lyssna på radio via
tv och mobilen. Radio- och TV- verket har haft i uppdrag att följa
utvecklingen av digital distribution av radio och ta fram underlag för
en löpande bedömning av olika tekniker. Av slutrapporten Framtidens
radio framgick att de största aktörerna på radioområdet ansåg att
DAB+ är den teknik för rikstäckande digital radio som förefaller
mest lämpad för Sverige. Med denna teknik kan man sända omkring
80 rikstäckande radiokanaler på de frekvenser som redan finns tillgängliga för digital radio. Det innebär att fler aktörer skulle kunna
sända radio och befintliga programföretag skulle kunna utöka sina
sändningar och erbjuda fler tjänster i ett digitalt distributionsnät.

2.5.1

DA B
Den mest beprövade digitala radiotekniken i Sverige är DAB (Digital
Audio Broadcasting). Det är en digital distributionsteknik anpassad
för fast, portabel och mobil mottagning. Försökssändningar har pågått
sedan 1995. Nätet är utbyggt till 85 procents befolkningstäckning,
men sändningarnas räckvidd minskades under 2001 till att nå Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå och därmed cirka 35 procent av
befolkningen. DAB+ är namnet på den nya ljudkodningen i DAB som
gör det möjligt att öka sändningskapaciteten med upp till tre gånger
jämfört med tidigare ljudkodning och som dessutom stödjer 5.1 multi-
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kanalljud. Liksom DAB är DAB+ standardiserad och harmoniserad
med övriga Europa.
Teracom driver en branschgemensam digitalradiopilot i Stockholm,
Gävle och Uppsala. Syftet är att undersöka vad användarna tycker om
innehåll och tilläggstjänster samt att möjliggöra för programbolagen
att utvärdera kvalitet, innehåll och tjänster inför en kommande nylansering av digitalradio. I april 2010 sänder Teracom följande kanaler med DAB+ i det digitala testnätet: SR P2 Musik, SR P3, SR P4
Stockholm, SR Metropol, RIX FM, BANDIT, NRJ, Lugna Favoriter,
Radio Deejay, Skärgårdskanalen, Dansbandskanalen, Radioseven och
närradiostationerna Studentradion 98,9 samt Radio Lidingö.10

2.5.2

Radio via t v
Radio kan även sändas via digital-tv. Fördelen är att näten redan finns
där och distributionen är tillgänglig, inte minst eftersom allt fler hushåll har en hemmabioanläggning kopplad till digital-tv-boxen. Nackdelen är att den inte är portabel. Sveriges Radio sänder kanalerna P1,
P2 Musik samt P3 i marknätet för digital-tv. Radiotjänsterna i marknätet är en försöksverksamhet från Sveriges Radio. Sveriges Radio
finns även i Com Hems digitala kabelutbud.11

2.5.3

Radio via m obilnät
Det går även att lyssna på radio via mobiltelefon. Mobilradio bygger
på samma teknik som används vid strömmande webbradio. Konsumenten kan lyssna på radio genom att koppla upp sig mot Internet via
mobilnäten. Mobiloperatören kan erbjuda ett obegränsat antal radiokanaler. Konsumenten betalar trafikavgifter till mobiloperatören och i
vissa fall en avgift för tjänsten. Överföringen i mobilnäten sker genom
tekniken unicast, som innebär att varje lyssnare får en egen förbindelse från programföretaget till sin telefon via mobilnätet. SR erbjuder
en mobil tjänst, mobil.sr.se och sänder även 43 direktsända kanaler i
Iphoneapplikationen ”SR Poddradio”.12
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2.5.4

Radio via bredband
Webbradio

Många traditionella medieföretag kompletterar sina vanliga radiosändningar med sändningar via Internet. Det finns många radiostationer som enbart sänder på webben. 3,8 procent lyssnar på webbradio
i minst fem minuter ett genomsnittligt dygn. Det är flest yngre män
som lyssnar på webbradio, cirka 12 procent ett genomsnittligt dygn.13
Den som direktsänder radio via webben ska anmäla sin sändningsverksamhet och utgivare till Radio- och TV-verket. I april 2010 finns
det 75 sådana anmälningar i vårt register.
Poddradio

Med poddradio lyssnar du på nedladdade filer från Internet direkt
på datorn eller via mp3-spelaren. Vanlig webbradio är kontinuerligt
strömmande till datorn medan poddradio innebär att lyssnarna själva
väljer vad, var och när de ska lyssna. Lyssnaren kan prenumerera på
en viss kanal eller ett särskilt program, RSS. Det senaste programmet
laddas sedan automatiskt ner till prenumerantens dator där hon kan
lyssna eller föra över det till sin mp3-spelare. Flera radiostationer och
tidningar tillhandahåller denna tjänst gratis till sina lyssnare.

2.6 Radiopublike n
Radio är ett av de mest populära medierna vad gäller användning. Enligt Radioundersökningar lyssnar ungefär 75 procent av befolkningen
på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn. Flest lyssnare har Sveriges Radio, cirka 49 procent, att jämföra med den kommersiella radions 31,5 procent. Av de två nätverken har MTG Radio
flest lyssnare med 20,8 procent och SBS Radio har 14,8 procent. Den
kanal som har flest lyssnare är P4 med 31,7 procent och av de kommersiella kanalerna har RIX FM, 14 procent, flest lyssnare. Radion har fler
lyssnare bland de äldre och de lyssnar helst på P4. De yngre lyssnar mer
på den kommersiella radion än på SR och helst på RIX FM. Ungefär
3 procent lyssnar på närradion en genomsnittlig dag.14
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1 www.radiotjanst.se, 2010 - 04- 08
2 www.sr.se, 2010 - 04- 08
3 www.ur.se, 2010 - 04- 08
4 En ny radio- och tv-lag, prop. 2009/10:115
5 www.regeringen.se, 2010 - 04-12
6 www.rab.se, 2010 - 04-12
7 Radio- och T V-verkets register, 2010 - 04- 07
8 www.cmfe.eu/index.php?ordner_id=3 2009 - 03-26
9 www.satellite.se, 2010 - 04- 08
10 www.teracom.se, 2010 - 04-12
11 www.sr.se, 2010 - 04- 08
12 www.sr.se, 2010 - 04- 08
13 SIFO R ADIOUNDERSÖKNINGAR, Rapport IV 2009
14 SIFO R ADIOUNDERSÖKNINGAR, Rapport IV 2009
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På den växande tv-marknaden lanseras nya tjänster och ny teknik.
Dessutom smälter olika former av tjänster, konsumentutrustning och
infrastrukturer för tv-sändningar samman. Tv-landskapet blir därför
allt vidare och allt mer svåröverskådligt men samtidigt innebär utvecklingen en större valfrihet för tittarna. Sedan flera år har vi en uppsjö av
tv-kanaler att välja mellan och nya tillkommer hela tiden. En trend som
intensifierats på senare tid är att vi också har större möjlighet att själva
välja var, när och hur vi tittar på tv. Vi blir mindre styrda av tv-tablån
och mindre bundna till tv-tittande i vardagsrummet. Att använda
datorn för att se på tv, eller åtminstone någon form av rörlig bild, blir
allt vanligare. Allt fler vänjer sig vid att med digital-tv-mottagaren
enkelt kunna spela in eller pausa tv-program för att se på programmet i efterhand. En nyhet är digital-tv-mottagare med en koppling till
Internet för att se olika former av beställ-tv direkt på tv-skärmen.
Men även om webb-tv och olika former av beställ-tv blir allt vanligare
så tittar vi allra mest på tablåsänd tv på en tv-apparat i hemmet. I
december 2008 såg 98 procent av befolkningen på tablålagd tv en
vanlig vecka. Under samma period konsumerade vi rörlig bild i någon
form tre och en halv timme dagligen, varav vi spenderade över två och
en halv timme framför en tv-apparat som visade tv-program enligt
tablån.1 I Sverige finns det drygt fyra miljoner hushåll som har minst
en tv, ofta flera. Över hälften av hushållen har också en platt-tv som
är förberedd för högupplöst tv (hd-tv) och vi fortsätter att köpa tvapparater med allt större plattskärm.

3.1

Tradit ionella
di st ribut ionsfo rm e r
Tv levereras till konsumenterna med hjälp av ett flertal olika sändningstekniker såsom kabel, satellit, marknät eller bredband. Alla de
större operatörerna erbjuder digital-tv och hösten 2009 såg cirka 64
procent av de svenska hushållen på digital-tv.2 Det är bara kabel-tvoperatörerna som fortfarande erbjuder ett analogt tv-utbud. För att få
fler tittare att skaffa digital-tv erbjuder de stora kabel-tv-operatörerna
nu fler tjänster till paketpris. Kabel-tv-operatörerna erbjuder fler digitala tv-kanaler tillsammans med bredband och telefoni. Dessutom har
den största operatören Com Hem AB lanserat en beställ-tv-tjänst och
sänder hd-tv-kanaler.
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Det är viktigt för samtliga distributionsformer att kunna erbjuda tittarna ett stort utbud av tv-tjänster. Både marksänd och satellitsänd tv
saknar möjligheten att, inom ramen för den egna nätinfrastrukturen,
erbjuda bredband, telefoni eller beställ-tv. För att ändå kunna erbjuda
betäll-tv använder de en teknisk lösning för att kombinera tv-sändningarna med Internet. Radio- och TV-verket har under våren 2010 i
sin digital-tv strategi konstaterat, att marknätet behöver uppgraderas
tekniskt för att kunna erbjuda hd-tv och fler tv-kanaler.
I tabellen nedan presenteras en uppskattning av fördelningen mellan
de olika formerna för tv-mottagning över de senaste åren. Flest hushåll
tar emot tv via kabel följt av marknätet och satellit. Att summan i tabellen överstiger 100 procent beror på att en del hushåll har fler än en
mottagningsform till sina tv-apparater.
Andel hushåll i procent fördelade efter mottagningsform för tv
Vår
2004

Vår
2005

Vår
2006

Vår
2007

Vår
2008

Vår
2009

Kabel-tv

45

46

47

48

44

46

Satellit

22

18

23

23

23

20

6

7

2

2

1

2

30

38

45

40

38

35

2

4

1

2

6

7

105

113

118

115

112

110

SMATV3
Marknätet
Öv.inkl.ip-tv
Summa
Källa: MMS 2009

Det finns flera tv-operatörer på den svenska tv-marknaden. De tre
största kabel-tv-operatörerna är Com Hem AB, Tele2 AB och Canal
Digital Sverige AB som tillsammans har över två miljoner anslutna
hushåll. Boxer TV-Access AB är operatör i marknätet. Tv-sändningar
via satellit direkt till svenska hushåll erbjuds av två företag: Canal Digital Sverige AB och Viasat AB. TeliaSonera AB är sedan 2007 den
dominerande operatören inom ip-tv. Figuren nedan visar fördelningen
av de största tv-operatörernas andel av tv-hushållen i december 2008.
Com Hem är den största tv-operatören, följt av Boxer, Canal Digital,
Telia och Viasat.
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Tv-operatör i december 2008
Vet ej 11 %
Annan
operatör 10 %

Viasat 7 %

Com Hem 35 %

Telia 9 %

Canal Digital 11 %

Boxer 17 %

Källa: Bearbetning av MMS Rörliga bilder 2009:1

3.2 Ma rk s ä nd t v
Marknätet är den äldsta infrastrukturen för tv-sändningar i Sverige
och var länge den enda distributionsformen för tv. Kaknästornet i
Stockholm utgör knutpunkten i det rikstäckande nätet för marksänd
radio och tv. Från Kaknästornet sänds tv-signalerna till större sändarstationer med höga master. De större sändarstationerna sänder vidare
tv-signalerna till flera hundra mindre master i landet, som i sin tur
sänder ut tv-signalerna i etern till alla hushåll som finns inom varje
sändares räckvidd. I oktober 2007 släcktes marknätets sista analoga tvsändare och därmed var Sverige ett av de första länderna i världen som
genomfört sin övergång till digitala sändningar i marknätet.
Vid utgången av 2009 hade 665 000 hushåll betal-tv-abonnemang för
marksänd tv. Dessutom tar många enbart emot fri-tv-kanalerna, vilket
i dagsläget är public service-kanalerna, TV4, TV6 och TV Finland.
Uppskattningsvis såg omkring en miljon hushåll på marksänd tv vid
senaste årsskiftet.4
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3.2.1

Tv - utbudet i mark nätet
Regeringen beslutar om vilket sändningsutrymme (frekvenser) i etern
som ska upplåtas för tv-sändningar. I december 2007 beslutade regeringen om sändningsutrymmet från den 1 april 2008 till den 31 mars
2014. I det sändningsutrymmet sänds både nationella och regionala
kanaler.
För att sända tv i marknätet krävs tillstånd av Radio- och TV-verket
eller regeringen. Tillståndsgivningen regleras i radio- och tv-lagen
(1996:844). Regeringen meddelar sändningstillstånd för public service-kanalerna. Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) fick nya tillstånd i december 2009 som gäller till
utgången av 2013. I mars 2010 ansökte SVT dessutom om tillstånd
för att sända två nya hd-tv-kanaler. Sedan 2008 meddelar Radio- och
TV-verket sändningstillstånd för övriga programföretag som sänder i
marknätet. Förutom SVT och UR har idag 39 nationella och 5 lokala/
regionala kanaler tillstånd att sända tv i marknätet. Marknätets tv-utbud redovisas i tabellerna på följande sidor. Samtliga tv-kanaler sänds
med standardupplöst bildkvalitet (sd-tv) och deras sändningstillstånd
gäller till den 31 mars 2014.
Radio- och TV-verket annonserade i mars 2010 om möjligheten att
söka nya tillstånd för att sända tv i marknätet. Nytt för den här tillståndsomgången är möjligheten att få tillstånd för hd-tv. Det går att
söka tillstånd för nationella, regionala och lokala sändningar och
ansökningarna kan gälla antingen hd-tv eller sd-tv. Radio- och TVverket har även tagit fram en strategi för tillståndsgivningen för marksänd tv som ligger till grund för både tillståndgivningen under våren
2010 och för eventuella kommande tillståndsgivningar fram till 2014.
I strategin redogör Radio- och TV-verket för flera ställningstaganden
vad gäller framtida tekniska frågor för marknätet. Verket anser bland
annat att sändningsutrymmet ska användas så effektivt som möjligt
och att det därför är nödvändigt att stegvis gå över till nya, effektivare
utsändnings- och komprimeringstekniker i marknätet. På så sätt kan
marknätet erbjuda tittarna ett bredare utbud av tv-tjänster, exempelvis
hd-tv. Radio- och TV-verkets mål är att ge nya tillstånd i juni 2010.
Tillstånden kommer att gälla lika länge som de nuvarande tillstånden,
till den 31 mars 2014.
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Marknätets tv-utbud i mars 2010
Nationella programtjänster
Tillståndshavare/
Programbolag

Programtjänst

Ägare

Sveriges Television AB

SVT1, SVT2, 24,
Barnkanalen,
UR/SVT Kunskapskanalen

Förvaltningsstiftelsen för
Sveriges Television AB,
Sveriges Radio AB och
Sveriges Utbildningsradio AB

Sveriges Utbildningsradio AB

UR,
UR/SVT Kunskapskanalen

Förvaltningsstiftelsen för
Sveriges Television AB,
Sveriges Radio AB och
Sveriges Utbildningsradio AB

Axess Publishing AB

Axess

Nordstjernan Kultur
och Media AB

BBC World News Ltd

BBC World News

British Broadcasting
Corporation

C More Entertainment AB

CANAL+ FIRST, CANAL+
HITS, CANAL+ SPORT 1

C More Group AB

Discovery Communications
Europe Ltd

Discovery Channel, Animal
Planet, Discovery Travel &
Living, Discovery Science

Discovery Communications
Europe

DTU Television AB

Canal7

Stiftelsen för integration i
det Mångkulturella Sverige,
ISB Movie Production AB
samt Mojdeh Zandieh

EUROSPORT
Société anonyme

Eurosport

Télévision Française 1
Société anonyme

Nonstop Television 7.0 AB

Nonstop TV 7

Nonstop Television AB

JETIX EUROPE LTD

Disney XD

ABC Family

MTV Networks Europe

MTV, Vh1, Comedy Central

MTV Networks Europe
Inc och Viacom Networks
Europe Inc

Nickelodeon International Ltd

Nickelodeon

Viacom International Inc

Nonstop Television 2.0 AB

SHOWTIME

NonStop Television AB

Nonstop Television 4.0 AB

SILVER

Millenium Media Group AB

Nonstop Television AB

STAR

Millenium Media Group AB

SBS Broadcasting Networks Ltd Kanal 5, Kanal 9

SBS Broadcasting (UK) Ltd

The Walt Disney Company Ltd Disney Channel

The Walt Disney
International Limited

Turner Broadcasting System
Europe Limited

CNN

Turner Broadcasting System
Holdings (Europe) Ltd

Turner Entertainment
Networks International Ltd

TCM

Time Warner Ltd

TV4 AB

TV4, TV4 Plus, TV4 Fakta,
TV400, TV4 Film, TV4 Sport Bonnier AB

Viasat Broadcasting UK Ltd

TV3, TV6, TV8, ZTV
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Lokala och regionala programtjänster

3.2.2

Tillståndshavare/
Programbolag

Programtjänst

Ägare

Kanal 12 i Karlstad AB

Kanal 12

Claes Möller och Delta
Media i Karlstad AB

Norrköpings Tidningars AB

24 Västra Östergötland,
24nt

Norrköpings Tidningar
Förlagsaktiebolag

Norrbottens Media AB

24Norrbotten

Norrköpings Tidningars AB,
Piteå-Tidningen AB samt
Valrossen AB

Sverigefinska Riksförbundet

TV Finland

Ideell förening

Ak törerna i mark nätet
Teracom AB och Boxer TV-Access AB ansvarar för tv-sändningarna
i marknätet. Teracom-koncernen är helägd av staten och Boxer är sedan november 2008 ett helägt dotterbolag till Teracom. Teracom äger
och driver infrastrukturen för marknätet i Sverige medan Boxer för
närvarande är den enda tv-operatören i marknätet som ansvarar för
betal-tv-abonnemangen. I februari 2010 genomförde Teracom-koncernen en organisationsförändring som innebar att Boxer tydligare lyftes
in i Teracoms organisation. Syftet med förändringen var att effektivisera koncernens struktur och anpassa betal-tv-verksamheten till en
avtagande tillväxt på den svenska betal-tv-marknaden.5

3.3 S atellit s ä nd t v
Satelliter tar emot tv-signaler från markstationer som är utrustade med
särskilda sändare. Likt en spegel skickar satelliterna sedan tillbaka tvsignalerna till jorden för att tas emot med parabolantenner. Mellan
satelliten och parabolen bör det i princip vara fri sikt även om satelliterna inte kan skönjas från marken. Satelliterna befinner sig alltid
ovanför samma punkt på jordytan och skickar tillbaka tv-signalerna
över ett bestämt område. Unikt för satellitsänd tv är satellitsystemens
stora geografiska räckvidd som lätt sträcker sig över nationsgränser.
Därför behöver satelliternas positioner och sändningsutrymme koordineras internationellt för att undvika störningar.
Då satelliter skickar tv-sändningar direkt till enskilda abonnenters
parabolantenner benämns sändningen DTH (Direct-To-Home).
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ningsformer av tv-sändningar. Parabolantenner vid Kaknästornet tar
emot satellitsändningar och sänder ut dem i marknätet. På samma sätt
skickas tv-sändningar från satelliter i många fall vidare ut i kabel-tveller bredbandsnät.

3.3.1

Ak törerna inom s atellit s änd t v
På den svenska marknaden finns i dag två operatörer som erbjuder
tv via satellit till hushållen; Viasat AB och Canal Digital Sverige AB.
Båda operatörerna sänder sedan flera år enbart digital-tv. Viasat sänder
via satellitsystemet SIRIUS och Canal Digital via Thor. Dessa satelliter når alla nordiska länder även om räckvidden begränsas av vissa
topografiska hinder för fri sikt. För att kunna titta på tv-kanalerna
krävs det någon form av betal-tv-abonnemang. Förutom sändningar
från SIRIUS och Thor kan de svenska hushållen ta emot sändningar
av både fri-tv och betal-tv-kanaler från ett flertal andra satelliter, bland
andra Astra och Eutelsat, under förutsättning att hushållen har rätt
mottagningsutrustning.
Satellit-T V-operatörer i Sverige
Operatör
Canal Digital Sverige AB

6

Viasat AB7

3.3.2

Antal DTH-abonnenter
i Norden

Ägare

1 060 000

Telenor AB

730 000

MTG AB

Reg is t rering av s atellit s ändande föret ag
Programbolag som bedriver tv-sändningar via satellit (sätter samman
och svarar för en hel eller en del av en programtjänst) benämns satellitsändande företag. Det behövs inget tillstånd för att sända tv via satellit.
Däremot ska satellitsändande företag under vissa förutsättningar registreras hos Radio- och TV-verket. I april 2010 var 38 organisationer
registrerade. Det finns ett antal satellitkanaler som vänder sig till den
svenska publiken, men som inte är registrerade som satellitsändande
företag hos Radio- och TV-verket eftersom de sänder över satellit från
andra länder. Ett par exempel är MTG:s TV3 och ProSiebenSat.1:s
Kanal 5 som sänds över satellit från Storbritannien. Kanalerna har
tillstånd från den brittiska myndigheten Office of Communications
(Ofcom) och står under deras tillsyn.
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3.4 Kabel -t v
Kabel-tv är det vanligaste sättet att ta emot tv i Sverige och allra vanligast i flerfamiljshus. För att bli kabel-tv-kund krävs att hushållet är
anslutet till ett kabel-tv-nät vilket vanligen erbjuds inom tätbefolkade
områden. Tv-sändningarna i kabelnäten kan antingen vara analoga eller digitala. Det är unikt för kabel-tv som distributionsform att fortfarande erbjuda majoriteten av kabel-tv-hushållen analog tv. Många
kabel-tv-operatörer investerar nu för att digitalisera kabel-tv-näten i
syfte att kunna erbjuda fler kanaler och interaktiva beställ-tv-tjänster
tillsammans med bredband och telefoni i s.k. triple-play över samma
infrastruktur.
Ett större kabel-tv-nät har i regel en huvudcentral som knytpunkt i
ett stamnät. Vid huvudcentralen infogas och paketeras tv-kanalerna
i stamnätet. Stamnätet består av nedgrävda kablar i marken som går
till lokala sändarstationer i närheten av hushållens fastigheter. Från de
lokala sändarstationerna går sedan flera kablar till de anslutna hushållen i olika fastigheter.
Den som äger eller förfogar över ett kabel-tv-nät benämns nätinnehavare. Det är nätinnehavaren som tecknar avtal med fastighetsägaren,
bostadsrättsföreningen eller liknande. Dessa avtal innefattar vanligtvis
ett drygt tiotal analoga tv-kanaler som läggs i ett basutbud till de boende. I flerfamiljshus lägger fastighetsägaren ofta kostnaden för baspaketet på lägenhetens hyra respektive månadsavgift. Så länge de boende
inte tecknar abonnemang om tjänster utöver basutbudet har kabel-tvoperatören därför endast en affärsrelation med fastighetsägaren. Sedan
januari 2010 erbjuder Com Hem några digitala fri-tv-kanaler; public
service-kanalerna, TV4, TV6 och Axess.

3.4.1

Nätinnehavare inom kabel - t v
Det finns ungefär 70 stycken företag eller organisationer i Sverige som
har nät för kabel-tv, varav de flesta är små. Flest anslutna hushåll har
Com Hem AB men även Canal Digital Sverige AB och Tele2 AB har
många kabel-tv-abonnenter.
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Nätinnehavare med flest anslutna betalande hushåll i Sverige
Antal anslutna
svenska hushåll

Nätinnehavare

Com Hem AB8
Canal Digital Sverige AB

9

Tele2 AB

3.4.2

Antal digital-tvabonnenter

Ägare

1 760 000

575 800

The Carlyle Group
och Providence
Equity Partners

217 000

Uppgift saknas

Telenor AB

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Tele2 AB

Kabelsändar föret ag
Få programbolag sänder sina tv-program enbart som kabel-tv. De allra
flesta tv-sändningar har sänts via satellit och/eller marknätet innan de
leds ner som vidaresändningar i kabel-tv-näten. Det behövs inget tillstånd för att sända tv-program i kabelnät i Sverige. Däremot ska kabelsändarföretag som sänder tv-program ursprungligt via kabel registrera
sin sändningsverksamhet hos Radio- och TV-verket. Kabelsändarföretag sänder oftast lokalt (exempelvis i bostadsområden, stuganläggningar eller kommuner) men de kan även sända över större områden.
I april 2010 var 91 kabelsändarföretag, förutom de förordnade lokala
kabelsändarföretagen, registrerade hos Radio- och TV-verket. Endast
två av dessa företag bedriver rikstäckande sändningar, resten sänder
lokalt.
Radio- och TV-verket kan förordna en juridisk person – som bildats för
att bedriva lokala kabelsändningar – som ett lokalt kabelsändarföretag.
I april 2010 fanns det 26 lokala kabelsändarföretag som Radio- och
TV-verket hade förordnat. Förordnandet ger kostnadsfri tillgång till
ett särskilt begränsat utrymme i varje kabel-tv-nät med fler än hundra
anslutna bostäder. Förordnandet omfattar i regel en kommun. I dag är
samtliga lokala kabelsändarföretag ideella föreningar. Utgångspunkten är att lokala kabelsändarföretag ska vara öppna organisationer för
alla som vill sända kabel-tv-program, i syfte att åstadkomma största
möjliga yttrande- och informationsfrihet.
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Förordnade lokala kabelsändarföretag

Vad innebär ett förordnande?

En möjlighet att få gratis tillgång till en kanal i ett
kabelnät inom en kommun. Förordnandet gäller normalt
i tre år.

Vem kan få ett förordnande?

En organisation med flera medlemmar som ska verka för
mesta möjliga yttrandefrihet och som har bildats för att
bedriva lokala TV-sändningar.

Sändningsområde

Kabelnät oftast inom en kommun som når fler än 100
bostäder.

Hur många finns det?

26 kabelsändarföretag har förordnande.

Hur mycket får de sända?

Medlemsorganisationerna bestämmer själva vilka som
ska få sända och när, men de har rätt till kanalen hela
dygnet.

Villkor om programinnehåll?

Inga krav på t.ex. opartiskhet och saklighet.

Avgifter?

Nej

Reklam?

Nej, men sponsring är tillåten.

Tittarsiffror

Uppgifter saknas.

3.5 I p -t v
Ip-tv är ytterligare en distributionsform för digital-tv. Den praktiska
skillnaden med att ta emot ip-tv i förhållande till andra distributionssätt är att hushållen kopplar digital-tv-boxen mellan tv-apparaten och
bredbandsuttaget istället för tv-antennuttaget. Det är utbyggnaden
av bredbandsnät med hög kapacitet som har möjliggjort framväxten
av ip-tv. Hushållen behöver en bredbandsanslutning med omkring 8
Mbit/s för att samtidigt kunna se på ip-tv och använda Internet med
god kvalitet.10
Ip-tv sänds i kablar, precis som kabel-tv. Skillnaden är att dessa kablar
inte ursprungligen sände tv utan användes för fast telefoni och bredband. Eftersom näten inte är uppbyggda för broadcasting (sändning
av information från en till många samtidiga mottagare) utan snarare
för tvåvägskommunikation lämpar de sig väl för interaktiva tv-tjänster
såsom olika former av beställ-tv. Under fjärde kvartalet 2009 översteg
TeliaSoneras antal beställda filmuthyrningar för första gången antalet
ip-tv-abonnenter. Närmare 450 000 filmer hyrdes ut medan antalet
ip-tv-kunder uppgick till 396 000.11
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3.5.1

Ip -t v - leverantörer
Aktörerna inom ip-tv är ofta teleoperatörer som även har börjat sända
tv. De större operatörerna på den svenska marknaden är TeliaSonera
AB, B2 Bredband AB, Canal Digital Sverige AB och FastTV AB. TeliaSonera är störst på marknaden. TeliaSonera har en egen infrastruktur och erbjuder tv, telefoni samt bredband i s.k. triple play. För att bli
ip-tv-kund krävs det att nätkapaciteten är tillräcklig och att hushållet
abonnerar på TeliaSoneras bredband. Flertalet andra operatörer erbjuder ip-tv via öppna fibernät. Stadsnät är geografiskt avgränsade kommunikationsnät, i regel byggda av kommunala energibolag. Stadsnäten
når vanligtvis en kommun och representeras av branschorganisationen
Svenska Stadsnätsföreningen.
Några större leverantörer av ip-tv
Leverantör

Antal tv-abonnenter

TeliaSonera AB

396 000 i Sverige

B2 Bredband AB/Viasat AB

Uppgift saknas

Canal Digital Sverige AB

Uppgift saknas

Fast TV Net AB

15 000 i Skandinavien

12

3.6 Webb -t v
Med webb-tv menas tv som distribueras via Internet. Det finns två
olika former av webb-tv. Den ena formen innebär direktsändning eller uppspelning av tv-program som startas på tider som bestäms av
den som sänder ut programmen, i likhet med vanlig tablålagd tv. Den
andra formen av webb-tv innebär inspelade tv-program som lagras i en
katalog på en webbsida vilket ger användaren möjlighet att bestämma
när programmet ska sändas, ofta kallad beställ-tv.
Webb-tv har andra förutsättningar för tv-sändningar än de distributionsformer som beskrivs ovan eftersom webb-tv inte förutsätter att
någon särskild tv-operatör paketerar och förmedlar tv-kanalerna. Istället sker utsändningen oftast efter en direktkontakt mellan tittaren och
webbplatsen. Utsändningen förutsätter däremot att tittaren har tillgång till en bredbandsuppkoppling till Internet och tv-programmens
kvalitet beror av bredbandsuppkopplingens hastighet. Utbyggnaden av
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bredbandsnät är därför en förutsättning för etableringen av webb-tv.
Idag har 89 procent av de svenska hushållen tillgång till Internet och
över 70 procent har bredband hemma.13 Genomslaget för mobilt bredband innebär också en ökad tillgång till webb-tv även utanför hemmet.
Webb-tv distribueras som strömmande media (streaming). Det innebär att varje tv-program spelas upp från en server och distribueras över
Internet medan tittaren ser på programmet. Tittaren laddar under tiden ner många korta sekvenser av programmet som visas direkt utan
att innehållet lagras på datorns hårddisk. Tv-programmen spelas upp i
särskilda programvaror för rörlig bild som finns i de flesta datorer idag,
exempelvis Windows Media Player, Real Player eller Quicktime.
Podd-tv innebär, till skillnad från webb-tv, att tittaren först laddar
ner ett tv-program som en fil i sin helhet till sin dator eller portabla
mediespelare. Därefter förfogar tittaren över programmet och kan när
och var som helst spela upp det. Nedladdningen av tv-programmen
görs oftast manuellt genom att tittaren aktivt laddar ner programmet
i fråga men kan även ske automatiskt genom en webbprenumeration.
Tittaren tar då hjälp av ett kostnadsfritt program, en så kallad RSSläsare, som automatiskt laddar ned allt nytt material från de källor som
tittaren på förhand valt och skapar en form av webbprenumeration.
Källan kan exempelvis vara ett särskilt återkommande tv-program,
nyhetsredaktioner, tidningar, enskilda kolumnister eller bloggar som
publicerar via RSS.

3.6.1

Webb -t v - utbudet
De flesta tv-kanaler sänder webb-tv i någon form i dag. Även tidningar, radiokanaler och andra företag som inte sänder traditionell tv sänder webb-tv. En del webb-tv-kanaler fungerar som repriskanaler för
etablerade tv-kanaler och visar hela program, till exempel SVT Play
och TV4 Play som är de mest besökta webbplatserna för webbprogram.
Andra aktörer visar bara korta webbklipp som typiskt sett är någon
eller ett par minuter långa. De största webbplatserna för webbklipp
i Sverige är Aftonbladets hemsida och Youtube. Aftonbladet som är
den mest besökta webbplatsen för webbklipp hade i genomsnitt cirka
1,2 miljoner besökare per vecka i juni 2009,14 vilket är en ökning med
cirka 60 procent jämfört med året innan. Det är fler som tittar på korta
webbklipp än på webb-program. Men allt fler tv-kanaler anpassar sina
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webbsidor till ett tv-format som även ska kunna ses på stor skärm för
att locka tittare. Därmed förändras också vårt tittande till att vi oftare
ser längre webb-tv-program.

3.7 M obil -t v
Mobil-tv innebär en möjlighet att titta på tv med små bärbara mottagare. Det kan röra sig om såväl beställtjänster som direktsänd tv. I Sverige används 3G-telefoner som tv-mottagare och programmen sänds
över mobilnäten. Varje användare kopplar upp sig via sin mobiltelefon
till en server i mobilnätet som sänder ut en individuell dataström (unicast) för tv-tjänster mellan användaren och servern. Idag har Tele2,
Telenor, TeliaSonera och Tre tillstånd att tillhandahålla 3G-tjänster i
Sverige.15 Samtliga 3G-operatörer erbjuder i dag tv-tjänster. I december
2008 hade hälften av svenskarna en 3G-mobil. Men andelen som tittar
på tv i mobiltelefonen är fortfarande låg. I december 2008 använde
ungefär tre procent sin mobiltelefon för att se på mobil-tv åtminstone
en gång i veckan. Dubbelt så många såg på nedladdad video under
samma period. En tredjedel av de som såg på mobil-tv hade problem
att läsa text och urskilja detaljer i bilden. Bland programutbudet var
nyhetssändningar mest populära, särskilt bland äldre. Därefter följde
användargenererat material, sportprogram och underhållning.16
Under det senaste året har mer avancerade mobiltelefoner s.k. smarta
telefoner blivit allt mer populära. Mediavision rapporterade i mars
2010 att nästan nio procent av svenskarna, dvs. över 500 000 personer, äger en iPhone. Smarta telefoner innebär förenklade och förbättrade möjligheter att konsumera rörlig bild. Mediavision konstaterar
att dessa konsumenter också är betydligt mer aktiva användare av sin
mobiltelefon. De betalar också mer för sitt mobila användande jämfört
med andra grupper vilket gör att det nu skulle kunna öppnas nya kommersiella möjligheter för mobil mediekonsumtion.17
Nu ges mobil-tv-abonnenter hos Tele2, Telia och Tre möjlighet att se
vad de vill när de vill på tv-kanalerna TV3, TV6, TV8 och ZTV. Kanalerna sänds i mPlay-format för en anpassning till mobilen. mPlay är
beställ-tv anpassat för mobilen. Navigeringen är snabb och enkel och
utbudet består av fullängdsprogram. Det utbud som finns i mPlay blir
tillgängligt i mobilen samtidigt som det sänds i tv och finns därefter
tillgängligt under en period av 14 dagar.18
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Men att distribuera tv storskaligt i mobilnäten är kapacitetskrävande.
Flera utsändningstekniker har därför utvecklats för att sända mobil-tv
till en masspublik via marknätet. En av dessa standarder är DVB-H,
där H står för handhållen, som är speciellt framtagen för sändning till
mobila tv-mottagare. Att sända mobil-tv med broadcast-teknik, exempelvis DVB-H, har dock inte slagit igenom i Europa. Än så länge finns
endast ett fåtal mobiltelefoner som stödjer denna standard och sådana
sändningar förekommer endast i begränsad omfattning. Under 2006
och 2007 trodde många på ett genombrott inom mobil-tv och i Sverige
genomfördes flera testprojekt med mobil-tv via DVB-H, men därefter
har fokus på mobil-tv i marknätet minskat.
Analysföretaget Screen Digest bedömer att mobil-tv hittills inte har
haft någon större framgång i Europa vare sig via DVB-H eller i mobilnäten. De bedömer även att mobil-tv står relativt långt ner på mobiloperatörernas agenda på de flesta håll i Europa och att mobiloperatörerna istället fokuserar på tjänster med högre kommersiellt intresse
såsom musik, spel och andra underhållningstjänster.19

3.8 H d -t v
Hd-tv är tv med högre upplösning än vanlig standard-tv vilket ger
en skarpare och mer innehållsrik bild samt bättre ljudkvalitet med
möjlighet till multikanalsljud. Idag erbjuder merparten av de större
tv-operatörerna hd-tv-kanaler i sitt utbud. I slutet av 2008 hade runt
110 000 hushåll en hd-tv-box och därmed möjlighet att se hd-tv. På
ett år har antalet hushåll med hd-tv fördubblats och i november 2009
hade nära 220 000 hushåll hd-tv.20
För programbolagen är det dyrare att producera och köpa in hd-tvprogram eftersom det kostar mer att göra programmen i hd-kvalitet.
Varje hd-tv-kanal tar dessutom betydligt mer kapacitet i anspråk än en
sd-kanal vid utsändningen. I Sverige har hd-tv därför hittills främst
lanserats av satellit- och kabeloperatörer som inte har en överhängande
brist på kapacitet. Men under 2010 kommer även marknätet ges möjlighet att lansera ett hd-tv-utbud. I december 2009 sändes totalt 16
hd-kanaler i Sverige21 och operatörernas hd-utbud varierar. De flesta
hd-kanaler sänder inte alla tv-program i hd-kvalitet och andelen hdprogram skiftar mellan kanalerna.
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3.8.1

Vad behövs för at t se på hd -t v?
För att kunna se på hd-tv krävs en hd-förberedd tv-apparat som kan
visa högre bildkvalitet. Sådana tv-apparater är ofta märkta med någon
av logotyperna HD Ready, Full HD, HD Ready 1080p eller motsvarande. Över hälften av hushållen har idag en tv-apparat som kan ta
emot hd-tv22 men för att kunna se på hd-tv krävs mer än en tv-apparat
som kan visa hd-tv. För det första krävs att tv-programmet spelas in
och sänds med hd-kvalitet. Dessutom behöver tittaren en digital-tvbox som kan visa högupplöst tv-kvalitet och en kabel mellan boxen
och skärmen som överför fullgod kvalitet.
Branschen upplever att kunskapen hos konsumenten om hd-tv fortfarande är lågt. Därför har branschorganisationerna HDTV Forum
och Blu-rayforum erbjudit en utbildning och certifiering till 1 400
butiksäljare i elektronikbranschen. Utbildningen ska öka kunskapen
om hd-tv och Blu-ray hos säljarna som sedan bland annat ska kunna
förklara för konsumenterna hur de ska koppla in sin platt-tv för bästa
möjliga bild- och ljudkvalitet.

3.9 Konsumt ion av rö rlig bild
Att använda datorn för att se på webb-tv, eller någon annan form av
rörlig bild, blir allt vanligare men de flesta tittar fortfarande helst på en
vanlig tv-skärm. Enligt Mediavision talar mycket för att 2010 blir ett
nytt rekordår för webb-tv. En förklaring till den snabba utvecklingen
är att under 2009 började fler tv-kanaler sända fler av sina program på
Internet. Under fjärde kvartalet 2009 tittade ungefär en miljon personer på webb-tv dagligen.23
Flera tv-operatörer lanserar nu digital-tv-mottagare med en koppling
till Internet för att underlätta för tittarna att se olika former av beställtv direkt på tv-skärmen. Då kan tittaren med sin fjärrkontroll, enkelt
beställa en film eller ett tv-program som sedan sänds via tittarens bredband till digital-tv-mottagaren. MMS rapport Rörliga bilder 2010:1
visar att ungefär halva befolkningen har möjlighet att ansluta datorn
till tv:n och att 26 procent gjorde det i höstas.
Alla nya interaktiva tv-tjänster gör oss mindre styrda av tv-tablån och
ökar möjligheten att kunna välja när vi vill se på tv. Detsamma gäller
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för digital-tv-mottagare med inbyggd hårddisk (PVR). Med en PVRbox kan tittaren spela in eller pausa tv-program. Hösten 2009 hade
21 procent av hushållen en PVR hemma vilket motsvarat 1,9 miljoner
individer.24

3.9.1

Tv dominerar vår konsumtion av rörlig bild
Den totala mediekonsumtionen av rörlig bild uppgick under hösten
2009 till 213 minuter dagligen. Det är drygt tre och en halv timme.
Om vanligt tablåstyrt tv-tittande jämförs med övrig mediekonsumtion
av rörlig bild står det för 76 procent. Det innebär att vi i snitt spenderade över två och en halv timme varje dag framför en tv-apparat som
visade tv-program enligt tablån.25
Tittarvanorna varierar med både ålder och kön. Det generella mönstret är att kvinnor tittar mer på tv än män och äldre tittar mer på tv än
yngre. Bland de äldre har det traditionella tv-tittandet ökat de senaste
åren, vilket sannolikt i första hand beror på att kanalutbudet har ökat.
Däremot har tv-konsumtionen sjunkit bland yngre över tid, vilket kan
bero på deras förändrade medievanor. Yngres mediekonsumtion sker
allt mer via dator och Internet i form av webb-tv och nedladdning.
Vanlig tablålagd tv utgör emellertid majoriteten av mediekonsumtionen inom rörlig bild oavsett åldersgrupp. Bland 16–25-åringarna utgör
tv 58 procent (141 minuter) av den dagliga mediekonsumtionen inom
rörlig bild och bland 41–65-åringarna (170 minuter) är motsvarande
siffra 88 procent.26
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Genomsnittlig tittartid i minuter per dag för olika former av rörlig
bild fördelat på ålder
Ålder
Plattform
Tv

16–65

16–25

26–40

41–65

162

141

164

170

Inspelat

11

6

11

12

Köpfilm

8

15

8

5

Hyrfilm

3

4

5

1

Bio

2

3

1

2

Mobil-tv via 3G

1

2

0

0

Korta videoklipp på webb

10

23

12

4

Längre program på webb

3

9

3

1

12

35

13

3

Nedladdat på dator/tv
Nedladdat på bärbar
mediespelare
Totalt

1

4

1

1

213

242

218

199

Källa: MMS Rörliga Bilder 2009:1

Trots det stora utbudet av alternativa former att konsumera rörlig
bild har de senaste åren präglats av marginella ökningar i tablålagt
tv-tittande. Tabellen nedan visar att den genomsnittliga tittartiden på
vanlig traditionell tv under 2009 var 166 minuter per dag dvs. två
timmar och tre kvart. Samma sak gäller i de flesta länder i Europa.
Ofta ligger tv-tittandet på en konstant nivå över tid och har till och
med ökat något i många länder.27 2010 förväntas bli ett år med ännu
högre tittartid för svensk tv tack vare flertalet stora evenemang: vinterOS, prinsessbröllop och fotbolls-VM. En stor del av tv-tittandet äger
rum mellan klockan 20.00 och 24.00, den tid som benämns ”primetime”, samt mellan klockan 18.00 och 20.00 på ”förkvällen”. Mest tv
ser vi på söndagarna under vintermånaderna. De allra flesta tittar på
tv hemma, oftast i vardagsrummet tillsammans med sin partner eller
på egen hand.28
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3.9.2

Big 5 dominerar vår tit t ar tid
Sedan flera år har vi en uppsjö av tv-kanaler att välja mellan och nya
kanaler tillkommer hela tiden. Det fanns 7 200 europeiska tv-kanaler
vid utgången av 2009 varav 156 med svenskt ursprung.29 Men det
svenska tv-landskapet domineras ändå fortfarande av de ”fem stora”
s.k. Big 5-kanalerna; SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5. Dessa
kanaler fortsätter att locka flest tittare men möter en ökad konkurrens
från de nya kanalerna. Kanalerna inom Big 5 står sammantaget för
64 procent av tittartiden enligt MMS Årsrapport 2009. Det växande
utbudet gör att tv-tittandet är fördelat på fler tv-kanaler än tidigare
men omfördelningarna sker främst inom kanalfamiljerna. Nya kanalsatsningar kopplade till Big 5 har generellt sett haft större framgång
än fristående kanaler utan koppling till Big 5. Systerkanaler till framgångsrika huvudkanaler har haft lättare att locka tittare, främst tack
vare tv-bolagens arbete med att förflytta tittande från huvudkanalerna
till de mindre kanalerna genom så kallad cross promotion och möjligheten till kostnadsdelning.30
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1 MMS Rörliga bilder 2009:1
2 MMS Basundersökning 2010:1
3 SMAT V är ett samlingsbegrepp för små kabel-tv-nät som tar emot tv-signalerna med en
gemensam marknätsantenn eller parabol
4 Johan Bobert, Boxer T V-Access AB, 2010 - 02-10
5 Teracom pressmeddelande, 2010 - 02- 08
6 Telenors Q4-rapport 2009
7 MTG Bokslutskommuniké 2009
8 Com Hem pressmeddelande, 2010 - 02-17
9 Telenors Q4-rapport 2009
10 Mediavision, T V-marknad i förändring, mars 2009
11 T V-Nyheterna, 2010 - 02-11
12 T V-Nyheterna, 2010 - 02-11
13 Post- och telestyrelsen, Svenskarnas användning av telefoni och Internet
– Individundersökning 2009, 2009 -10 -28
14 Radio- och T V-verket och Konkurrensverket, Från T V till rörlig bild, 2009
15 www.pts.se/sv/ Telefoni/Mobil-telefoni, 2010 - 04- 02
16 MMS Rörliga bilder 2009:1
17 www.mediavision.se/ Templates/News1.aspx?PageID=d7505c09 -3417-447c-9ffd68b0f49d144e, 2010 - 04- 02
18 www.webfinanser.com, 2010 - 02-16
19 Radio- och T V-verket och Konkurrensverket, Från T V till rörlig bild, 2009
20 Mediavision pressmeddelande, 2009 -11-30
21 HDT V Forum, 2009 -12- 02
22 HDT V Forum, 2010 - 02-23
23 Mediavision pressmeddelande, 2010 - 02- 09
24 MMS Basundersökning 2010:1
25 MMS Rörliga bilder 2009:1
26 MMS Rörliga bilder 2009:1
27 Radio- och T V-verket och Konkurrensverket, Från T V till rörlig bild, 2009
28 MMS Årsrapport 2009
29 European Commission Director-General Communication pressmeddelande, 2010 - 01-13
30 Mediavision, Översikt svensk T V-marknad, april 2009
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Tidningar

4

Ti d n i ng a r

Dagstidningarna har varit snabba på att följa med i den tekniska utvecklingen och profilera sig på nätet. Flera av de traditionella tidningsföretagen kallar sig numera mediehus och tillhandahåller sitt material
på de flesta plattformarna, bland annat är en trend att landsortspressen även börjat sända tv. Men den kanske viktigaste plattformen för
tidningen är nätet där innehållet för det mesta är gratis.
Det finns 168 betalda dagstidningar i Sverige och 120 av dem kan
man även läsa på nätet. Hälften av alla svenskar besöker någon av de
svenska dagstidningarnas webbplatser en genomsnittlig vecka. Även
gratistidningarna är en stark konkurrent till de betalda dagstidningarna. På vardagarna läser 84 procent av Sveriges befolkning mellan
15–79 år någon betald dagstidning och 41 procent en gratistidning.
I åldersgruppen 15–29 läser i genomsnitt 72 procent en betald dagstidning under vardagar och 40 procent en gratistidning, att jämföra
med åldersgruppen 60–79 år där 93 procent läser en betald dagstidning och 38 procent en gratistidning. I storstäderna läser 67 procent en gratistidning en genomsnittlig dag.1
Dagspressen kan sägas ha en stark ställning hos svenskarna. Den höga
dagstidningskonsumtionen beror bland annat på att Sverige är glesbefolkat. Tätorterna ligger väl avgränsade från varandra och många är
stora nog för att bära daglig tidningsutgivning. Befolkningsstrukturen
har gynnat starten av många tidningar över hela landet. Merparten av
dagens svenska dagstidningar kan glädja sig åt en oavbruten utgivning
i minst 115 år.2
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4.1 T idning sma rk nade n 3
Den svenska morgontidningsmarknaden består av ett sjuttiotal lokala
marknader. På grund av tidningsnedläggningar och begränsning
av spridningsområden har dock konkurrensen försvunnit på många
lokala morgontidningsmarknader. I 54 av de 70 A-regionerna, det
vill säga de regioner som används för att beskriva en tidnings huvudsakliga spridningsområde, har den största tidningen en andel på över
80 procent av lokaltidningsmarknaden.
Den tidning som får huvuddelen av annonsintäkterna, förstatidningen
på en ort, har för det mesta goda ekonomiska resultat medan många
andratidningar har ett besvärligt ekonomiskt läge trots att de har pressstöd. De ekonomiska resultaten för branschen är beroende av annonskonjunkturen och kan därför variera kraftigt från år till år.
Bonnier AB är den största tidningsägaren med en andel på 26 procent
av den totala dagspressupplagan. Dagens Nyheter är landets största
morgontidning, men den har trots det låg täckning (28 procent) på utgivningsorten (Stockholm) särskilt för att vara förstatidning. Dagens
Industri har en stark ställning inom affärstidningssegmentet och är
den enda morgontidningen med en jämn spridning över hela landet.
Expressen har sedan 1990 förlorat 69 procent av sin upplaga och är,
även inklusive de förvärvade GT och Kvällsposten, betydligt mindre
än Aftonbladet. Koncernens andel av den totala kvällspressupplagan
uppgick 2009 till 44 procent.
I södra Skåne är Bonnier den största ägaren på morgontidningsmarknaden med Sydsvenska Dagbladet, Ystads Allehanda, Trelleborgs
Allehanda och Kristianstadsbladet. På grund av Expressens stora upplageförluster har Bonnier, trots förvärven, inte ökat sin andel av den
totala dagspressupplagan utan den har i stort sett varit konstant sedan
1993.
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Ägargrupper inom flerdagarspress (≥3/v) 2009

Ägare

Företag eller
huvudtidning

Släkten Bonnier

Bonnier AB

Schibsted

Aftonbladet och
Svenska Dagbladet

Familjen Hjörne (87)

Stampen AB

Nya Stiftelsen Gefle
Dagblad (70)

MittMedia Förvaltnings AB

Erik och Asta
Sundins Stiftelse

Norrköpings
Tidningar Media

Stiftelsen Barometern/
Stiftelsen Tore G
Wärenstam

Gota Media

Familjen Ander

Nya Wermlands-Tidningen

Familjen Hamrin

Andel av
totalUpplaga
Antal helår 2009 upplagan
(%)
tidningar
vardagar
9

868 400

25,9

2

544 300

16,2

16

539 900

16,1

13

272 800

8,1

8,5

219 250

6,5

6

183 600

5,5

9,5

176 700

5,3

Herenco

7

120 000

3,6

Eskilstuna-Kurirens
Stiftelse

Eskilstuna-Kuriren

4

72 900

2,2

Arbetarrörelsen1

Värmlands Folkblad,
Dala-Demokraten m. fl.

5

66 600

2,0

Lokala centerrörelsen

Skånska Dagbladet

3

55 600

1,7

Stiftelsen VK-Press

Västerbottens-Kuriren

2

48 800

1,5

Övriga

11

185 500

5,5

Totalt

96 3 354 400

100,0

1) Tidningar ägda av organisationer i arbetarrörelsen har sammanförts till en grupp
oberoende av juridiskt ägande.
Källa: Bearbetning av Tidningsstatistik AB:s upplageuppgifter för 2009

Norges ledande dagstidningsföretag, Schibsted, etablerade sig 1996
som ägare på den svenska marknaden genom att ingå ett avtal med
LO som gav koncernen den operationella kontrollen av Aftonbladet,
medan LO behöll rätten att utse chefredaktör för de opinionsbildande
avdelningarna. Två år senare förvärvade Schibsted även Svenska Dagbladet och är sedan dess landets näst största tidningsutgivare med en
marknadsandel på 16 procent.
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I Göteborg äger familjen Hjörne den enda prenumererade morgontidningen, Göteborgs-Posten. De traditionella storstadstidningarna får
kännas vid en betydande konkurrens på annons- och läsarmarknaderna sedan tillkomsten av ett par gratistidningar. Störst är Stenbecks
Metro med 1,6 miljoner läsare 2009 över hela landet vilket kan jämföras med Dagens Nyheters 880 000 och Göteborgs-Postens 550 000
läsare.
Landsortspressen har alltid haft en stark ställning i Sverige och dess
andel av den totala dagspressupplagan uppgick 2009 till 51 procent.
Merparten av landsortstidningarna har successivt införlivats i regionalt förankrade tidningskedjor. Under 2000-talet har ägarkoncentrationen inom landsortspressen ökat markant. Sedan 2005 har åtta stora
tidningsföretag i landsorten införlivats i tre koncerner, Stampen, Mittmedia och NTM (tidigare Norrköpings Tidningar AB).
Stampen, ägd av familjen Hjörne, har genom en rad förvärv på Västkusten och i Mälardalen, bland annat VLT och Nerikes Allehanda,
ökat sin andel av den totala dagspressupplagan från 7 procent 2004
till 16 procent 2009. Stampen driver även ett utvecklingsbolag, Mkt
Media, tillsammans med Mittmedia, Eskilstuna-Kuriren och Lidköpingspress. Konstellationen kontrollerar sammantaget 28 procent av
den totala dagspressupplagan.
Mittmedia, ägd av ett par liberala stiftelser, har successivt förvärvat
samtliga tidningar i de tre sydligaste norrlandslänen. Efter köpet av
Dalarnas Tidningar 2008 har koncernen även en mycket stark ställning i Dalarna. NTM som är ägd av en moderat stiftelse, har sedan
2007 flyttat fram sin position på dagspressmarknaden genom att förvärva Östgöta Correspondenten i Linköping, bli hälftenägare i Upsala
Nya Tidning samt överta aktiemajoriteten i Norrländska Socialdemokraten som sammanförts i samma bolag som Norrbottens-Kuriren. En
annan stor koncern bildades 2003 då de stiftelseägda Sydostpress och
Borås Tidning slogs samman till Gota Media.
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Den regionala ägarkoncentrationen har ökat som en följd av fusionerna på dagspressmarknaden. I Skåne har de åtta tidningsägarna som
fanns 1997 reducerats till tre, familjerna Bonnier och Ander/Sommelius samt den lokala centerrörelsen. I Jönköpings län är Herenco sedan
länge den enda utgivaren av flerdagarstidningar. Stampen kontrollerar
alla större dagstidningar på västkusten samt i Västmanlands län.
Efter A-Pressens konkurs 1992 övertogs merparten av koncernens tidningar av den lokala arbetarrörelsen. De nya ägarna var dock finansiellt svaga och har i många fall tvingats söka nya ägarkonstellationer
för att på sikt försöka säkerställa utgivningen av tidningarna, som med
något undantag är den minsta på sin utgivningsort. Åtta tidningar,
Norrländska Socialdemokraten, Västerbottens Folkblad, Dagbladet,
Arbetarbladet, Karlskoga-Kuriren, Folket, Folkbladet Norrköping och
Sydöstran har övertagits av eller sammanförts med det konkurrerande
tidningsbolaget i utgivningsområdet. En förutsättning för transaktionerna har varit att tidningarna fått behålla sin socialdemokratiska
profil på ledarplats. Efter ägarskiftet har i regel samarbeten med ortskonkurrenten inletts inom områden som administration, teknik och
annonsförsäljning. På det redaktionella fältet har tidningarna i regel
behållit sin självständighet, men i Gävle har Gefle Dagblad och Arbetarbladet gemensamma avdelningar för foto, sport och webb.
Ytterligare några socialdemokratiska tidningar har sålts varför de av
arbetarrörelsen majoritetsägda tidningarna har minskat sin andel av
den totala dagspressupplagan från 17 procent 1993 till 2 procent 2009.
Men på grund av att de flesta tidningarna behållit sin politiska linje
har andelen tidningar med socialdemokratisk ledarsida endast minskat
marginellt från 18 procent 1993 till 17,1 procent 2009.

4.1.1

T idsk rif t smark naden
Den svenska tidskriftsmarknaden består av ett mycket stort antal titlar
och utgivare. Titlar introduceras och läggs ner i snabb takt. Antalet
lanseringar 2009 uppgick till ett femtiotal jämfört med ett hundratal de närmast föregående åren. Det går inte att tala om en enhetlig
tidskriftsmarknad, inte ens om en populärpress- eller specialtidningsmarknad. Utgivarna konkurrerar med varandra på en stor mängd mer
eller mindre väl avgränsade delmarknader.
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Ägargrupper på den svenska tidskriftsmarknaden 2008.
Intäkter och resultat efter finansiella poster (mnkr)
Ägare

Förlag

Familjen Bonnier

Bonnier AB

Intäkter Resultat Verksamhet
ca 2 230

Populärpress,
… specialtidningar

1 693,8

Populärpress,
specialtidningar,
herrtidningar,
110,3 facktidningar

ca 840

Serie- och ungdomstidningar,
… populärpress

531,2

Konsumentmagasin,
54,8 specialtidningar

Patrick McGovern/IDG IDG International
Communications Inc
Data Group

367,9

19,3 Datatidningar

ICA Förbundet Invest

Forma Publishing
Group

ca 330

Talentum

Talentum Sweden1

237,4

Fack- och
29,0 affärstidskrifter

Familjen Sjöberg

Förlags AB Albinsson
& Sjöberg2

205,8

… Motortidningar

Mikael Heining (27)
m. fl.

Mentor Online

177,8

Familjen Aller

Carl Allers
Etablissement1

Egmontfonden

Egmont International
Holding1

LRF

LRF Media

Konsumentmagasin,
… specialtidningar

–1,3 Facktidningar

1) De ekonomiska uppgifterna avser koncernens sammanlagda tidskriftsverksamhet i Sverige
exklusive koncernelimineringar.
2) Förlags AB Albinsson & Sjöbergs totala intäkter och resultat uppgick till 240,2 respektive
5,4 mkr.
Källa: Årsredovisningar.

De tre största aktörerna på den svenska tidskriftsmarknaden, Bonniers, Aller och Egmont, har alla en lång tradition som populärpressutgivare och har en stark ställning även i de övriga skandinaviska länderna. Den största delen av Bonniers svenska tidskriftsutgivning är
samlad i Bonnier Tidskrifter som ger ut ett tjugotal specialtidningar
och åtta livsstils- och modemagasin. Koncernens danska dotterbolag
Bonnier Publications producerar svenska utgåvor av sju av sina specialtidningar.
Det danskägda förlaget Aller har valt att koncentrera sig på traditionella veckotidningar och de är dominerande på den svenska marknaden för familje- och kändistidningar. Förlaget ger även ut special- och
herrtidningar, medan facktidningsdelen såldes 2009. Aller stärkte sin
ställning på den svenska tidskriftsmarknaden 2007 genom att förvärva
franska Hachette Filipacchi Médias svenska dotterbolag som förutom
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en svensk utgåva av modetidningen Elle även ger ut två specialtidningar och ett livsstilsmagasin för män.
Det andra stora danska förlaget Egmont har framför allt profilerat sig
som utgivare av serie- och ungdomstidningar, men ger också ut några
populärtidningar. Det tidigare hälftenägda norska tidskriftsförlaget
Hjemmet Mortensen, med ett tjugotal specialtidningar och sju annonstidningar, förvärvades helt 2008.
Två förlag som har en relativt likartad historia och utgivningsprofil
är Forma Publishing (f.d. ICA Förlaget) och LRF Media. Båda förlagen har byggts upp kring var sin konsumenttidning ICA Kuriren
respektive Land. Forma Publishing ger även ut fyra specialtidningar
och några facktidningar samt kundtidningar, bland annat Buffé med
en upplaga på nära två miljoner exemplar. LRF Media var tidigare
inriktad på titlar med anknytning till jordbruk och landsbygdsliv men
har efter förvärvet av det holländska TTG Sverige breddat sitt sortiment som nu omfattar ett tjugotal special- och facktidningar samt ett
livsstilsmagasin.
Det finns dessutom en rad förlag som är specialiserade på ett eller ett
par segment av marknaden, som till exempel tidskrifter om datorer,
bilar, ridsport, skidor, jakt, fiske, historia, hifi, resor, barn, mobiltelefoner, digitalkameror och antikviteter. De största förlagen i gruppen
är det amerikanska IDG, som är klart marknadsledande inom datatidningssektorn, finska Talentum med affärs- och facktidningar samt
Albinsson & Sjöberg med en bred utgivning av motortidningar.

4.2 Pres stödet
Utgångspunkten för presstödet är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden för att främja en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Med dagstidning menas en tidning som är en allmän
nyhetstidning. Den ska komma ut med minst ett nummer per vecka
och till största delen distribueras inom landet.4
Stödet fördelas av Presstödsnämnden som är en statlig myndighet.
Stödet består i dag huvudsakligen av två delar: driftsstöd och distributionsstöd. Driftsstödet är ett direkt stöd till produktion av tidningar
och lämnas bland annat till andratidningar, det vill säga tidningar som
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har en konkurrent med större upplaga på utgivningsorten. Driftsstödet
lämnas till dagstidningar vars hushållstäckning på utgivningsorten är
högst 30 procent. Distributionsstöd lämnas för samverkan inom tidningsdistribution förutsatt att minst två dagstidningar deltar. Därutöver får dagspressen indirekt stöd i form av reducerad mervärdesskatt
(moms). Presstödet förbrukade totalt 551 mkr för år 2009.
Europeiska kommissionen genomför en granskning av det svenska
presstödets förenlighet med statsstödsreglerna. I juni 2009 lämnade
kommissionen en skrivelse till de svenska myndigheterna i vilken anförs att driftsstödet till dagspressen i sin nuvarande utformning inte är
förenligt med gemenskapsreglerna. Som svar på granskningen föreslog
regeringen i en skrivelse till EU-kommissionen i december 2009 att det
särskilda stödet till andratidningar i storstad bör sänkas, från dagens
65 miljoner per år, till maximalt 45 miljoner kronor per år. I praktiken
handlar det om det att sänka det fortsatta stödet till de två tidningarna
Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.5

1
2
3
4
5

Svensk Dagspress 2009 Fakta om marknad och medier, Tidningsutgivarna 2009
Det svenska presstödets marknadskonsekvenser, Karl Erik Gustafsson 2007
Staffan Sundin, Nordicom
www.presstodsnamnden.se, 2010 - 04- 08
www.regeringen.se, 2010 - 04- 08
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Detta kapitel är skrivet av Staffan Sundin, Nordicom-Sverige, på uppdrag av Radio- och TV-verket.
Den svenska mediemarknaden är under utveckling och det görs
stora investeringar i ny teknik och nya tjänster. Övergången till digital
teknik har minskat både produktions- och distributionskostnaderna och
gjort det möjligt att lansera nya tv-kanaler. Konkurrensen ökar mellan
programbolagen och genom utbudet av tv-kanaler på olika plattformar. På dagspressmarknaden har ägarkoncentrationen förstärkts
genom flera stora företagsförvärv och fusioner. Både konsumtionen
och annonseringen på Internet ökar mycket kraftigt. Samtliga förändringar innebär stora utmaningar för de etablerade medieföretagen i
sin strävan att behålla sina konsumenter och annonsörer.

5.1 M ediekonsumt ion
Det ökade utbudet har inte lett till att mediekonsumtionen vuxit i
motsvarande grad. Den största förändringen är användningstiden för
Internet. Konsumenterna spenderar allt mer av sin tid på Internet.
Trots det minskade tiden för mediekonsumtion mellan 1999 och 2009
med åtta minuter. Alltfler medieproducenter vill således få del av konsumenternas begränsade tid, vilket leder till en allt hårdare konkurrens
på mediemarknaden. Tabellen visar att mediekonsumtionen har minskat mellan 2004 till 2009 för radio, tv, dagstidningar och tidskrifter.
Till skillnad från konsumtionen via Internet som ökat kraftigt.
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Användningstid för massmedier i hela befolkningen 9-79 år
en genomsnittlig dag 1999, 2004 och 2009 (minuter)
Massmedium
Radio
Tv

1999

2004

2009

Förändring
Förändring
1999/2009 (%) 2004/2009 (%)

133

124

91

-32

-27

98

102

96

-2

-6

Dagstidning

28

29

25

-11

-14

Bok

20

20

21

5

5

Populär-/facktidskrift

18

14

13

-28

-7

CD/grammofonskiva/
kassettband/MP3

30

24

25

-17

4

3

2

2

-33

0

Video/dvd

Text-tv

11

11

11

0

0

Internet

19

25

68

258

172

360

351

352

-2

0

Totalt

Källa: Bearbetning av Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009.

Konkurrensen har inte bara ökat i fråga om konsumenternas tid utan
även om deras pengar, både direkt via abonnemang och mottagaravgifter och indirekt via annonsmarknaden. De direkta kostnaderna för
mediekonsumtion har ökat för många hushåll. Alltfler hushåll väljer
att betala mer för sin mediekonsumtion.
Etableringen av reklamfinansierade tv-kanaler i slutet av 1980-talet
har påverkat den svenska reklammarknaden i grunden. Dagspressen,
som av tradition har annonser som sin viktigaste intäktskälla, minskade sin andel av reklaminvesteringar med 11 procent från år 2004 till
2009, medan reklaminvesteringarna inom televisionen under samma
period ökade med 16 procent. Under högkonjunkturen fram till sommaren 2008 växte reklammarknaden kraftigt, mellan 2003 och 2008
totalt med 33 procent, i särklass mest Internet med 327 procent. Den
allmänna ekonomiska nedgången har från hösten 2008 påverkat reklammarknaden negativt. Mellan 2008 och 2009 minskade den totala
reklammarknaden med 13 procent, dagspress och tidskrifter med över
20 procent. Den enda reklambärare som ökade var Internet, dock i
mycket lägre takt än tidigare.
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Reklaminvesteringar i Sverige 2009 (mnkr)
Förändring
Massmedium

Investeringar

Dagstidningar

7 012

24,8

-11

-20

Tidskrifter

1 886

6,7

-11

-23

102

0,4

73

-2

4 401

15,6

16

-12

Bio
Tv
Radio

Andel % 2004-2009 % 2008-2009 %

642

2,3

31

-12

Internet/mobiler

5 044

17,8

302

4

Gratispublikationer

2 219

7,8

3

-13

Kataloger/
Vägledande medier

1 564

5,5

-27

-18

DR

3 948

14,0

-1

-8

954

3,4

2

-10

Utomhusreklam
Butiksmedia

69

0,2

33

-4

441

1,6

26

-11

28 282

100,0

12

-13

Bilagor
Totalt

Källa: Bearbetning av IRM:s pressmeddelanden 2004- 02-18 och 2010 - 02-16.

5.1.1

Radiokonsumtionen
Av de enskilda företagen på radiomarknaden är Sveriges Radio överlägset störst – både beträffande omsättning och lyssnande. Företagets
totala dagliga räckvidd hösten 2009 uppgick till 49 procent av befolkningen. Av de enskilda kanalerna nådde P4, P1 och P3 32, 13 respektive 11 procent.
Intäkter och resultat för företag på den svenska radiomarknaden
2008 (mnkr)
Huvudägare

Företag

Intäkter

Resultat

Förvaltningsstiftelse

Sveriges Radio

2 190,5

0,2

Stenbecksfären

MTG

ca. 425

…

ProSiebenSat.1

SBS Radio2

290,5

5,0

NRJ SA

NRJ-sfären

39,9

6,8

Östgöta
Correspondenten

Norrköpings Radio & Co

22,5

6,0

Radio Rix i Halland,
Bra Radio Västerås

21,6

…

Stampen3
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Upsala Nya Tidning
Erik Roll (33), Anders
Elfström (33), Roger
Dackegård (33)
Västerbottens-Kuriren
Li Skarin
Mittmedia Förvaltnings AB

Uppsala Musikradio City 4

8,2

-4,9

Filt

13,8

0,7

VK Radio

8,0

4,6

Massa Media i Piteå

7,1

0,7

Radio i X-län

6,3

1,2

Anm: Mediekoncernerna driver sin verksamhet på den svenska radiomarknaden via en rad
majoritets- eller minoritetsägda bolag för koncessionsägande, programproduktion, nationell
reklamförsäljning, lokal reklamförsäljning etc. Denna ägarstruktur försvårar redovisningen.
1 MTG Modern Times Group AB:s affärsområde Radio som omfattar MTG Radio i Sverige, P4
Hele Norge samt radio-stationer i Baltikum redovisade intäkter och rörelseresultat på 795
mkr respektive 170 mkr. Verksamheten i Sverige särredovisas ej.
2 De ekonomiska uppgifterna avser SBS Radio och dess dotterbolag exkl. koncernelimineringar.
3 Verksamheten övertogs 2009 av SBS Radio.
4 Verksamheten övertogs 2008 av MTG Radio.
Källa: Årsredovisningar.

Så gott som samtliga privata lokalradiostationer är sedan 2006 samlade i två grupperingar, MTG Radio respektive SBS Radio, som äger
koncessionerna och svarar för programproduktionen.
Stenbecksfären MTG Radio har 45 stationer med en total daglig räckvidd hösten 2009 på 20 procent. Störst är Rix FM-nätet som består av
30 stationer, av vilka de flesta ägs av bolag i Stenbecksfären samt i ett
par fall av lokala tidningsföretag. Rix FM hade hösten 2009 en daglig
räckvidd på 14 procent. MTG driver även nätverken Lugna Favoriter
med åtta stationer och en räckvidd på 3 procent samt NRJ med tre
stationer i storstäderna och en räckvidd på 2 procent.
Bonniers och SBS slog 2003 samman sina aktiviteter på radiomarknaden i ett bolag SBS Radio, som SBS övertog helt 2006. Bolaget förvärvade samma år de sju stationer, som ingick i Fria Media-gruppen.
Vid årsskiftet 2008/2009 övertog SBS Radio nio stationer, som ingått
i MTG Radios Rix FM-nät och ägts av lokala tidningsföretag samtidigt som Stampen inträdde som minoritetsägare i bolaget. SBS Radio
kontrollerar efter förvärvet 41 stationer, varav 30 ingår i nätverket Mix
Megapol och åtta i Rockklassiker. Den totala räckvidden för SBS Radios stationer uppgick våren 2009 till 15 procent. SBS Radio ingår
sedan 2007 i ProSiebenSat.1-koncernen.
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5.1.2

Tv - konsumtionen
Digitaliseringen på tv-området under 2000-talet har inneburit fler aktörer på marknaden men framför allt många nya kanaler. Det totala
programutbudet har blivit mångfalt större och antalet fristående programproducenter har ökat kraftigt.
Programföretag på den svenska tv-marknaden 2008.
Intäkter och resultat efter finansiella poster (mnkr)
Huvudägare

Företag

Kanaler1

Intäkter
Sverige

Resultat

Totalt

Totalt

Sveriges
Förvaltningsstiftelse Television AB

SVT1, SVT2,
SVT24,
Barnkanalen,
Kunskapskanalen 3 951,5 3 951,5

36,2

Sveriges UtbildFörvaltningsstiftelse ningsradio AB

Kunskapskanalen2

314,2

-3,6

Bonnier

TV4 AB

TV4, TV4 Plus,
TV400,
TV4 Sport,
TV4 Fakta,
TV4 Film,
TV4 Komedi,
TV4 Guld,
TV4 Science
Fiction

3 602,8 3 602,8

751,4

Stenbecksfären

MTG Affärsområde
Free-to-air
Scandinavia

TV3, TV6, TV8,

… 3 443,0

819,0*

Stenbecksfären

Affärsområde
Pay-TV Nordic

Åtta TV-1000kanaler, nio
Viasat-kanaler

… 3 843,0

682,0*

ProSiebenSat.1

Kanal 5 AB

Kanal 5, Kanal 9 1 170,8 1 170,8

264,6

ProSiebenSat.13

C More
Nio Canal+Entertainment AB kanaler

314,2

994,9 2 301,6

26,8

MTV
Networks AB

MTV,
Nickelodeon,
VH-1,
Comedy Central

172,4

172,4

15,0

Ledstiernan (36),
Ignas Scheinius (21), Nonstop
C-G Andersson (21) Television AB

Star!, Showtime,
Silver, TV7

83,8

83,8

12,1

80,1

80,1

0,1

6,2

6,2

-38,2

Viacom

TF1

Eurosport
Television AB

Två Eurosportkanaler

Nordstjernan

Axess Publishing

Axess TV

1 Uppgifter om kanaler avser våren 2010.
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2 Kunskapskanalen produceras i samarbete mellan Utbildningsradion och Sveriges Television.
3 T V4 AB förvärvade i november 2008 C More Entertainment AB.
* Avser rörelseresultat.
Källa: Årsredovisningar och pressreleaser.

Tv-företagens publik 2009
Huvudägare

Företag/kanaler

Publik 3–99 år
Andel av tittartid (%)

Förvaltningsstiftelse

Sveriges Television AB

32,8

Bonnier

TV4 AB

28,9

Stenbeck

MTG

17,3

ProSiebenSat.1

Kanal 5 AB

9,0

Discovery Holding.

Discovery

2,8

Viacom

MTV, Nickelodeon, VH-1

1,3

Disney

Disney Channel

1,4

TF1

Eurosport

0,7

Time Warner

Cartoon, CNN

0,7

Övriga

5,1

Totalt

100,0

Källa: Bearbetning av MMS Årsrapport T V-tittandet 2009.

På företagsnivå är Sveriges Television störst mätt både i omsättning
och i tittartidsandel. Bolaget har dock under en lång tid minskat sin
andel av tittartiden, med 21 procentenheter sedan 1994. De tre stora
kommersiella tv-företagen på den svenska marknaden, TV4 AB, MTG
och ProSiebenSat.1 (tidigare SBS), har alla de senaste åren haft minskade tittartidsandelar för sina huvudkanaler, TV4, TV3 respektive
Kanal 5. Genom att lansera nya kanaler har både TV4 AB och MTG
kunnat öka sina publikandelar. De tre stora kommersiella tv-bolagen
svarade 2009 för 55 procent av det totala tittandet. Bland de övriga
företagen når Discovery, Disney och Viacom andelar på mellan 1 och
3 procent.
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Tv-produktionsbolag
Intäkter och resultat efter finansiella poster 2008 (mnkr)
Huvudägare

Bolag

Intäkter
Sverige

Schibsted1

Totalt

Metronome Film &
Television2 3

379,1 1 037,0

66,0

Meter Film & Television

233,7

233,7

36,7

STO-CPH Produktion

93,9

93,9

12,3

Metrix Interactive

30,9

30,9

-21,6

20,5

20,5

4,7

367,4

…

…

Friday TV
Stena Adactum (43) m fl4

Stenbecksfären

MPP MediaTec Group 2
Mediatec Broadcast Sweden

212,9

212,9

2,6

Mediatec Dream Team

154,5

154,5

7,7

…

288,1

-15,2

MTG
Strix Television

De Agostino

6

Resultat

Totalt

…5

243,8

-14,4

MTG Modern TV

44,3

44,3

-0,9

Zodiak Television

165,3

…

…

Jarowskij Enterprises

109,5

109,5

-25,0

55,8

55,8

0,4

Mastiff
Trav & Galopp

Kanal 75

162,3

162,3

0,2

Eyeworks B.V

Eyeworks Sweden2

119,3

119,3

12,4

Arvid Svensson AB (51)
Thomas Hedberg (24,5),
Anette Beijer (24,5)

Titan Television

114,7

114,7

10,1

Peter Settman7

Baluba Television

85,1

85,1

8,1

Svensk Elitfotboll (50)
Fotbollförbundet (50)

Onside TV-Production

83,2

83,2

3,1

Hakan Invest

Forma Publishing Group

70,6

70,6

12,3

2

OTW Sport Television

42,8

42,8

2,9

OTW Sportproduction

27,9

27,9

9,3

ITV8

Silverback

59,3

59,3

0,1

Michael Hjorth (30),
Johan Kindblom (30),
Tomas Tivemark (30)

Tre Vänner Produktion

57,8

57,8

-3,0

Bertelsmann/RTL

Freemantle Sverige AB

49,6

49,6

1,4

Egmont 9

Nordisk Film TV-Produktion

41,1

41,1

-3,6

28,7

77,0

11,8

IMG/ Mc Cormack-gruppen IMG (Sweden)

1 Schibsted sålde våren 2009 företaget till Shine Group.
2 De ekonomiska uppgifterna avser koncernens/sfärens sammanlagda verksamhet på tvproduktionsmarknaden exklusive koncernelimineringar.
3 Resultatet avser rörelseresultat (EBITA)
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4 MPP MediaTec Group ägs av Stena Adactum (43), Kenneth Paterson (19), Holtback Holding
AB (14), Hans Öberg (10), Ulf Ahnstedt (10) P A Gullö AB (5).
5 Strix producerade 2008 program för svenska, danska, norska och holländsk /belgiska tvkanaler. Någon särredovisning för den svenska marknaden görs inte.
6 De Agostino Communcations förvärvade Zodiak Television sommaren 2008.
7 Peter Settman sålde hösten 2009 Baluba T V till Capman.
8 Runa Holding sålde Silverback IT V i maj 2008.
9 Egmont sålde hösten 2009 Nordisk Film Produktion till Baijay Entertainment.
Källa: Årsredovisningar.

Bland programproduktionsbolagen dominerar tre bolag med breda
verksamhetsfält. Störst är Metronome, som Schibsted sålde till brittiska Shine Group 2009. De två andra är MTG:s Strix och Zodiak
Television, som sedan 2008 ägs av den italienska mediekoncernen de
Agostini. Tre stora medieteknikbolag fusionerades 2007 till en koncern, MPP MediaTec Group. Ytterligare några stora utländska koncerner, holländska Eyeworks, engelska ITV, amerikanska IMG och
tyska Bertelsmann/RTL, finns representerade med dotterbolag på den
svenska marknaden för produktionsbolag.
Företag på marknaden för distribution av radio och tv.
Intäkter och resultat efter finansiella poster 2008 (mnkr)
Huvudägare

Företag

Resultat efter
Intäkter finansiella poster

Carlyle Group och
Providence Equity

Nordic Cable Acquistion
Holding AB

3 818,9

-915,0

Com Hem

3 601,1

713,4

Com Hem Stockholm
Staten

Teracom

206,9

99,8

3 188,0

568,0

1 981,0

395,0*

978,0

125,0*

1 733,7

29,4

…

…

1 431,0

178,6

…

…

varav rörelsegren
Betal-tv
Utsändning av radio och tv
Telenor

1

Canal Digital Sverige

Stenbecksfären
Stenbeck/MTG

Viasat

Stenbeck/Tele2

Tele2Vision Sverige

2

1 Telenor bedriver även distribution av television via bredband i B2 Bredband. Denna verksamhet särredovisas inte.
2 Stenbeck bedriver även kabel-tv-distribution i Tele2. Denna verksamhet särredovisas inte.
År 2006 uppgick intäkterna till 224 mnkr.
* Avser rörelseresultat.”
Källa: Årsredovisningar
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Konkurrensen på marknaden för tv-distribution blir allt hårdare mellan satellit-, kabel-, marknäts- och bredbandsdistributörerna. Com
Hem, ägt av riskkapitalbolagen The Carlyle Group och Providence
Equity Partners, stärkte 2006 sin redan mycket starka ställning på kabel-tv-marknaden genom att förvärva UPC Sverige (ändrat till Com
Hem Stockholm). Det statliga Teracom ansvarar för sändningarna via
de analoga och digitala marknäten samt saluför via dotterbolaget Boxer
digital marksänd tv. Telenor, ägt av norska staten, finns representerat
i Sverige med Canal Digital som är verksam som både satellit- och kabeloperatör. Även Stenbecksfären har intressen inom både satellit- och
kabeldistribution genom Viasat och Tele2Vision. TeliaSonera distribuerar ip-tv men särredovisar inte denna verksamhet.

5.2 A k tö re r
Det finns flera likartade tendenser på mediemarknaderna i de nordiska länderna. Många av de större medieföretagen har utökat sina
verksamhetsfält. De stora nordiska mediekoncernerna har även i stor
utsträckning expanderat genom att gå över nationsgränserna och etablerat sig i grannländerna. Under de senaste åren har dock flera av de
största medieföretagen avyttrat vissa verksamheter för att kunna satsa
mer på sin kärnverksamhet. Bland de tolv största medieaktörerna i
Sverige 2008 återfinns sju koncerner, Bonnier, Schibsted, Stenbecksfären, ProSiebenSat.1, Egmont, Telenor och Aller, som alla har starka
positioner i flera nordiska länder. Även KF Media har viss verksamhet
i grannländerna. Av de större aktörerna är det staten, Hjörnesfären,
Mittmedia och det utlandsägda Com Hem som främst är verksamma
på den svenska marknaden.
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Ägare på den svenska mediemarknaden. Medieintäkter i Sverige
och totalt samt totala intäkter 2008 (mnkr)
Ägare

Huvudbolag
Sverige

Familjen
Bonnier

Bonnier
AB1

Staten2

15 519 29 710
10 812 10 812

Albert Bonniers Förlag,
Wahlström & Widstrand,
Forum, Bonnier Carlsen,
Semic, Bonnier Audio,
AdLibris, Bonnier Tidskrifter,
Bonnier Publications, Dagens
Nyheter, Sydsvenskan,
Expressen, Kvällsposten, GT,
Ystads Allehanda, Trelleborgs
Allehanda, Kristianstadsbladet, Stockholm City, Dagens
Industri, TV4, Svensk Filmindustri, SF Bio, Homeenter,
29 710 Discshop
…

varav SVT,
SR och UR

6 911

6 911

Sveriges Radio, Sveriges
6 911 Television, Utbildningsradion

varav
Teracom

3 188

3 188

3 188 Teracom, Boxer TV

varav
Posten

1 282

1 282

Blommenholm
(26), Investe- Schibsted
ringsfonder
A/S

Familjen
Hjörne (87)

KoncerMedieintäkter nens
totala
Större företag
Totalt Sverige intäkter (varumärken) i Sverige

Stampen

Jan Stenbecks
barn (>50
genom direkt
och indirekt
Stenbeckägande)
sfären
varav Modern Times
Group

6 152 16 083

5 108

5 108

31 241 Tidningstjänst
Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Blocket, Metronome
Film & Television, Filmlance,
Sandrew Metronome, Schib16 083 sted Förlagen
Göteborgs-Posten, V-TAB,
Promedia (VLT, Nerikes
Allehanda samt elva lokaltidningar), Mediabolaget
Västkusten (Hallandsposten,
Hallands Nyheter, TTELA,
Bohusläningen, Strömstads
Tidning), GISAB, Appelberg
5 108 Publishing Group, mkt media

4 843 16 004 85 682

4 197 13 166

TV3, TV6, TV8, ZTV,
TV1000, Viasat, Strix, MTG
13 166 Radio (Rix FM), CDON
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varav
Metro
International
Carlyle Group
och Providence Equity

Nordic
Cable
Acquistion
Holding AB

Kooperativa
Förbundet

KF4

KKR, och
Permira (88)5

ProSieben
Sat.1

Egmont
Fonden

Egmont
International Holding

Norska Staten
(54)
Telenor

646

2 838

2 838 Metro

3 819

3 819

3 819 Com Hem

2 926

2 574

2 926

Kanal 5, C More Entertainment (Canal Plus)1, SBS
29 338 29 338 Radio

2 047 14 471
1 734

Akademibokhandelsgruppen,
Norstedts, Rabén & Sjögren,
35 817 Tidningen Vi, Pan Vision

Kärnan, Nordisk Film,
Egmont Tidskrifter, Hjemmet
14 471 Mortensen

9 447 113 769 Canal Digital

Nya Stiftelsen Mittmedia
Gefle Dagblad Förvalt(70)
nings AB

1 624

1 624

Sundsvalls Tidning, Gefle
Dagblad, Arbetarbladet,
Östersunds-Posten, Dalarnas
Tidningar samt ytterligare
1 624 åtta lokaltidningar

Carl Allers
Etablissement

1 477

5 545

Svenska Aller, Aller Business,
5 545 Baltic Press, Spray

Familjen Aller

Anm: Uppgifterna avser det räkenskapsår som till minst sju månader infallit under 2008.
1 Bonnier AB förvärvade 2008 C More Entertainment (Canal Plus i Norden) av ProSiebenSat.1 Bolagets intäkter uppgick 2008 till 2 302 mnkr varav 955 mnkr i Sverige. C More
Entertainment konsolideras i Bonnier AB från december 2008.
2 SV T:s, SR:s och UR:s avgifter till Teracom är eliminerade.
3 Stenbecksfären bedriver genom Tele2 kabel-tv-verksamhet som inte särredovisas. Intäkter
för Tele2:s kabel-tv-verksamhet 2006 uppgick till 224 mnkr.
4 Uppgifterna avser koncernens totala medieintäkter exklusive koncernelimineringar.
5 KKR och Permira kontrollerar 88 % av rösterna och 51 % av aktiekapitalet i ProSiebenSat.1.
Källor: Årsredovisningar.

5.2.1

Bonnier
Bonnier AB är landets i särklass största mediekoncern med en omsättning 2009 på 30,9 miljarder kronor, varav ungefär hälften i Sverige.
Koncernen vidgade under 1900-talet successivt sina verksamhetsfält
och tillhör nu de allra största aktörerna inom så gott som alla mediesektorer i Sverige med undantag för radio. Under 2000-talet har större
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delen av koncernens expansion skett utomlands. Genom förvärven av
TV4 år 2007 och C More Entertainment följande år har Bonnier vuxit
betydligt även på den svenska mediemarknaden.
Geografisk fördelning för Bonnier AB:s intäkter 2009 (mnkr)
Förändring
2000/2009 (%)

Regioner

Intäkter Andel av intäkter (%)

Sverige

15 761

51

48

Övriga Norden

9 355

30

162

Övriga länder

5 752

19

127

30 868

100

84

Totalt

Källa: Årsredovisning för Bonnier AB 2002 och 2009.

Sedan Bonnier i slutet av 1980-talet beslöt att avveckla sina industriella intressen och helt koncentrera sig på medier har Norden och de
baltiska staterna blivit deras hemmamarknad. Engagemanget i grannländerna har kontinuerligt vuxit och svarade 2009 för 30 procent av
Bonnier AB:s totala intäkter, varav Finland efter förvärvet av MTV
Media är störst med tolv procent. Under 2000-talet har omsättningen
i USA och Tyskland vuxit kraftigt och de två länderna svarar för åtta
respektive fem procent av intäkterna.
Albert Bonniers Förlag har i mer än hundra år varit landets ledande
utgivare av kvalificerad skönlitteratur. Även om konkurrensen hårdnat
sedan första halvan av 1900-talet, då Bonniers dominans var mycket
markant, har förlaget lyckats behålla sin starka position. Bonnier AB
äger även två andra relativt stora allmänlitterära förlag, Wahlström
& Widstrand och Forum. Några mer specialiserade förlag som barnboksförlaget Bonnier Carlsen, Bonnier Audio och Bonnier Utbildning
kompletterar Bonnierkoncernens utgivning. På bokklubbsmarknaden
är Bonniers mycket starka med en rad av landets största bokklubbar,
som utgör en mycket viktig försäljningskanal för koncernens förlag,
men också för böcker från konkurrerande förlag. Sedan 2005 äger
Bonniers även den stora Internetbokhandeln AdLibris.
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Intäkter och rörelseresultat för Bonnier AB 2009 ( mnkr)

Affärsområde

Intäkter

Andel av
intäkter (%)

Förändring
2000/2009
(%)

Rörelseresultat

Rörelsemarginal (%)

Books

6 710

22

83

710

11

Magazines

5 671

18

113

–13

0

Evening Paper

9 524

31

Entertainment

4 203

14

Business Press

1 866

6

62

3

Morning Paper

3 196

10

–375

–12

Broadcasting

936

Övrigt

-303

Totalt

30 867

82

991

10

255

6

–445
100

84

1 185

4

Källa: Årsredovisning för Bonnier AB 2002 och 2009.

Utgivningen av dagstidningar svarar för cirka 40 procent av Bonniers
intäkter på den svenska marknaden. Med tidningar som Dagens Nyheter, Expressen, Sydsvenska Dagbladet och Dagens Industri är koncernen landets främsta tidningsutgivare med en andel på 26 procent
av den totala upplagan. Eftersom morgontidningarnas intäkter till
mellan 55 och 65 procent kommer från annonsförsäljningen påverkas
resultatet både för affärsområdet och för koncernen i sin helhet i hög
grad av den allmänna konjunkturutvecklingen. Bonniers tog 2002
upp konkurrensen med Metro på gratistidningsmarknaden och ger nu
ut City i Stockholm och Malmö/Helsingborg.
Bonniers verksamheter inom television, film och musik är samlade i
affärsområdena Bonnier Broadcasting och Entertainment. Sedan koncernen år 2007 förvärvade aktiemajoriteten i de tidigare intressebolagen TV4 AB och finska MTV Media har tyngdpunkten inom affärsområdet förskjutits till tv-marknaden. Med en omsättning 2009 på 3,4
miljarder kronor är TV4 störst av de svenska företagen inom gruppen.
På den svenska tidskriftsmarknaden finns Bonniers representerad genom flera förlag, varav Bonnier Tidskrifter och Bonnier Publications
är de största.
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5.2.2

Public ser vice - bolag en, Teracom o ch Boxer
Andra stora medieaktörer är public service-bolagen, Teracom och
Boxer. Public service-bolagen Sveriges Radio, Sveriges Television och
Utbildningsradion ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Television
AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Den sammanlagda omsättningen för bolagen uppgick 2008 till 6,9 miljarder
kronor.
Det av staten helägda Teracom svarar för utsändning av radio och television i marknäten. Dotterbolaget Boxer säljer kanalpaket för det
digitala marknätet.

5.2.3

S chibs ted
Den norska mediekoncernen Schibsted är ett av de större mediebolagen. Koncernen har länge haft en mycket stark ställning inom norsk
dagspress, som förstärktes ytterligare 2008 då fyra av de största tidningsföretagen bildade Media Norge med Schibsted som majoritetsägare. Enligt den statliga myndigheten Medietilsynet uppgår Schibsteds
andel på den norska dagstidningsmarknaden till cirka 33 procent. Under 2000-talet har koncernen gjort stora investeringar på Internetområdet, framför allt inom rubrikannonsering där Schibsted är störst i
Europa.
Fördelning för Schibsteds intäkter 2009 (mnkr)
Region

Intäkter

Andel av intäkter (%)

Norge

7 847

51

Sverige

4 762

31

Övriga länder
Totalt

2 892

19

15 501

100

Källa: Årsredovisning för Schibsted ASA 2009.

Sedan Schibsted förvärvat Aftonbladet 1996 och Svenska Dagbladet
1998 erövrade koncernen positionen som landets näst största dagspressutgivare med 16 procent av den totala upplagan. Koncernen är
även en mycket stor aktör på Internet med bland annat Blocket och
Hitta.se. På filmområdet drivs distributionsbolaget Sandrew Metronome. De senaste åren har flera verksamheter i Sverige avyttrats, bland
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annat biografkedjan Sandrew Metronome, bok- och serietidningsförlaget Schibsted Förlagen och tv-produktionsbolaget Metronome Film
& Television.
Efter att omsättningen vuxit med 150 procent (i fasta priser) under
1990-talet kom Schibsted in i en konsolideringsfas med en långsammare tillväxt. Tyngdpunkten i verksamheten ligger fortfarande på
dagspress även om de andra fälten, framför allt rubrikannonseringen,
har vuxit i betydelse. Schibsted var tidigare ett utpräglad nordiskt företag men efter förvärv av ett stort rubrikannonsföretag med verksamhet i Spanien, Frankrike och Italien har den utomnordiska andelen av
omsättningen vuxit till 19 procent.

5.2.4

H jörnes fären
Stampen är moderbolag i den koncern som ger ut Göteborgs-Posten
som har familjen Hjörne som majoritetsägare. Sedan kvällstidningen
GT sålts till Bonniers 1997 och engagemanget inom radiosektorn
trappats ner har Stampen under 2000-talet inriktat sig på att utveckla
sin gamla kärnverksamhet, utgivning av morgontidningar.
Intäkter för Stampengruppens medieintäkter 2008 (mnkr)
Affärsområden

Intäkter1

Rörelseresultat 2

Andel av intäkter %

Göteborgs-Posten

1 323

91

26

V-TAB

1 984

150

38

Promedia

1 357

71

26

Mediabolaget Västkusten

625

68

12

Stampen Media Partners

123

10

2

5 108

180

100

Totalt

1 Intäkter för affärsområden anges exkl koncerneliminering.
2 Avser EBIT för totala verksamheten och EBITA för affärsområdena.
Källa: Årsredovisning för Stampen AB 2008.

Stampen har sedan 2005 tagit över aktiemajoriteten i flera stora tidningsföretag. De totala intäkterna har ökat med 185 procent sedan
2005 och uppgick 2009 till 5,1 miljarder kronor. Koncernens andel av
den totala dagspressupplagan har nästan fördubblats från 8,2 procent
2005 till 16,1 procent 2009. Tidningsrörelsen har organiserats i fyra
affärsområden, Göteborgs-Posten, Promedia för tidningarna i Mellansverige med bland andra VLT och Nerikes Allehanda, Mediabolaget
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Västkusten med bland andra Hallands Nyheter, Hallandsposten och
Bohusläningen samt GISAB med gratistidningar i Stockholmsregionen. Koncernen är också en mycket stor aktör på tryckerimarknaden
genom dotterbolaget V-TAB med nio anläggningar som 2008 omsatte
1,3 miljarder kronor externt. Stampen Media Partner driver dessutom
några Internetsajter. Koncernen är även majoritetsägare i utvecklingsbolaget Mkt media som drivs tillsammans med Mittmedia, Lidköpingspress och Eskilstuna-Kuriren.

5.2.5

Stenbeck s fären
Stenbecksfären utgörs av en grupp koncerner som kontrolleras av Jan
Stenbecks barn via direkt eller indirekt ägande. Totalt omsatte gruppen 2009 cirka 16,5 miljarder kronor inom mediesektorn. Störst bland
gruppens mediekoncerner är Modern Times Group (MTG) med en
omsättning 2009 på 14,2 miljarder kronor, medan Metro International och några dotterbolag till Tele2 svarar för Stenbecksfären aktiviteter inom gratistidningar och kabel-tv.
Intäkter för Stenbecksfärens medieverksamhet 2009 (mnkr)
Affärsområde

Intäkter Andel av intäkter (%)

Förändring
2000/2009 (%)

MTG
Viasat Broadcasting
MTG Radio
MTG Online
MTG Modern Studios
Moderbolag
och övriga bolag
MTG totalt
Metro International
Tele21
Stenbecksfären medier totalt

10 919

77

188

688

5

418

2 299

16

…

264

2

-52

3

0

14 173

100

2 838

161
177

…
16 512

163

1 Tele2 särredovisade 2009 inte sin verksamhet inom kabel-tv. Intäkterna för kabel-tv
uppgick 2006 till 224 mnkr.
Källa: Årsredovisning för MTG och Metro International 2000–2009.
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Tyngdpunkten i Stenbecksfären medieverksamhet har sedan starten
av TV3 på nyårsafton 1987 legat på televisionsområdet. Redan de
första åren satsade de på att bygga upp en vertikalt integrerad verksamhet som omfattade i stort sett alla led från programproduktion till
utsändning per satellit eller kabel. MTG:s dominerande affärsområde
är Viasat Broadcasting som 2009 genererade 77 procent av koncernens
totala intäkter. Verksamheten utgörs av ett hundratal tv-kanaler, varav
ett tjugotal i Sverige, som paketeras, distribueras och marknadsförs
av koncernens satellitoperatör Viasat. Totalt uppgick tittartidsandelen
2009 för Stenbecks samtliga kanaler i Sverige till 17,3 procent, med
TV3 och TV6 som de största med 8,4 procent respektive 5,2 procent
av den totala tittartiden.
MTG driver även Strix som är ett av de ledande produktionsbolagen i Norden, framför allt inriktad på dokusåpor som produceras för
de skandinaviska och holländsk/belgiska marknaderna. Bolaget har
också utvecklat och exporterat flera egna format. Under 2000-talet
har MTG minskat den vertikala integrationen på tv-fältet genom att
avyttra sina verksamheter inom tv-shop och tv-textning.
MTG har genomgående byggt upp sin verksamhet parallellt i de skandinaviska länderna. År 2009 genererades 73 procent av intäkterna i
regionen, ungefär proportionellt till de tre ländernas storlek. Omsättningen har sedan år 2000 ökat betydligt mer i de övriga skandinaviska
länderna än i Sverige. De senaste åren har koncernen gjort stora investeringar på tv-marknaderna i Öst-europa.
Geografisk fördelning för MTG:s intäkter 2009 (mnkr)
Regioner

Intäkter Andel av intäkter (%)

Förändring
2000/2009 (%)

Sverige

4 298

30

80

Övriga Skandinavien

6 006

42

183

Övriga länder

3 868

27

318

14 173

100

161

Totalt

Källa: Årsredovisning för MTG 2001—2009.

Gratistidningen Metro som Stenbecksfären började ge ut i Stockholm
1995 blev snabbt en stor framgång och följdes av utgåvor i Göteborg
och Malmö. En nationell upplaga började distribueras 2004 som från
2009 endast sprids söder om Dalälven. De svenska gratistidningarna
har utgjort grunden för en ny mediekoncern, Metro International, som
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expanderade mycket snabbt men som de senaste åren tvingats till nedläggningar och avyttringar på grund av stora förluster. Koncernen gav
i februari 2010 ut upplagor av Metro i nio länder. Schibsted gick 2008
in som minoritetsägare i Metro Sverige, som sedan starten visat upp
en hög lönsamhet.
Geografisk fördelning för Metro Internationals intäkter
och rörelseresultat 2009 (mnkr)
Regioner

Andel av
Förändring
Intäkter intäkter (%) 2000/2009 (%)

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

Sverige

556

24

1

53

10

Nordeuropa

678

29

…

22

3

Sydeuropa

543

23

…

-69

-13

93

4

-36

-39

Övriga länder

354

15

…

56

16

Övrigt

115

5

…

-168

-146

2 339

100

177

-213

USA

Kostnader
avyttringar
Totalt

-70
-9

Källa: Årsredovisning för Metro International 2000 och Bokslutskommuniké för Metro International 2010 - 02- 04.

5.2.6

Kooperativa förbundet
Kooperativa förbundet (KF) har en rad medieanknutna verksamheter
som sammantagna gör KF till en av de stora aktörerna på den svenska
mediemarknaden.
KF:s medieintäkter 2008 (mnkr)
Affärsområden/företag
Bokhandel
Förlag
Tidningar

Förändring
2000/2008 (%)

Intäkter

Andel av intäkter (%)

1 513

44

70

500

15

54

25

1

-56

Interaktiva medier

1 406

41

…

KF-sfären
exkl koncernelimineringar

3 444

100

Källa: Årsredovisningar samt Kooperativa Förbundets bokslutskommuniké för 2008.
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KF:s bokförlag är samlade under Norstedts Förlagsgrupp där Norstedts
Förlag har en bred utgivning av skön- och facklitteratur och Rabén &
Sjögren koncentrerar sig helt på barn- och ungdomslitteratur.
Akademibokhandeln är en marknadsledande bokhandelskedja med en
andel på drygt 30 procent och finns med drygt 60 butiker representerad i de flesta större städer. Koncernens Internetbokhandel, Bokus,
införlivades i Akademibokhandeln 2009. KF driver även ett företag för
interaktiva medier, Pan Vision, som är verksamt i Sverige, Norge och
Finland. Både bokhandelns och förlagens omsättning växte markant
mellan 2000 och 2008.

5.2.7

ProSiebenSat .1
Den tyska tv-koncernen ProSiebenSat.1 huvudägare är riskkapitalbolagen Permira och KKR. I Sverige är ProSiebenSat.1 verksam på tvmarknaden genom Kanal 5 och Kanal 9. ProSiebenSat.1 förvärvade
sommaren 2007 SBS Broadcasting och i november 2008 såldes C More
Entertainment som driver nio Canal+kanaler till Bonnierägda TV4.
På radiosidan äger koncernen SBS Radio med ett fyrtiotal stationer.
Den svenska verksamheten omsatte 2008 2,25 miljarder kronor (1,25
miljarder kronor exklusive C More Entertainment). ProSiebenSats.1:s
totala omsättning uppgick 2009 till 29,3 miljarder kronor.

5.2.8

Eg m ont
Egmont tillhör de ledande tidskriftsutgivarna i Norden. Egmont har
använt två skilda utvecklingsstrategier på den nordiska respektive
europeiska marknaden. I Norden har fokus varit på veckotidningsutgivning, serietidningar, böcker och sedan 1990-talet på film- och
videodistribution. Nordisk Film är det största och mest integrerade
filmbolaget på den nordiska filmmarknaden med produktion, distribution och biografer. På tv-marknaden är Egmont hälftenägare i norska TV2.
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Intäkter och rörelseresultat för Egmont International 2009 (mnkr)
Affärsområde
Magazines

Intäkter

Andel av
intäkter (%)

Förändring
2001/2009 (%)

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

61

94

4

2 526

18

Kids Media

4 120

30

…

124

3

Books

1 498

11

14

35

2

Nordisk Film

4 276

31

16

241

6

TV2 Norge

1 332

41

3

Övrigt
Elimineringar
Totalt

187
-108
13 831

1

-52

-1
100

31

482

3

Källa: Årsredovisning för Egmont International 2001 och 2009.

Utanför Norden är Egmont verksam i ett tjugofemtal länder främst
som utgivare av böcker och tidningar för barn och ungdomar. Basen
utgörs av licensutgivning av Disneys produkter i tryckta medier, men
koncernen ger även ut en rad andra produkter i samarbete med internationella mediekoncerner. Verksamheten i Norden svarar för 80 procent av koncernens totala intäkter, varav mindre än hälften genereras
i Danmark.
Geografisk fördelning för Egmont Internationals intäkter 2009
(mnkr)
Regioner

Intäkter

Ander av intäkter (%)

Norden

11 346

81

Övriga länder

2 641

19

Elimineringar

-156

Totalt

13 831

100

Källa: Årsredovisning för Egmont International 2009.

I Sverige tillhör Egmont, med en omsättning på 2 miljarder kronor, de
stora aktörerna på flera marknader. Koncernen är helt dominerande på
serietidningsmarknaden och hör även till de större utgivarna av populärpress. Det tidigare hälftenägda norska förlaget Hjemmet Mortensen,
med bland annat utgivning av specialtidningar i Sverige, förvärvades
helt 2008 och ingår numera i Egmont Tidskrifter. På bokmarknaden
har Egmont tillhört de ledande aktörerna, men sedan Damm Förlag
sålts 2007 till Forma Publishing har man endast kvar barnboksförlaget
Egmont Kärnan. Nordisk Film AB har en mycket stark ställning som
film- och videodistributör medan koncernens tv-produktionsbolag såldes 2009.
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5.2.9

Telenor
Den norska telekomkoncernen Telenor är sedan början av 2000-talet
en av de större aktörerna på den svenska mediemarknaden. Koncernens
medieaktiviteter i Sverige, som samlats i Canal Digital, omsatte 2008
1,7 miljarder kronor, vilket innebär att omsättningen fördubblats sedan
år 2000. Telenor bedriver även medierelaterad verksamhet genom dotterbolaget B2 Bredband AB som under varumärket Bredbandsbolaget
är en av Sveriges största leverantörer av bredbandstjänster, däribland
ip-tv. B2 Bredband AB omsatte 2008 2,5 miljarder kronor. Intäkterna
från ip-tv särredovisas inte.

5.2.10 Aller
Det danska familjeägda bolaget Carl Allers Etablissement är sedan
1879 verksamt i Sverige som utgivare av tidskrifter. Kärnan i Allers
svenska verksamhet utgörs av fyra familjetidningar och fyra kändistidningar. Allers är även en betydande utgivare av specialtidningar
med ett tiotal titlar. Dotterbolaget Baltic Press har sedan länge hört
till de stora aktörerna på herrtidningsmarknaden. Koncernens totala
omsättning uppgick 2008 till 5,5 miljarder kronor, varav den svenska
marknaden svarade för 1,4 miljarder kronor. Sedan 2002 har Aller
vuxit med 20 procent i Sverige.
Aller har sin tyngdpunkt på utgivning av populärpress i de nordiska
länderna, men har de senaste åren vidgat sitt verksamhetsfält genom
att förvärva och starta specialtidningar samt förvärva Internetportalen
Spray. Deras strategi har varit att koncentrera sig på en stagnerande
marknad vilket gjort att koncernen under det senaste decenniet genomgående nått en högre lönsamhet än konkurrenterna på den nordiska mediemarknaden.
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Under 2010 kommer många förändringar att ske av regleringen av
radio- och tv-marknaden. En ny radio- och tv-lag föreslås träda i kraft
den 1 augusti 2010 och propositionen har föregåtts av ett flertal
utredningar, som verket redogjorde för i Medieutveckling 2009. Förslag lämnades bland annat om att anpassa regelverket till direktivet
om audiovisuella medietjänster, nytt regelverk för kommersiell radio,
ny myndighetsorganisation, om vidaresändningsplikten samt närradio.
En ny tillståndsperiod har börjat löpa för public serviceföretagen på
i stort oförändrade villkor. Sveriges Television har även lämnat in ansökan till regeringen om att få sända två hd-tv-kanaler i marknätet.
Vidare lämnade regeringen i mars 2010 förslag till ändringar i
presstödsförordningen som bland annat berör storstadstidningarna
Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.

6.1

Fö r slag om e n ny
radio - o ch t v- lag
Regeringen lämnade i mars 2009 förslag om en ny radio- och tv-lag
(prop. 2009/10:115). Om riksdagen antar förslaget kommer de nya
bestämmelserna att börja gälla den 1 augusti 2010. I propositionen
föreslås bland annat följande.

6.1.1

N y myndig het s s t ruk tur
Det föreslås att Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för
radio och TV ska slås samman till en myndighet som ska heta Myndigheten för radio och tv. Anledningen till en sammanslagning är bland
annat att små myndigheter är sårbara men även att en sammanslagning
kan medföra effektivitetsvinster. I en tidigare departementspromemoria föreslogs även att Presstödsnämnden, som nu är samlokaliserad med Taltidningsnämnden, skulle ordnas i den nya organisationen,
men så blir det inte. Däremot ska Taltidningsnämnden avvecklas och
verksamheten föras över till Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

88 ❘ Medieutveckling 2010

Sve ns k m e d i e p o l i ti k

6.1.2

N ya bes t ämmelser för t v
Sökbar text-tv blir tillståndspliktigt

Enligt nuvarande radio- och tv-lag krävs inget tillstånd för att sända
sökbar text-tv. Bakgrunden till det är att när man sände analog tv
utnyttjade man bildsläckningsintervallet till att sända text-tv. Vid
digital utsändning används en annan teknik och text-tv sänds därför inte längre på ett annars outnyttjat utrymme. Därför föreslås även
att text-tv-sändningar blir tillståndspliktiga. De programföretag som
idag har tillstånd att sända tv-program kommer under innevarande
tillståndsperiod att få fortsätta att sända sökbar text-tv i rimlig omfattning utan särskilt tillstånd för det.
Även beställ-tv ska omfattas av radio- och tv-lagen

Med beställ-tv-tjänst avses en ekonomisk verksamhet som ska tillhandahålla tv-program i utbildnings-, informations- eller underhållningssyfte till var och en som vill ta en del av tjänsten. Programmen ska
vara sammanställda i en katalog av den som har tjänsten och det är
användaren som ska begära att få tillgång till programmet på en tid
som han eller hon själv bestämmer. Det krävs inte tillstånd för att bedriva beställ-tv-verksamhet men däremot ska verksamheten anmälas
till Myndigheten för radio och tv och programtjänsten måste bland
annat följa vissa innehållsbestämmelser samt regler om reklam och
sponsring.
Tillståndshavarna får möjlighet att överlåta sina tillstånd
mot en avgift

Tillståndshavarna har tidigare inte haft möjlighet att överlåta sina tillstånd att sända tv men de ges nu en sådan möjlighet. Myndigheten
för radio och tv ska medge en sådan överlåtelse om förvärvaren har
tekniska och finansiella förutsättningar att bedriva sändningarna, om
ägarkoncentrationen bland dem som har tillstånd inte ökar mer än
i begränsad omfattning samt om överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet av tillståndspliktiga program.
Myndigheten för radio och tv får ta ut en avgift för en sådan ansökan.
Reklam och sponsring

Den längsta tillåtna reklamperioden föreslås även i fortsättningen vara
tolv minuter per hel timme men den tidigare bestämmelsen om att
den sammanlagda reklamtiden på ett dygn inte får överstiga femton
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procent av sändningstiden tas bort. Företagen får även större valfrihet
när det gäller placering av reklam och sponsring men avbrotten får inte
skada programmets integritet och värde.
Krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tv-program ska i viss omfattning göras tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. I vilken omfattning programmen ska göras tillgängliga
ska bestämmas i särskilda beslut. Regeringen kommer att besluta om
vilka krav som ska ställas på public serviceföretagen Sveriges Television
AB och Utbildningsradion AB och Myndigheten för radio och tv för
övriga programföretag. När regeringen respektive myndigheten bestämmer omfattningen ska man beakta programföretagens finansiella
förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster. Den föreslagna bestämmelsen omfattar inte program som sänds i
kabel på grund av att det kräver en ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. En ändring i grundlag kräver särskild ordning. Förslag om att det
ska kunna ställas krav på tillgänglighet även i kabelnät har lämnats i
propositionen om Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor, (prop. 2009/10:81) se avsnitt nedan.
Vidaresändningsplikt i kabelnät m.m.

Regeringen finner att det fortfarande finns behov av en vidaresändningsplikt för att tillgodose allmänhetens behov av tillgång till allsidig upplysning. Vidaresändningsplikten gäller idag SVT1 och SVT2
samt ytterligare två kanaler från SVT och UR. Däremot tas undantaget från vidaresändningsplikten bort för så kallad xDSL-nät samt för
centralantennanläggningar.
En annan fråga är tv-abonnenters möjlighet till valfrihet och inflytande vad gäller innehåll i kabelnät och val av leverantör. Regeringen
avser att ge Myndigheten för radio och tv i uppdrag att följa utvecklingen på området.
Sändningsutrymme för tv-program från
lokala kabelsändarorganisationer

Den tidigare benämningen lokala kabelsändarföretag har ersatts med
namnet lokala kabelsändarorganisationer. Skyldigheten för en kabeloperatör att avgiftsfritt upplåta ett utrymme för en sådan organisation
utökas till att gälla både analogt och digitalt utrymme i så kallade
blandade nät, d.v.s. nät där utsändning sker både analogt och digitalt.
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6.1.3

Radio
Nya mera liberala sponsringsregler för närradio
och kommersiell radio

Det tidigare förbudet för att sponsra enkla meddelanden tas bort, vilket
innebär att det endast kvarstår ett förbud att sponsra nyhetsprogram.
Närradio

Det ska bli lättare att få ett större sändningsområde än en kommun.
Istället för att kräva synnerliga skäl ska det vara tillräckligt med särskilda skäl. Vad det innebär i praktiken får visa sig av kommande
praxis. Registrerade trossamfund är sedan år 2000 en särskild associationsform, d.v.s. en särskild form av juridisk person, och har därför inte
kunnat få tillstånd som en ideell förening. Myndigheten för radio och
tv ska nu även kunna ge tillstånd att sända närradio till registrerade
trossamfund som har anknytning till sändningsområdet och som där
bedriver verksamhet. Den 1 juli 2010 upphör kårobligatoriet för studentkårer, varför studentkårer får söka tillstånd i egenskap av en ideell
förening. De kårer som idag har tillstånd får behålla sina tillstånd om
de även i fortsättningen bedriver samma slags verksamhet. För att underlätta för tillståndshavarna att sända program som producerat och
sänts av annan tillståndshavare har förbudet mot att sända andras program, det så kallade riksförbudet, tagits bort.
Nytt regelsystem för kommersiell radio

Ett nytt regelsystem införs för att sända både kommersiell analog och
digital radio och Myndigheten för radio och tv ska ge dessa tillstånd.
Ett tillstånd ska som huvudregel gälla i åtta år och därefter upphör
tillståndet utan rätt till förlängning. Staten, landsting eller kommuner
kan inte få tillstånd. Ansökningsförfarandet och regleringen av innehållet skiljer de båda formerna åt. Den analoga radion fördelas efter
ett anbudsförfarande och har inga krav på innehållet medan digital
radio regleras efter bedömning av bland annat ägande och innehåll
och i tillståndsvillkor regleras innehållet i sändningarna.
Analog kommersiell radio

Tillstånd ska fördelas efter ett anbudsförfarande. Den som har lämnat det högsta anbudet och som bedöms ha tekniska och finansiella
förutsättningar att bedriva sändningar för hela tillståndsperioden
ska få tillståndet. Om flera har lämnat samma anbud ska myndigheten dra lott om vem som får tillståndet. Det lämnade anbudet utgör
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sändningsavgift för hela tillståndsperioden och ska betalas till myndigheten innan sändningarna får inledas. Inga bestämmelser eller villkor
om innehåll ska uppställas. Ingen ytterligare avgift kommer att tas ut.
Tillståndshavaren ska ha möjlighet att överlåta tillståndet under förutsättning att bl.a. förvärvaren inte redan innehar ett tillstånd inom
sändningsområdet. Regeringen har även gett Radio- och TV-verket i
uppdrag att tillsammans med Post- och telestyrelsen undersöka möjligheten att få fram nya områden som kan lysas ut. De nuvarande
lokalradiotillstånden kommer att upphöra först år 2018, se nedan.
Digital kommersiell radio

Tillstånd ska fördelas efter ett förfarande som liknar det som gäller
för marksänd tv. Regeringen bestämmer först det utrymme som får
fördelas och Myndigheten för radio och tv ska sedan lysa ut ledigt
utrymme. Den som får tillstånd ska ha finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sändningar under hela sändningsperioden och
vara beredd att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor,
såsom multiplexering och åtkomstkontroll. Myndigheten ska vid tillståndsgivningen eftersträva att sändningarna sett som en helhet ska
tilltala olika intressen och smakriktningar. Myndigheten ska vidare
se till att tillstånd ska kunna ges till nationella, regionala och lokala
programtjänster samt till flera av varandra oberoende programföretag.
För ansökan om tillstånd respektive medgivande till överlåtelse kan en
avgift komma att tas ut.
Nuvarande tillståndshavare för lokalradio får förlängt till 2018

Det finns idag 89 tillståndshavare som har tillstånd att sända lokalradio. Enligt propositionen ska dessa tillståndshavare utan särskild
ansökan få sina tillstånd förlängda till den 1 augusti 2018. Kraven på
att sändningarna ska innehålla eget material och program med lokal
anknytning tas bort. Däremot kvarstår tills vidare koncessionsavgifterna på nuvarande nivåer. Avgifterna är mycket varierande. 2010 års
avgifter uppgår från 45 000 kronor till knappt 4 miljoner kronor.
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6.1.4

M öjlig het till självreg lering av innehållet
i s ändningarna
Enligt direktivet om audiovisuella tjänster ska medlemsstaterna främja
system för sam- och/eller självreglering på nationell nivå. Enligt regeringen kan tillståndsmyndigheten främja självreglering genom att
avstå från att uppställa tillståndsvillkor inom områden som omfattas
av självreglering. Idag finns inte något sådant självregleringsorgan och
det är upp till programföretagen själva att organisera ett sådant.1

G rundlag s sk ydd fö r
6.2 dig it al bio o ch a ndra y t t ra nde frih et srät t slig a fråg o r
Regeringen har i propositionen Grundlagsskydd för digital bio och
andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (prop. 2009/10:81) lämnat bl.a.
följande förslag.
Grundlagsskydd för digital bio

Regeringen föreslår att även så kallad digital bio och annan offentlig
uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen. Idag är endast uppspelning av tekniska upptagningar grundlagsskyddat men det ersätts mer och mer av uppspelning
ur databaser.
Krav även i kabelnäten på tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning

Det föreslås vidare att det ska bli möjligt att i lag ställa krav på att
den som sänder tv i tråd ska utforma sändningarna på ett sådant sätt
att programmen genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning,
uppläst text eller liknande teknik blir tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.
Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2011.2
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V illko r o ch rik tlinje r fö r public
se r vicefö ret ag e n SV T, SR o ch
6.3
U R u nde r t illst å ndspe riode n
2010 – 2013
Regeringen lämnade i juni 2009 en proposition om vilka villkor och
riktlinjer som ska gälla för Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television
AB (SVT) samt Sveriges Utbildningsradio AB (UR) under kommande tillståndsperiod, prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och
kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010 – 2013. Riksdagen
har därefter antagit förslagen.
I huvudsak får företagen oförändrade villkor men en avstämning ska
göras efter två år. Ett mål i tillståndsvillkoren är att alla program på
svenska i SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen och SVT24 ska textas. Dessutom har reglerna för direkt sponsring skärpts.
Det nuvarande finansieringssättet med licensavgift för programföretagen fortsätter att gälla och kommer benämnas radio- och tv-avgift.3

6.4

Ä ndring a r i pres stöd t ill
sto r st adst idning a r m . m .
Förslag till ändringar i presstödet har diskuterats under ett flertal år
och är även föremål för diskussion i Europeiska kommissionen eftersom det har ifrågasatts om presstödet är förenligt med EU:s statsstödsregler. Regeringen lämnade i slutet på mars 2010 förslag till ändringar
i presstödsförordningen, se Nya villkor för stödet till dagspressen,
prop. 2009/10:199. Regeringen bedömer att ändringarna bör kunna
träda i kraft den 1 januari 2011 men ändringarna kan inte börja gälla
förrän de godkänts av kommissionen i samband med den pågående
prövningen av presstödet. Det föreslås att förordningen tidsbegränsas
till 31 december 2016 och att en översyn ska göras i god tid så att nya
bestämmelser kan träda i kraft 1 januari 2017.4
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Driftsstödet för storstadstidningar (för tillfället Svenska Dagbladet
och Skånska Dagbladet) föreslås minskas. Storstadstidningar som utkommer sju dagar i veckan ska kunna få ett extrastöd som motsvarar
maximalt 40 procent av de nettokostnader som följer av de krav som
särkilt ställs på dem i presstödsförordningen. Stödet för dessa tidningar
får sammanlagt inte överstiga 45 miljoner kronor per år. Minskningen
från nuvarande nivå ska ske etappvis under en femårsperiod med början i januari 2011. Samtliga tidningsföretag ska även årligen redovisa
till Presstödsnämnden hur driftsstödet har använts och vilka kostnader det täckt. Nämnden ska därefter göra en sammanställning och ge
in den till regeringen och Europeiska kommissionen.

6.5 B redba nds st rateg i fö r Sve rig e
I november 2009 presenterade regeringen en bredbandsstrategi för
Sverige. Ett av målen är att 90 procent av hushåll och företag senast
år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Men redan år 2015 bör enligt regeringen 40 procent ha tillgång till sådant
bredband. Det behövs också en basnivå för att alla ska kunna delta i
informationssamhället. Det handlar bland annat om den miniminivå
av så kallade samhällsomfattande tjänster som medborgarna har rätt
till enligt lag. Förutom telefoni behövs en tillräcklig uppkoppling mot
Internet, inte minst för att medborgare ska ha fullgod tillgång till olika
samhällstjänster på nätet. Den grundläggande nivån för ett funktionellt tillträde till Internet, som idag är 20 kbit/sek, behöver därför enligt regeringen ses över.
Regeringen ska inte styra marknaden eller den tekniska utvecklingen
utan dess huvudsakliga uppgift ska vara att skapa goda förutsättningar
för marknaden, formulera politiska mål och undanröja hinder för utvecklingen. Det ska ske genom att regeringen bl.a. verkar för att det
finns en relevant reglering som ger alla aktörer en möjlighet att agera
på lika villkor.
Förutom bredbandsstrategin avser regeringen att under nästa år lägga
fram en tillgänglighetsproposition på området.5
1 En ny radio- och tv-lag, prop. 2009/10:115
2 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor, prop. 2009/10:81
3 Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och T V i allmänhetens tjänst 2010–2013,
prop. 2008/09:195
4 Nya villkor för stödet till dagspressen, prop. 2009/10:199
5 http://www.regeringen.se/sb/d/10084/a/134820
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Övergången till digital-tv, implementeringen av det nya AV-direktivet
och public service är aktuella frågor inom den europeiska mediepolitiken.
De flesta EU-länderna har genomfört övergången till digital-tv i marknätet, 24 av 27. Med övergången har det lanserats många nya kanaler
i marknätet varav ett flertal regionala men även betal-tv-kanaler.
Samtidigt har kabel-tv-utvecklingen stannat av och antalet ip-tv operatörer ökat. Antalet mobil-tv operatörer har också ökat under året
trots att DVB-H endast har implementerats i ett fåtal länder. Flera nya
kanaler anpassade för mobil-tv har startats för att locka fler tittare.1
EU-länderna har haft fram till den 19 december 2009 på sig att
implementera det nya direktivet för audiovisuella medietjänster
(AV-direktivet). Det var endast tre länder (Belgien, Rumänien och
Slovakien) som då hade meddelat kommissionen om en fullständig
implementering av det nya direktivet i sin nationella lagstiftning. Det
nya direktivet syftar till att anpassa och modernisera de tidigare bestämmelserna. Ändringen motiveras främst med att man vill ta hänsyn
till den tekniska utvecklingen och till den förändrade strukturen på
den audiovisuella marknaden.2
Konkurrensen mellan public service-företagen och de kommersiella
medieföretagen har ökat när deras utbud även finns tillgängligt på
Internet. Därför har EU tagit fram nya regler för finansiering av public
service. De främsta förändringarna rör ett ökat fokus på redovisningsskyldighet och effektiv kontroll på nationell nivå. Medlemsstaterna ska
förhandspröva vilka effekter det kan få på mediemarknaden när ett
public service-företag vill starta en ny tjänst.

7.1 De n audiovisuella polit ike n
Målet med den audiovisuella politiken i EU är att skapa en gemensam konkurrenskraftig marknad för television och film. De nationella
regeringarna bedriver en självständig audiovisuell politik, medan EU
fastställer regler och riktlinjer för frågor av gemensamt intresse som
öppna EU-gränser och rättvisa konkurrensvillkor. Regleringen gäller i
tillämpliga delar för såväl public service-företag som privata programföretag och operatörer. EU:s politik inom det audiovisuella området
implementeras på fyra olika sätt:
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1. Lagstiftning – främst AV-direktivet (Audiovisual Media Services
Directive) samt EU:s rekommendationer om skydd av minderåriga
och filmstöd.
2. Stödprogram – Mediaprogrammet som kompletterar nationella
stödprogram för film och audiovisuella verk.
3. Andra åtgärder – t.ex. för kreativt innehåll på Internet, mediekompetens och pluralism i media.
4. Åtgärder utanför EU – främst ta tillvara europeiska kulturella intressen i Världshandelsorganisationen (WTO).3

7.1.1

Direk tivet om audiovisuella medietjäns ter
Det nya direktivet för audiovisuella medietjänster (AV-direktivet)
trädde i kraft i december 2007 och skulle vara genomförda i medlemsstaterna senast 19 december 2009.
AV-direktivet är ett inre marknadsdirektiv med syfte att underlätta
för gränsöverskridande tv-sändningar. Det innehåller regler för vilken
medlemsstat som ska reglera en tv-sändning liksom minimiregler för
innehållet i sändningarna. Reglerna omfattar både privata operatörer
och public service-företag. Ändringen av direktivet syftar till att anpassa och modernisera de tidigare bestämmelserna. Ändringen motiveras främst med att man vill ta hänsyn till den tekniska utvecklingen
och till den förändrade strukturen på den audiovisuella marknaden.
Det nya direktivet definierar begreppet audiovisuella medietjänster genom att göra en åtskillnad mellan linjära tjänster som avser tjänster
på området för traditionell tv, Internet och mobiltelefoni som tittarna
tar emot passivt och icke-linjära tjänster, dvs. de tjänster som tittarna
väljer att se (t.ex. beställvideotjänster). Denna åtskillnad innebär att
direktivet moderniserar och förenklar lagstiftningen för de linjära
tjänsterna och inför minimiregler för icke-linjära tjänster, särskilt när
det gäller skydd för minderåriga, förebyggande av rashat och förbud
mot smygreklam. För alla dessa tjänster ska sändarlandsprincipen gälla
och tjänsterna ska alltså endast falla under gällande regler i det land
de sänds ifrån.
Ett nytt förfarande i två etapper ska tillämpas om programföretag från
andra medlemsstater kringgår striktare bestämmelser i den medlemsstat som mottar sändningen. En dialog ska inledas mellan de två medMedieutveckling 2010 ❘ 99
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lemsstaterna och om denna misslyckas kan EU-kommissionen fastställa huruvida de åtgärder som medlemsstaten föreslagit är förenliga
med gemenskapsrätten. Direktivet förenklar reglerna för reklaminslag
och gör dem mer flexibla. Det uppmuntrar även till självreglering
och samreglering på området. Den nuvarande maxgränsen att högst
15 procent av sändningstiden får bestå av reklam under ett dygn avskaffas. För att förhindra att den totala mängden reklam ökar behåller
EU-kommissionen dock maxgränsen på tolv minuters reklam i timmen för all sorts reklam.
Det nya direktivet ger dessutom programföretagen möjligheten att
välja den tidpunkt under programmen som de anser lämpligast för
att avbryta för reklam, i stället för att vara tvungna att låta minst 20
minuter gå mellan varje reklamavbrott. I direktivet föreskrivs dock att
biograffilmer, barnprogram, nyhetsprogram och program om aktuella
samhällsfrågor inte får avbrytas mer än en gång per 35-minutersperiod. Direktivet ger en definition av begreppet ”produktplacering”
och inrättar en rättslig ram på området. Med produktplacering menas
bland annat att man avsiktligen låter personerna i en film använda en
produkt av ett visst märke. EU-kommissionen tillåter produktplacering, under förutsättning att den i början av sändningen tydligt kan
identifieras som en sådan. Produktplacering är dock förbjudet inom
ramen för nyhetsprogram eller program om aktuella samhällsfrågor,
dokumentärer och barnprogram. För att främja mediernas mångfald
gäller följande:
• Krav på att varje medlemsstat garanterar oberoendet för den nationella tillsynsmyndighet som ansvarar för genomförandet av direktivet.
• Tv-företags rätt att sända korta nyhetsinslag av evenemang av stort
allmänintresse som sänds med utnyttjande av exklusiva rättigheter
på ett icke-diskriminerande sätt.
• Främjande av innehåll som producerats av europeiska oberoende
produktionsföretag inom den audiovisuella sektorn (bestämmelsen
ingår redan i det gamla direktivet om Television utan gränser).4
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7.1.2

Public ser vice
Den tekniska utvecklingen har inneburit stora förändringar på marknaden för radio- och tv-sändningar och även på resten av den audiovisuella marknaden. Den snabba utvecklingen på medieområdet vad
gäller tjänster och distribution, exempelvis genom digital tv, iptv,
mobil-tv och beställvideo har även medfört ökad konkurrens när nya
aktörer som nätverksoperatörer och Internetföretag har kommit in på
marknaden. För att hålla jämna steg med de nya utmaningarna har
både offentliga och privata radio- och tv-programföretag börjat gå över
till nya distributionsplattformar och utöka sitt utbud av tjänster. Denna diversifiering av offentligt finansierad verksamhet som bedrivs av
public service-företag (t.ex. online-innehåll och nischkanaler) har lett
till ett antal klagomål från andra marknadsaktörer. Privata operatörer
har uppmärksammat kommissionen på den ökade konkurrensen då
den har lett till en växande oro för möjligheterna att konkurrera på lika
villkor. Klagomålen gäller överträdelser i samband med den offentliga
finansieringen av radio- och tv-programföretag som verkar i allmänhetens tjänst (public service-företag).
Det finns även kommersiella programföretag, varav flera omfattas av
public service-skyldigheter, som spelar en viktig roll när det gäller att
uppfylla kraven i Amsterdam-protokollet, i den mån de bidrar till
att säkerställa pluralism, berika den kulturella och politiska debatten
och bredda programutbudet. Dessutom är också tidningsutgivare och
andra tryckta medier viktiga garanter för en objektivt informerad allmänhet och för demokrati. Eftersom dessa operatörer nu konkurrerar
med radio- och tv-programföretag på Internet berörs alla dessa kommersiella medieleverantörer av att statligt stöd till public service-företag kan snedvrida konkurrensen. Samtidigt finns det ett gemensamt
intresse att upprätthålla ett mångsidigt och balanserat offentligt och
privat medieutbud på den dynamiska marknaden.
Dessa förändringar på marknaden och i de rättsliga förhållandena har
påkallat en uppdatering av 2001 års meddelande om statligt stöd för
radio och tv i allmänhetens tjänst. Särskilt genom utvecklingen av ny
digital teknik och Internettjänster har nya frågor dykt upp om tillämpningsområdet för radio och tv i allmänhetens tjänst. I december 2007
trädde direktivet om audiovisuella medietjänster i kraft, vilket utökade
EU-lagstiftningens räckvidd på det audiovisuella området till att om-
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fatta framväxande medietjänster. Under 2008 och 2009 höll kommissionen flera offentliga samråd om en översyn av 2001 års radio- och
tv-meddelande om statligt stöd för radio och tv i allmänhetens tjänst.
Därefter har kommissionen antagit ett nytt meddelande om statligt
stöd för finansiering av public service. I detta meddelande samlas kommissionens praxis på området som bygger på de kommentarer som inkommit under de offentliga samråden. Meddelandet innehåller en ram
för utveckling av offentliga radio- och tv-tjänster och syftar till att
stärka rättssäkerheten vid investeringar från såväl offentliga som privata media. Det nya meddelandet ersätter kommissionens meddelande
om radio- och tv-organisationer från 2001 (IP/01/1429). De främsta
förändringarna rör ett ökat fokus på redovisningsskyldighet och effektiv kontroll på nationell nivå, inklusive en öppen utvärdering av de nya
offentligfinansierade medietjänsternas allmänna inflytande.
De främsta förändringarna i det nya meddelande innebär följande:
• Förhandskontroll av viktiga nya tjänster som startas av public service-företag (för att uppväga sådana nya tjänsters marknadsinflytande
mot deras nytta för allmänheten).
• Förtydliganden avseende betaltjänster i allmänhetens tjänst.
• Effektivare kontroller av överkompensation och övervakning av public service-uppdraget på nationell nivå.
• Ökad finansiell flexibilitet för public service-företagen.
Meddelandet är utarbetat för att säkerställa högkvalitativa public service-tjänster på en rad plattformar som sträcker sig från Internet till
skärmar på offentliga platser. Dessutom kommer EU-medborgarna
och berörda parter att kunna komma in med sina synpunkter i samband med offentliga överläggningar innan public service-företagen
marknadsför några nya tjänster.5
I Sverige har kommissionens meddelande beaktats bl.a. genom att det
ska införas en ny procedur för hantering om public service-företagen
vill lansera nya programtjänster under pågående tillståndsperiod. Nya
permanenta programtjänster eller andra tjänster av större betydelse
inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande verksamheten som Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion
vill lansera under tillståndsperioden ska anmälas till regeringen för
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godkännande. I propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet,
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013 (prop. 2008/09:195)
anges även att själva prövningen ska göras på myndighetsnivå.6 För
närvarande pågår ett arbete inom Regeringskansliet med att ta fram
en modell och regelverk för hur sådana prövningar ska genomföras. I
de övriga nordiska länderna pågår motsvarande arbete med att ta fram
regelverk för hur sådana s.k. public value tests ska genomföras.

7.1.3

M obil -t v
Endast ett fåtal medlemsstater, t.ex. Finland, Frankrike, Tyskland och
Österrike, har antagit lagstiftning för nya mobil-tv-tjänster. EU-kommissionens riktlinjer syftar till att behålla takten i införandet av mobiltv i hela EU så att det skapas ett konsekvent och gynnsamt regelverk
för spridning och användning av dessa nya tjänster.7
I juli 2007 lämnade EU-kommissionen ett förslag till en strategi för
främjande av mobil-tv i Europa. Där föreslogs att en gemensam standard, DVB-H, för markbunden mobil-tv i Europa ska användas. I
mars 2008 stödde EU-kommissionen att standarden DVB-H skulle
läggas till EU:s förteckning över officiella standarder. EU-kommissionen presenterade i december 2008 riktlinjer för tillståndsgivningen
av mobil-tv för att påskynda utbredningen av mobil-tv i hela EU. EUkommissionen har i nära samarbete med medlemsstaterna och branschen tagit fram de huvudprinciper som medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och regeringar bör följa när de ger operatörer tillstånd
att tillhandahålla mobil-tv-tjänster. I riktlinjerna sägs att ett enkelt,
öppet och icke-diskriminerande förfarande för tillståndsgivning är avgörande för ett framgångsrikt införande utan förseningar. Kvaliteten
på de tjänster som kunderna tillhandahålls, inbegripet täckning inomhus och överföringskvaliteten, bör ingå i villkoren för att få tillstånd.
I riktlinjerna rekommenderas vidare att de frekvenser som görs tillgängliga för mobil-tv bör dras in om tjänsten inte har påbörjats inom
en rimlig tidsperiod. Tillsynsmyndigheterna bör också se till att tillståndsprocessen är öppen för samtliga branschaktörer samt skapa en
miljö som stimulerar till samarbete mellan teleoperatörer (som tillhandahåller tjänster)och programföretag (som tillhandahåller innehåll).
Slutligen uppmanas branschen att garantera att samtliga EU-länders
DVB-H-baserade mobil-tv-tjänster kan fungera tillsammans.8
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7.1.4

M EDI A - prog rammet
Digital teknik används mer och mer av filmare. Nya kameror och format gör det enklare att producera filmer. Den digitala utrustningen
kan dock bli för dyr för många av Europas biografer: uppskattningsvis har 31 procent av Europas biografer bara en salong och endast
10 procent är multiplexbiografer. Europeiska kommissionen har därför
inlett ett offentligt samråd med branschfolk inom EU:s audiovisuella
sektor. Ämnet är hur man bäst kan utnyttja möjligheterna och klara
utmaningarna i samband med den ”digitala revolutionen” i EU:s filmsektor. Digital film kan göra distributionen av film billigare och mer
flexibel och ge fler europeiska filmer möjlighet att visas i andra länder.
En övergång till digital film förutsätter dock stora investeringar.
I det samråd som Europeiska kommissionen inlett vill de ta reda på
hur digital film kan påverka den europeiska filmsektorn och i synnerhet Europas 30 000 biosalonger. Därför inbjuds EU:s filmvisare,
distributörer, nationella filminstitut och offentliga och privata filmorganisationer att komma in med synpunkter.9
MEDIA-programmet (MEDIA 2007) ger stöd till den europeiska tvoch filmindustrin. Syftet med programmet är att göra europeisk tv- och
filmproduktion mer konkurrenskraftig. MEDIA 2007 ska löpa under
perioden 2007 till 2013 och programmet har tilldelats 755 miljoner euro
att dela ut. Detta kommer att hjälpa branschfolket att få utbildning och
att utveckla, distribuera och marknadsföra sina verk i hela Europa. På
senare tid har ny teknik tagits med i programmet när det gäller allt ifrån
utbildning till visning. Mediaprogrammet stöder utbildning i digital
teknik, oavsett om det rör produktion, distribution eller visning.
Samtliga medlemsländer har egna ”MEDIA Deskar”. De fungerar som
kontaktkontor för programmet och har som uppdrag att informera
verksamma i den audiovisuella branschen på nationell och regional
nivå om EU:s audiovisuella policy samt MEDIA-programmets olika
stöd och utbildningsinsatser. Till deras uppgifter hör också att ge bolag
och organisationer tips och strategisk rådgivning i ansökningsarbetet
för specifika projekt. MEDIA Desk Sverige ger individuell rådgivning
om stödmöjligheter för internationella projekt, sprider information
om olika vidareutbildningar, seminarier och nätverksmöjligheter för
branschverksamma samt ger ut nyhetsbladet MEDIA Info med aktuella deadlines och MEDIA-relaterad information.10
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7.1.5

M ediekompetens
I dag tar allt fler del av och lägger ut information online. Ändå förstår
inte alla helt och hållet i vilket samband sådant material produceras,
ses eller läses och inte heller vilka konsekvenser det kan få när material
offentliggörs. Alla behöver därför utveckla nya färdigheter för att kommunicera effektivt och skapa innehåll, en slags mediekompetens.
Kommissionen har utfärdat en rekommendation om mediekunskap
i den digitala miljön för en mer konkurrenskraftig audiovisuell - och
innehållsindustri samt för ett kunskapssamhälle för alla. I rekommendationen föreslås att medlemsstaterna ska utveckla uppföranderegler,
främja självreglering och ta fram riktlinjer för medieindustrin i samarbete med berörda myndigheter. Dessutom föreslås att medieindustrin
stärker sitt engagemang genom att tillhandahålla nödvändiga verktyg
för att öka mediekunskaperna.11

7.1.6

K reativ t innehåll på Internet
Europeiska kommissionen har tagit fram ett diskussionsunderlag om
en europeisk digital inre marknad och inlett ett offentligt samråd där
man efterlyser nya idéer om en mer dynamisk marknad för online distribution av kreativt innehåll. Där understryks vilken betydelse som
upphovsrätten har för kreativiteten i Europas kulturarv.
Kommissionen anser att det krävs särskilda konsument- och konkurrensvänliga bestämmelser för att skapa en fungerande inre marknad
för kreativt innehåll på Internet. Kommissionen nämner därför särskilt tre områden där lagstiftningsåtgärder krävs för att
• se till att kreativitet belönas så att upphovsmän, rättighetshavare och
Europas kulturarv kan frodas i den digitala världen,
• ge konsumenterna tydligt prissatta lagliga metoder för att få tillgång
till ett stort utbud av innehåll genom digitala nät var som helst och
när som helst, och
• verka för lika konkurrensvillkor för nya affärsmodeller och innovativa lösningar för distribution av kreativt innehåll i hela EU.12

Medieutveckling 2010 ❘ 105

E u ro p e i s k m e d i e p o l i ti k

I nte rnet o ch
7.2 info rmat ions s a mhället
Den snabba bredbandsutbyggnaden i Europa har gjort att över hälften
av EU:s befolkning nu använder Internet regelbundet. 80 procent av
dem som använder Internet har bredbandsanslutning och 60 procent
av de offentliga tjänsterna inom EU är numera helt tillgängliga online.13
Tillgången till bredband är en av de viktigaste indikatorerna på utvecklingen när det gäller informations- och kommunikationsteknik.
Över 11 miljoner nya fasta bredbandsuppkopplingar har upprättats under det senaste året och täckningen fortsätter att öka i EU.
Enligt en rapport från kommissionen hade 24 procent av EU:s befolkning bredbandsuppkoppling i juli 2009, vilket är en ökning
från 21,6 procent i juli 2008. Rapporten visar också att mobilt bredband ökar alltmer i EU. Sedan januari är ökningen 54 procent, vilket innebär att täckningen nu är 4,2 procent. Sist men inte minst
blir uppkopplingarna allt snabbare. 80 procent av uppkopplingarna
i EU har nu en nedladdningshastighet på 2 Mbit/s eller mer, vilket
gör det möjligt att använda Web 2.0 och titta på direktuppspelad
video. Detta är en ökning med 5 procent jämfört med året innan.
I Danmark och Nederländerna har närmare 40 procent av befolkningen en bredbandsuppkoppling, vilket gör att de fortfarande är världsledande på området. Ökningen saktar dock ned allt eftersom marknaden
mättas. Sverige (31,3 %), Danmark (37,3 %), Nederländerna (36,2
%), Finland (30,7 %), Luxemburg (28,8 %), Storbritannien (28,4 %),
Frankrike (27,7 %), Tyskland (27,5 %) och nu även Belgien (27,5 %))
har fler bredbandsuppkopplingar än USA (25,8 %).14
i2010, den s.k. Lissabonstrategin, är EU-kommissionens strategi för
informationssamhället och den audiovisuella politiken i Europeiska
unionen. Syftet är att samordna medlemsstaternas åtgärder för att underlätta den digitala konvergensen och andra frågor i informationssamhället. EU-kommissionen föreslår tre prioriteringar fram till 2010
när det gäller de europeiska strategierna för informationssamhället och
medier. Dessa är att skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde, att öka innovation och investeringar i IKT-forskning och att
skapa ett europeiskt informations- och mediesamhälle för alla. För
att främja en öppen och konkurrenskraftig inre marknad för informa106 ❘ Medieutveckling 2010
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tionssamhället och medier är det första målet för i2010 att skapa ett
gemensamt europeiskt informationsområde som erbjuder säker bredbandskommunikation till rimligt pris och ett brett utbud av tjänster.
EU-kommissionen vill uppnå det genom snabbare bredbandstjänster,
främjande av nya tjänster och Internetinnehåll, främjande av utrustning och plattformar som ”kommunicerar med varandra” och ett säkrare Internet som är skyddat mot bedrägerier, skadligt innehåll och
tekniska problem. För att förverkliga ett gemensamt europeiskt informationsområde planerar EU-kommissionen bland annat att se över
regelverket för elektronisk kommunikation, skapa ett samordnat regelverk för e-tjänster och medietjänster, stödja skapandet och spridningen
av europeiskt innehåll.15 Parallellt med EU-arbetet drivs den nationella
IT-politiken. Sverige har tagit fram en bredbandsstrategi som du kan
läsa mer om i kapitel 6 Svensk mediepolitik.

1 Pressmeddelande, Growth of the number of televisions channel and multi-channel platforms in Europé continues despite the crisis, den 13 januari 2010, European Audiovisual
Observatory
2 Tidsfristen för medlemsstaterna att anpassa tv-bestämmelserna till den digitala tidsåldern
har gått ut, Bryssel den 21 december 2009, IP/09/1983
3 http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm
4 http://europa.eu/scadplus/leg /sv/lvb/l24101a.htm
5 Meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio och
tv i allmänhetens tjänst (2009/C 257/01), Pressmeddelande: Statligt stöd: Kommissionen
uppdaterar reglerna för statlig finansiering av offentliga radio- och teveorganisationer,
IP/09/1072, Bryssel 2 juli 2009.
6 Utveckling för oberoende och kvalitet, Radio och T V i allmänhetens tjänst 2010 -2013,
prop. 2008/09/195.
7 EU-kommissionen utfärdar riktlinjer för tv på mobiltelefoner, IP/08/1923
8 Mobil-tv i hela Europa. Kommissionen tillstryker att DVB-H tas med bland EU:s godkända
standarder, IP/08/451
9 Europeiska kommissionen efterlyser synpunkter på den digitala filmens möjligheter och
utmaningar, IP/09/1534, Bryssel 16 oktober 2009
10 http://www.sfi.se/SV/varastod/MEDIA-Desk-Sverige/Om-MEDIA-programmet /MEDIADesk-Sverige/
11 Kommissionens rekommendation om mediekunskap i den digitala miljön för en mer konkurrenskraftig audiovisuell industri och innehållsindustri och för ett kunskapssamhälle för
alla, K (2009) 6464 slutlig
12 Europeiska kommissionen inleder en diskussion om en digital inre marknad för kreativt
innehåll online, IP/09/1563 Bryssel 22 oktober 2009
13 Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet
regelbundet, IP/08/605
14 Mer bredband i EU mot alla odds, IP/ 09/1731, Bryssel 18 november 2009
15 http://europa.eu/scadplus/leg /sv/cha/c11328.htm
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Myndigheter
och institutioner

8

Myn d i g hete r o c h i nsti tu ti o ne r

Den snabba utvecklingen inom medieområdet ställer stora krav på
de som verkar inom området. Inom medieområdet finns ett flertal
myndigheter och organisationer som arbetar med olika frågor som
rör medier. Nedan följer en kort presentation av dessa myndigheter
och organisationer. Radio- och TV-verket, Granskningsnämnden för
radio och TV, Medierådet, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden
och Statens Biografbyrå är mediemyndigheter som lyder under
Kulturdepartementet. Nordicom-Sverige är en oberoende institution
vid Göteborgs Universitet som bland annat producerar mediestatistik.
Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket lyder under Näringsdepartementet och arbetar bland annat med frekvensfördelning respektive konkurrensfrågor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en myndighet under Försvarsdepartementet som samlar allt
arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. I detta
kapitel beskriver myndigheterna sina uppdrag och redogör för aktuella rapporter.

8.1 Radio - o ch T V-ve rket
År 2009 präglades av förändring och förberedelser inför förändringar.
I propositionen En ny radio- och tv-lag i (prop. 2009/10:115) föreslår
regeringen att Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för
radio och TV ska slås ihop till en myndighet med namnet Myndigheten för radio och tv. Förändringarna kan förväntas bli stora både vad
gäller regelverk och organisation i samband med tillämpningen av den
nya radio- och tv-lagen.
Radio- och TV-verket har för närvarande femton anställda och en
vikarierande generaldirektör som chef. Ett särskilt insynsråd har till
uppgift att säkerställa en fortlöpande medborgerlig insyn i verksamheten. Radio- och TV-verket ger tillstånd för radio och tv-sändningar
enligt radio- och tv-lagen. Målet för tillståndsgivningen är att den
ska vara effektiv, korrekt, rättssäker och transparant. Tillstånd ges för
marksänd tv, kommersiell radio och närradio. Programföretag som
sänder program över satellit, i kabel samt de som sänder webbradio
och webb-tv behöver inte ha tillstånd men ska anmäla verksamheten
och utgivare till verket. Verket utfärdar även frivilliga utgivningsbevis
för att grundlagsskydda webbplatser. Radio- och TV-verket ska också
följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till
allmänheten.
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Under 2009 har inga nya tillstånd för marksänd tv fördelats, men vissa
tillståndsvillkor har omprövats och diskussioner om förutsättningarna
för utbyggnad av ett sjätte sändarnät har förts. Under hösten 2009 arbetade Radio- och TV-verket fram en strategi för tillståndsgivningen
för marksänd tv. På radioområdet har det också förts diskussioner om
hur villkoren ska se ut för den kommersiella lokalradion. Nya regler
kommer att införas under 2010 och i avvaktan på dessa förlängde Radio- och TV-verket de befintliga tillstånden med ytterligare ett år. De
långdragna rättsprocesserna angående TV4:s koncessionsavgift har
under året avslutats och domstolarna har nu fastställt Radio- och TVverkets beslut. Arbetet med att följa utvecklingen inom medieområdet
resulterade bl.a. i den årliga rapporten Medieutveckling 2009. Verket
har också, tillsammans med Konkurrensverket, tagit fram en rapport
som särskilt fokuserar på utvecklingen inom tv-området – Från TV
till rörlig bild.
Radio- och TV-verket deltar i ett flertal internationella organisationer,
vilket är mycket viktigt för det internationella utbytet inom medieområdet. Dessa är European platform of regulatory Authorities (EPRA),
Communications Broadcast Issuses Subgroup (CBISS), Working
Group of Regulatory Authorities in the Field of Broadcasting och
Digital Video Broadcasting Group (DVB). I DVB hanteras bl.a. frågor
om tv-standarder. Verket är dessutom representerat i DVB:s styrgrupp.
Eftersom verket meddelar tillstånd och tekniska villkor för marksänd
tv, utfärdar föreskrifter för tv-standarder och har regeringens uppdrag
att följa utvecklingen av elektroniska programguider och tillämpningsprogram är deltagandet i DVB viktigt för verksamheten. Vid EPRA:s
möten diskuteras och utbyts erfarenheter kring bl.a. radio- och tvtillståndsgivning, men samarbetet består också i enkätundersökningar
och förfrågningar mellan deltagarländerna.

8.1.1

Publikationslis t a
Radio och T V-verkets senaste rapporter inom medieområdet:

•
•
•
•

Medieutveckling 2009 (2009)
Media Developments 2009 (2009)
Från TV till rörlig bild (2009)
Interaktiva digital tv-tjänster (2009)
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Faktablad:

• Med HD-TV i fokus (2009)
• Med MPEG4 i fokus (2009)
Samtliga publikationer finns på verkets webbplats www.rtvv.se.

8.2 G ra nsk ning snä m nde n
fö r radio o ch T V
Granskningsnämnden för radio och TV är en statlig myndighet som
granskar radio- och tv-program som riktar sig till den svenska allmänheten. Nämnden prövar om program som sänts överensstämmer
med de bestämmelser som finns för sändningarna. Nämnden publicerar även rapporter om programverksamheten i radio och tv. Granskningsnämnden granskar också SVT:s, SR:s och UR:s så kallade public
service-redovisningar och gör en bedömning av hur programföretagen
uppfyller sitt public service-uppdrag.

8.2.1

V ilka g ranskas o ch vilka reg ler f inns?
Granskningen omfattar alla svenska radio- och tv-företag som sänder
program till allmänheten. Utländska programföretag lyder normalt
under lagstiftningen i det land där företagen är etablerade. Sändningarna kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Följande sändningsformer ingår i granskningen:
•
•
•
•
•
•
•

marksändningar bedrivna av SVT, SR och UR
marksänd TV (andra än SVT och UR)
lokalradio
närradio
kabel-tv
satellit-tv
webb-tv/webbradio
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Nämnden prövar om reglerna i radio- och tv-lagen och villkoren
i sändningstillstånden följs. Mest omfattande är reglerna för public
service-kanalerna SVT, SR och UR, och för dem gäller bland annat
att
• sändningarna ska vara opartiska och sakliga samtidigt som en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda,
• programföretagen ska ta hänsyn till televisionens och radions särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen. Detta innebär
att programföretagen måste vara varsamma med till exempel våldsskildringar, sexuella framställningar och inslag som kan uppfattas
som diskriminerande,
• den enskildes privatliv ska respekteras om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
Med undantag för kravet på opartiskhet gäller dessa bestämmelser
även för övriga tv-kanaler som sänder i marknätet. I radio- och tvlagen finns bestämmelser om reklam och sponsring som gäller för alla
typer av sändningar. I lagen finns också en generell bestämmelse om
att tv-program som innehåller grova våldsskildringar eller pornografiska bilder inte får sändas när det finns risk att barn kan se dem och att
sådana program måste vara försedda med en varning. Andra bestämmelser gäller endast lokal- och närradio, bland annat bestämmelser om
att en viss andel av sändningarna ska bestå av eget programmaterial.

8.2.2

G ransk ning snämnden bes t år av nämnden
o ch myndig heten
Granskningsnämnden består av två delar, nämnden och myndigheten. Nämnden består för närvarande av sju ordinarie ledamöter och
fyra suppleanter som alla är utsedda av regeringen. Ordföranden och
vice ordföranden är jurister med höga domartjänster. Övriga ledamöter kommer från olika verksamhetsområden och har stor erfarenhet
av frågor som rör samhälle, kultur och massmedia. Myndigheten med
tretton anställda sköter den löpande verksamheten. Chef för myndigheten är en direktör som utses av regeringen och som måste ha domarerfarenhet.
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8.2.3

Verk samheten under året
Under 2009 registrerades 1294 granskningsärenden hos nämnden.
Totalt fattades 1014 beslut under året varav 72 beslut var fällande. De
vanligaste fällningsgrunderna var överträdelser av kraven på opartiskhet och saklighet samt överträdelser av sponsringsbestämmelserna och
förbudet mot otillbörligt kommersiellt gynnande.

8.2.4

Rappor ter om radio o ch t v
I nämndens arbete ingår att följa utvecklingen på radio- och tv-området och förmedla det till allmänheten, statsmakterna samt andra intressegrupper i syfte att öka kunskapen om etermedier och bidra till
en insiktsfull debatt. Nämnden publicerar därför löpande rapporter
om utbudet och innehållet i svensk radio och tv i nära samarbete med
forskare på landets högskolor. Sedan 1996 har nämnden varje år publicerat rapporten Svenskt TV-utbud som jämför och analyserar de stora
rikstäckande tv-kanalernas programutbud.
Svenskt T V-utbud 2008

Svenskt TV-utbud 2008 redogör för tv-utbudet i de tolv kanalerna
SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, UR, TV3,
TV4, TV4 Plus, Kanal 5, TV6 och TV8 under år 2007. Rapporten
presenterar statistik och analys för varje enskild kanal samt jämför kanalernas utbud med varandra. Genom att undersökningarna genomförs på samma sätt varje år kan läsaren skapa sig en uppfattning om
förändringar över tid i en viss kanal eller generellt inom det svenska
tv-utbudet.
Information om nämndens praxis

Granskningsnämnden ger en gång per år ut skriften Granskat och
klart som innehåller referat av de beslut som har fattats vid sammanträde med nämnden respektive av ordföranden. På nämndens webbplats finns en pdf av Granskat och klart som fortlöpande uppdateras
med nya beslut. Nämnden publicerar även temaskrifter av praxissamlingen, Granskat och klart – tema, som behandlar olika ämnesområden. Under 2009 publicerades en temaskrift om bestämmelsen om
respekt för privatlivet.
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Om du vill ha mer information eller beställa publikationer är du välkommen att besöka nämndens webbplats www.grn.se eller kontakta
nämnden på telefon 08-606 79 70.

8.2.5

Publikationslis t a 20 0 9
Rapport

• Svenskt TV-utbud 2008
Praxissamling och temaskrift

• granskat och klart 2008
• granskat och klart – tema om respekt för privatlivet

8.3 N O R D I CO M -Sve rig e
Ny medieteknologi suddar ut gränserna mellan medier och olika
tekniker – datorer, tv, radio, press, böcker och telefon – och utbudet
blir allt mer omfattande och information flödar allt mer obehindrat.
Mediernas innehåll är svårare att avgränsa från varandra samtidigt som
individen har fått möjligheter att själv vara en sändare och kommunicera med många samtidigt. En ökad grad av avreglering, privatisering,
ägarkoncentration, konkurrens och kommersialisering bidrar till omstrukturering av hela mediemarknaden. Dessa förändringsprocesser i
mediesystemet skapar ett stort behov av kunskap om massmediernas
roll och villkor i samhället.

8.3.1

N ordicoms arbete med medieut veck ling o ch
medies t atis tik
En bärande tanke i Nordicoms verksamhet är att en effektiv kunskapsförmedling är en förutsättning för såväl en fruktbar forskning
om medier som en konstruktiv mediepolitik och utveckling av mediebranschen. En uppgift är därför att sprida information och kunskap
om utvecklingen på medieområdet. Nordicom fungerar också som ett
informationscenter genom att svara på olika frågor om medier.
För att få fram givande kunskap krävs en kvalificerad dokumentation där kärnan utgörs av att arbeta fram statistik och sammanställa
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fakta. Nordicom samlar därför information om svenska massmedier
utifrån ett antal aspekter såsom struktur, ekonomi, användning o.s.v.
Nordicom-Sverige ingår även i ett samarbete som drivs av Nordicom
på nordisk nivå i syfte att arbeta fram och sammanställa statistik om
medier i de nordiska länderna. Dokumentationens uppgift är att beskriva mediesystemet samt peka på trender och nya företeelser. Tanken
är även att arbetet ska utveckla meningsfulla tidserier. En ytterligare
förutsättning är ett effektivt samarbete med kompetenta medieforskare som kan analysera de olika uppgifterna samt komplettera med
internationella perspektiv. Arbetet med dokumentation av medieutvecklingen i Sverige resulterar både i tryckta publikationer och i material som publiceras fritt tillgängligt online – såväl olika publikationer
som statistik i urval.

8.3.2

M edieSverig e – s t atis tik o ch analys
Ungefär vart tredje år sammanställs arbetet med den svenska dokumentationen i en tryckt samlingspublikation. Under 2009 har fokus
varit på att arbeta fram MedieSverige 2010 : Statistik och analys. Boken är delvis omdisponerad och inleds med texter kring medielandskapet idag. Texterna ser till konvergens och teknisk utveckling, som
skapar allt mer flytande gränser mellan olika medier och medieformer.
Därefter följer tolv kapitel med statistik om medier. MedieSverige 2010
publiceras under våren 2010.

8.3.3

M ediebarometern
Nordicom-Sverige ansvarar för den årliga medieundersökningen
Mediebarometern. Den är en räckviddsundersökning som belyser hur
stor andel av den svenska befolkningen som har tillgång till, och en genomsnittlig dag tagit del av, ett antal enskilda massmedier. Syftet är att
beskriva tendenser och förändringar i människors användning av medier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldern 9 till 79 år. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år.
Mediebarometerns resultat 2009 redovisas i MedieNotiser nr 1/2010.
Utförligare resultat utifrån undersökningens frågor om Internetanvändning, dataspel och mobiltelefon presenteras i Internetbarometern,
vilken är tillgänglig i pdf-format via Nordicoms hemsida.
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8.3.4

Den svenska mediemark naden
Nordicom-Sverige arbetar med att systematisera information om
medieföretag i Sverige och deras ekonomi. Det grundläggande arbetet är uppdatering och utveckling av databasen över medieföretag i
Sverige. I dag innehåller basen uppgifter om ca 1 900 medieföretag.
Nordicom samlar även in uppgifter om stora utländska medieföretag
och presenterar årligen sammanställningar över de största medieföretagen i Norden, Europa och världen. Under 2009 utkom Den svenska
mediemarknaden 2009. Rapporten finns att ta del av som pdf, kostnadsfritt, på Nordicoms hemsida.

8.3.5

N ordic M edia Trends
Skriftserien Nordic Media Trends redogör för olika medier utifrån
olika aspekter i de fem nordiska länderna. Media Trends 11 har i fokus
företag på den nordiska mediemarknaden och marknadens struktur
för radio, tv, dagspress och tidskrifter. En första upplaga utgavs under
2008 och denna kompletterades under 2009 i en andra upplaga med
marknadsöversikter. Hela publikationen ligger tillgänglig på hemsidan.

8.3.6

M edieut veck ling o ch mediest atis tik på
w w w. nordicom .g u . se /mt
Mycket av den information Nordicom tar fram publiceras på hemsidan. Delportalen om medieutveckling och mediestatistik i Norden
innehåller flera tjänster med olika typer av information om medier i
Sverige och Norden. Målsättningen är aktualitet, bredd och tillgänglighet i redovisningen. För att placera den svenska och nordiska medieutvecklingen i ett större sammanhang ges europeiskt och internationellt perspektiv under rubriken Outlook. En stor del av informationen
är tillgänglig på både skandinaviska och engelska.
Statistik online

• Ett brett material om Sverige och Norden är sorterat efter medium
eller någon av de aspekter dokumentationen har i fokus: struktur,
företag/ägande, ekonomi, innehåll, tillgång och användning. Informationen uppdateras löpande.
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• Statistik om medier i Sverige presenteras under rubriken MedieSverige – direktlänk www.nordicom.gu.se/mediesverige. Här finns
bland annat grundläggande statistik ur Mediebarometern och
material om mediemarknaden.
Nyhetsbrev

• Medier i Norden kommer ut fyra gånger per år.
• European Media Policy publicerar tre gånger per år.
• On the Agenda tar upp ämnen som är aktuella på den internationella arenan, uppdateras tre gånger per år.
Medielagstiftning och reglering

• Medielagstiftning är en sammanställning, med direktlänkar, av
nationell lagstiftning och reglering kring medier i de fem nordiska
länderna.
• Europe: Policy Documents presenterar direktiv och regleringar från
EU och Europarådet.
• International: Agreements & Organisations innehåller internationell reglering och överenskommelser kring medier och kommunikation.
Länkar

• Länkar hjälper användaren vidare till statistik, rapporter, nyhetsbrev
m.m. om medier i Sverige, Norden, Europa och världen.

8.3.7

Publikationer 20 0 9
Medieutveckling/Mediestatistik

Skrifter/rapporter:

•
•
•
•

Mediebarometern 2008, MedieNotiser 1/2009
Internetbarometern 2008, MedieNotiser 2/2009 (pdf)
Den svenska mediemarknaden 2009, MedieNotiser 3/2009 (pdf)
The Nordic Media Market 2009. Media Trends 11,
andra upplagan (pdf)
• Medietrender i Norden 2009
Databaser:

• Databas över medieföretag i Sverige
• Databas över transaktioner i nordiska medieföretag
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Nyhetsbrev online:

• Medier i Norden, 4 nummer
• European Media Policy, 3 nummer
• On the Agenda, 3 uppdateringar i anslutning till European Media
Policy
• Medie- och kommunikationsforskning i Norden
Tidskrifter:

• Nordicom-Information, 4 nummer
• Nordicom Review, 2 nummer
Antologier:

• Manufacturing Europe : Spaces of Democracy, Diversity and
Communication
• Media and Monarchy in Sweden
• Freedom of Speech Abridged? : Cultural, Legal and Philosophical
Challenges
• After the Tsunami : Crisis Communication in Finland and Sweden
• Nabolands-TV i en digital tidsålder (publicerad som NordicomInformation 3/2009)
Översikter:

• Forskningsöversikt 2008: Medie- och kommunikationsforskningen
i Norden – löpande forskningsprojekt, beviljade forskningsanslag,
doktorsavhandlingar
Databas:

• NCOM – databas över forskningslitteratur, pågående forskning och
forskningsinstitutioner i Norden The International Clearinghouse
on Children, Youth and Media
Skrifter:

• Youth Engaging With the World, Yearbook 2009
• Young People in the European Digital Media Landscape :
A Statistical Overview with an Introduction by Sonia Livingstone
and Leslie Haddon
• Influences of Mediated Violence : A Brief Research Summary
Nyhetsbrev online:

• News on Children, Youth and Media in the World, 2 nummer
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Databaser:

• Organisations & Networks (som arbetar med barn och medier)
• Special themes (tematisk artikeldatabas)
• Declarations (internationella och regionala deklarationer om barn
och medier)
• Media literacy (forskning, organisationer, projekt, publikationer
m.m.)

8.4 M edie rådet
Syftet med Medierådets verksamhet är att minska riskerna för skadlig
mediepåverkan på barn och unga och det gäller alla rörliga bildmedier;
film, tv, video, dataspel samt Internet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt våldsskildringar och pornografi, men uppdraget gäller barns och
ungas hela mediesituation. Barn och unga skall också aktivt involveras
i arbetet och verksamheten skall genomsyras av ett genusperspektiv.
Genom ett aktivt och utåtriktat arbete skall rådet bidra till ett tryggare medielandskap där barn och unga kan röra sig mer riskfritt. Det
handlar inte om att utfärda förbud eller restriktioner utan att åstadkomma förändringar med ett flertal ”mjuka” redskap. En metod är att
kontinuerligt samla in kunskap om hur medier påverkar och sprida
den vidare till barn, ungdomar, föräldrar, lärare och mediebranscher.
En annan metod är att driva på självreglering och ökat ansvarstagande
inom de berörda branscherna. Ytterligare en metod är att stärka barn
som kritiska mediekonsumenter genom att verka för ökad mediekunskap i skola och lärarutbildningar samt genom samarbete med andra
aktörer.
Medierådet inrättades efter ett riksdagsbeslut 1990 och är i dag inordnat under Kulturdepartementet (U1990:03). Medierådets uppdrag
innebär i korthet:
• att vara expert på medieutvecklingen och dess konsekvenser för barn
och unga,
• att följa forskningen om mediepåverkan samt sprida fakta och ge
vägledning,
• att driva på mediebranschernas självreglering genom konstruktiva
och kontinuerliga kontakter,
• att verka för ökad mediekunskap i skolan,
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• att skydda och stärka barn och unga i det nya medielandskapet genom samarbete med skola, föreningsliv, opinionsgrupper m.fl.,
• att följa den internationella utvecklingen och delta i internationellt
samarbete på området,
• initiera aktiviteter som syftar till att öka förståelsen för barns och
ungas kreativitet och aktiviteter på Internet.
Medierådets arbete styrs sedan 2009 av fyra direktiv. Grunden för
verksamheten är det ursprungliga direktivet från 1990 (dir. 1990:40),
vilket huvudsakligen inriktar sig på att motverka skadliga våldsskildringar i rörliga bilder. Sedan december 1998 har rådet ett tilläggsdirektiv (dir. 1998:110) knutet till EU-rekommendationen om skydd av
barn och mänsklig värdighet genom mediebranschernas självreglering
(98/560/EG). Detta ger rådet i uppgift att informera om och stödja
mediebranscherna till självreglering i syfte att skydda barn och unga
från skadligt medieinnehåll.
Sedan 2003 har rådet ytterligare ett tilläggsdirektiv (dir. 2003:75) som
inriktar verksamheten på barn och unga och på att minska riskerna för
skadlig mediepåverkan när det gäller denna målgrupp. Direktivet ger
rådet mandat att tydligare driva på mediebranschernas självreglering
samt breddar uppdraget till att även omfatta pornografi. Arbetet skall
också ha ett tydligt genusperspektiv. Direktivet är anpassat till den
tekniska utvecklingen och innebär att rådets arbete nu omfattar samtliga rörliga bildmedier; film, tv, video, dvd, dataspel och Internet.
Sedan 2009 har rådet ett fjärde tilläggsdirektiv som vidgar uppdraget till även initiera aktiviteter som syftar till att öka förståelsen för
barns och ungas kreativitet och aktiviteter på Internet. Anledningen
till detta är att Internet har blivit en allt viktigare arena att uttrycka sig
kreativt på och delta aktivt vid, vilket ställer krav på att medborgarna
kan bedöma och granska information. Denna mediekompetens är inte
minst viktig när det gäller barn och unga. Kunskaper om barns och
ungas aktiviteter på Internet är också viktiga verktyg i vuxnas arbete
för att stödja barn och unga som mediekonsumenter och producenter. Samtidigt skapar dessa kunskaper hos vuxna goda möjligheter för
delaktighet och ett ökat inflytande för barn och unga. Medierådet får
därför ett tilläggsuppdrag som innebär att rådet ska initiera aktiviteter
som syftar till att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och
aktiviteter på Internet. Det utvidgade uppdraget är föranlett av att det
bland vuxna i dag finns en begränsad kunskap om barns och ungas
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digitala aktiviteter, och sker i enlighet med bedömningar i regeringens
kulturpolitiska proposition, Tid för kultur (prop. 2009/10:3). Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 29 oktober
2010.
Inom rådets kansli sker en kontinuerlig bevakning av utvecklingen av
film, video, tv, dataspel och Internet samt av forskningen kring mediepåverkan. Under senare år har bevakningen fokuserat på nya medier
som dataspel och Internet. I arbetet med att inhämta och sprida kunskap samarbetar rådet med andra myndigheter, mediebranscherna,
forskningsinstitutioner, EU-kommissionen, grundskolor och lärarutbildningar samt ideella organisationer.

8.4.1

Produk tion
Verktygslådan som ingår i kampanjen Det unga internet har uppdaterats under året. Ett nytt verktyg i verktygslådan är en folder om
PEGI som innehåller information om PEGI Online, ett komplement
till PEGI-systemet som förser föräldrar i Europa med information om
rekommenderade åldersgränser på dataspel. Foldern har tagits fram av
Medierådet i samarbete med Dataspelsbranschen. Ordlistan har uppdaterats och det har även broschyren Tips till föräldrar om dataspel,
även den i samarbete med branschorganisationen Dataspelsbranschen.
Verktygslådan som delades ut under Digital Turist (se nedan) har
ytterligare sex nya verktyg, bl.a. BRIS-rapporten från 2009 Barnen,
BRIS och it.
Filmrummet på Medierådets webbplats har fått flera nyheter under
2009. Medierådet producerade tre animerade kortfilmer om Abbe, en
ung, lite obetänksam kille som tar typiska nätbeteenden till den fysiska världen. Filmerna vänder sig till ungdomar och är avsedda att
spridas på nätet genom att ungdomar själva skickar dem vidare till sina
vänner genom sociala medier som Youtube och Facebook. Filmerna
ska uppmana till reflektion över varför man ofta beter sig annorlunda
online jämfört med offline och avslutas med frågan ”Hur gör du på
nätet?”. Abbe-filmerna har tagits fram i samarbete med en ungdomspanel och är 30 sekunder långa. För att underlätta spridningen finns
de även i engelska versioner – då kallas Abbe för Eddie. Filmerna finns
dessutom i mindre versioner som man kan ladda ned till sin mobil.
Abbe-filmerna kan också användas av lärare som underlag för diskus-
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sioner om Internet kontra ”real life”. Filmerna kan strömmas eller laddas ned från Medierådets filmrum: www.medieradet.se/filmrum eller
ses på Medierådets Youtubekanal (läs mer nedan under ”Spridning”).
Abbe-filmerna har producerats inom ramen för de ökande anslag rådet
tilldelades av regeringen i december 2008.
Tillsammans med Unga berättar/Kulturskolan Stockholm har Medierådet även producerat filmerna Speak Up och Digitala glosor. Speak
Up är inspelad på Medierådets evenemang 2009 då ungdomar ställde
sig framför kameran och berättade vad de tycker är bra och dåligt med
nätet. Digitala glosor är en film där folk på stan får beskriva digitala
företeelser som t.ex. chatta, mejla, Internet och community, utan att
de får säga själva ordet. Medierådet gjorde även en textad version av
Digitala glosor.
Det har skett några förändringar på Medierådets webbplats. Under
hösten har den fått en ny rubrik: Rådets röst med en interaktiv funktion som har en inbyggd kommentarfunktion så att besökarna kan
tycka till om texterna. Under Rådets röst finns krönikor skrivna av
Medierådets ledamöter och experter (en ny varje månad). Krönikorna
är längre texter med reflektioner, kommentarer, introduktioner eller dylikt till ämnen som ligger skribenterna nära och som berör de områden
Medierådet arbetar med. Under Rådets röst finns även kommentarer
från kansliet på Mediedebatten. Syftet är att utöva en omvärldsanalys
vid sidan av den omvärldsbevakning Medierådet hittills utfört, ge uttryck för Medierådets egen röst på webben, och ge ledamöterna en röst
och ett ansikte utåt. Rådets röst är även en kanal där mediedebatten
kan nyanseras genom att sätta den i ett sammanhang samt hänvisa till
kompletterande information på Medierådets webbplats.
Alla rapporter, broschyrer och verktyg kan laddas ned direkt samt beställas från www.medieradet.se.

8.4.2

EU - projek tet ” Det unga internet ”
under 20 0 9 o ch framåt
Den 1 februari 2009 startade Medierådet sitt fjärde EU-stödda projekt
med syfte att skapa en säkrare användning av Internet bland barn och
unga. Projektet kommer att pågå i närmare två år, fram till den 31 december 2010, och löper enligt en av EU fastställd projektplan. Denna
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innebär bl.a. att genomföra en nationell kampanj samt att samarbeta
med övriga 27 s.k. nationella noder i Europa. Formell partner är BRIS,
Barnens Rätt I Samhället, och rådet är liksom tidigare koordinator
gentemot EU. Arbetet sker i samverkan med Internetbranschen samt
andra myndigheter och organisationer.
Under 2009 har flera seminarier med titeln ”Digital Turist” genomförts i samarbete med Kulturdepartementet. Dessa seminarier ingår
i EU-projektet och är samtidigt direkt kopplade till det nya tilläggsdirektivet och uppdraget att initiera aktiviteter som syftar till att öka
förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på Internet.
”Digital Turist” omfattar förutom föreläsningar och en ungdomspanel
även ett upplevelsetorg där vuxna kan ta del av hur och vad unga gör
på Internet, hur man spelar spel etc.

8.5 Pres stödsnä m nde n
Presstödsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att fördela
det statliga stödet till dagstidningar. Målet är att värna mångfalden
på dagstidningsmarknaden, vilket förväntas bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning i hela landet. Presstödsnämnden
följer också den ekonomiska utvecklingen, förändringar i tidningsägandet och övriga väsentliga förändringar inom dagspressen som kan
påverka behovet av presstöd. Presstödet består av två delar, allmänt
driftsstöd och distributionsstöd.

8.5.1

Allmänt drif t s s töd
Driftsstödet – som är den största delen av presstödet – utgår till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen
(SFS 1990:524). Tidningen ska bl.a. komma ut med minst ett nummer per vecka och ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.
Därutöver finns ytterligare krav för olika tidningsgrupper som ska vara
uppfyllda.
Det totala antalet dagstidningar i Sverige låg på ungefär samma nivå
2009 som under den senaste femårsperioden. Under år 2009 fanns det
175 unika dagstidningstitlar. Av dessa har 84 stycken fått driftsstöd
under år 2009, vilket innebär att drygt 48 procent av landets dagstidningar har driftsstöd.
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Antal dagstidningar med driftsstöd 2006-2009
Utgivningsfrekvens

2006

2007

2008

2009

1-2 nr/vecka

51

54

55

61

3-7 nr/vecka

23

23

23

23

Samtliga

74

77

78

84

Under år 2009 har driftsstöd utbetalats med sammanlagt 483 mnkr
till 84 dagstidningar. Av dessa tidningar är 61 lågfrekventa (1-2 dagar/
vecka) och 23 medel- eller högfrekventa (3-7 dagar/vecka). Antalet
tidningar som får driftsstöd har ökat med 10 stycken mellan 2006 och
2009, där ökningen har skett inom gruppen lågfrekventa tidningar.
Sju nya endagstidningar har beviljats driftsstöd under 2009. En tidning har upphört med utgivningen under året.

8.5.2

N ya rik tlinjer o ch föresk rif ter
Under 2009 har Presstödsnämnden beslutat om nya föreskrifter bl.a.
som en följd av ändringarna i Presstödsförordningen som trädde i kraft
den 1 januari 2009. De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli
2009 (KRFS 2009:1).

8.5.3

Dis t ributions s töd
Distributionsstöd utgår till dagstidningar som delas ut genom särskild
samdistribution med tillämpande av en princip om lika pris. Syftet
med stödet är att främja samverkan mellan tidningar och att stimulera
till så stor spridning av dagstidningar som möjligt. De flesta av landets
dagstidningar medverkar i samdistributionen och får därmed del av
distributionsstödet.
Samdistributionen sköts i dag av fem distributionsbolag varav fyra är
regionala och ett rikstäckande. Inom ett antal områden i landet finns
underentreprenörer till dessa bolag. Samtliga hög- och medelfrekventa
morgontidningar deltar i samdistributionen. Sammanlagt har under
2009 distributionsstöd utbetalats med 68 mnkr till 137 dagstidningar
vilket är något lägre än tidigare år. Skälet till detta är lägre upplagor.
Cirka 814 miljoner tidningsexemplar har distribuerats.
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8.5.4

Dag spres sens ekonomi
Presstödsnämnden ger varje år ut publikationen Dagspressens Ekonomi. Den senaste upplagan avser dagstidningsföretagens resultat år
2008.
Som en följd av den begynnande lågkonjunkturen under 2008 visade
dagspressen ett sämre resultat än året innan. I absoluta tal redovisas
ett nettoöverskott för branschen på 1 059 mnkr. I relation till rörelseintäkterna på 19 528 mnkr utgör detta 5,5 procent, vilket är betydligt
lägre än för år 2007 (9,4 procent) och under medelvärdet på ca 6 procent under perioden 1976–2008. Nettomarginalen antas under 2009
ha sjunkit ytterligare, baserat på den historiska utvecklingen av dagspressens ekonomi vid tidigare konjunkturnedgångar. Annonsmarknaden försämrades för dagspressen under 2008, särskilt gällande platsannonseringen. Annonsmarknaden ökade i volym, men intäkterna
minskade med totalt sett 4 procent. Storstadspressen drabbades mest
(-8,8 procent) och kvällspressen minst (-1,5 procent). Landsortspressens minskning låg på branschgenomsnittet (-4 procent). Platsannonseringen, som i hög grad påverkas av konjunkturläget, är särskilt viktig
för storstadspressen. Landsortspressens annonsmarknader är generellt
sett mindre konjunkturkänsliga. Under 2009 har platsannonsvolymen
minskat, vilket för dagspressen inneburit lägre reklamintäkter. Driftsstödet svarade 2008 för 2,2 procent av branschens totala intäkter.
Under 2009 fortsatte upplagorna för dagstidningarna att minska, där
den totala minskningen var på 3,5 procent. Minskningen för kvällstidningarna var 4,8 procent. Minskade annonsintäkter har bidragit till
att försämra den ekonomiska situationen under 2009. De fyra största
ägargrupperna inom dagspressen, Bonnier (26,3 procent), Stampen
(23,7 procent), Schibsted (13,8 procent) och MittMedia (7,7 procent),
svarade tillsammans 2008 för drygt 70 procent av branschens intäkter.

8.6 Talt idning snä m nde n
Taltidningsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att
förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade, afatiker, dyslektiker samt sådana funktionshindrade som inte kan hålla
i eller bläddra i en tidning. Denna uppgift fullgörs genom att Taltid-
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ningsnämnden ger ekonomiskt stöd till de dagstidningar som ger ut
en talad version av den tryckta tidningen. Nämnden svarar dessutom
för utveckling och upphandling av sådana mottagare som behövs för
att prenumeranter ska kunna ta del av taltidningen. Sådana mottagare
lånas ut av Taltidningsnämnden utan kostnad för den enskilde. Taltidningsverksamheten finansieras via ett särskilt anslag på statsbudgeten.

8.6.1

Taltidningar
Vid utgången av år 2009 utgavs sammanlagt 101 taltidningar.1 Taltidningar finns i två huvudsakliga former, inläst och talsyntes. Den
inlästa versionen är 90 minuter lång och redigeras och läses in av journalister. Den inlästa tidningen distribueras via radio (67 tidningar)
och via post eller med tidningsbud på CD eller kassett (15 tidningar).
Talsyntestidningen (19 tidningar) är en textversion av i princip hela
innehållet i dagstidningen som abonnenten får till en mobiltelefon och
som där läses upp med talsyntes.
Utgivningen av taltidningar täcker i det närmaste hela landet. Fördelningen av olika typer av taltidningar och antalet abonnenter framgår
av nedanstående diagram.
Antal taltidningar

120

100

80

60

40
Totalt antal
20

Talsyntestidningar
Kassettidningar
CD-tidning

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1 97 tidningstitlar utkom som taltidning. Fyra tidningar kom ut som både inläst tidning och
talsyntestidning
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Antal abonnenter
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000

Totalt antal
Radiotidningar

2000

Talsyntestidningar
1000

Kassettidningar
CD-tidning

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Det är ett jämnt inflöde av nya abonnenter. Under 2009 har dock
avbokningarna (i synnerhet från radiotidningsabonnenter) varit större
än nybeställningarna. Under 2009 minskade därför antalet abonnenter något.

8.6.2

Kos tnadsut veck ling
Kostnaden för taltidningar beror framför allt på hur tidningen produceras. Den enskilt största kostnadsposten i taltidningssystemet avser
ersättning till de dagstidningar som producerar en redigerad och inläst
version av dagstidningen (radiotidningar samt kassett- och CD-tidningar). Därtill kommer kostnader för att distribuera dessa tidningar,
särskilt kostnaderna för radiodistributionen av radiotidningarna. Kostnaderna för de tidningar som ger ut en textversion som läses upp med
talsyntes är något lägre, främst beroende på att produktionskostnaderna av tidningarna är lägre eftersom det inte krävs något redigeringsarbete eller inläsning. Den totala kostnaden för taltidningsverksamheten
uppgick under 2009 till 127 mkr.
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8.6.3

Samverkan med Talbok s - o ch punk t sk rif t sbiblio teket o ch ut veck ling av t altidning sverk s amheten
Taltidningsnämnden och Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)
fick i januari 2008 i uppdrag av regeringen att identifiera möjligheter
för ökad samverkan mellan myndigheterna. Taltidningsnämnden fick
samtidigt i uppdrag att utreda bl.a. effektiviseringsmöjligheterna inom
taltidningsverksamheten. I oktober samma år redovisades uppdragen i
två rapporter till regeringen. Den ena rapporten var gemensam för båda
myndigheterna. Förslag lades om en genomgripande förändring av talboks- och taltidningsverksamheterna, där fokus bl.a. låg på ökad valfrihet för läsarna, övergång till Internetdistribution och talsyntes samt gemensamma insatser i syfte att nå ut till fler i målgruppen personer med
läshinder. Myndigheterna har i uppdrag att fortsätta det gemensamma
utvecklingsarbetet i den riktning som föreslås i rapporterna.

8.6.4

För slag till ny myndig het s organis ation
Regeringen har i en proposition i mars 2010 föreslagit att Taltidningsnämnden avvecklas som egen myndighet och att nämnden inordnas
som ett särskilt beslutsorgan i TPB. Genom den organisatoriska förändringen kommer utvecklingsverksamheten att kunna bedrivas mer
samlat. Förändringen är planerad till den 1 augusti 2010.

8.7 St ate ns biog rafbyrå
Statens biografbyrå inrättades 1911 med uppgift att förhandsgranska
filmer avsedda att visas på biografer. Biografbyråns granskning av filmer och videogram syftar till att hindra att filmer och videogram med
förråande innehåll visas offentligt, samt till att fastställa åldersgränser
som förhindrar att filmer som kan vålla barn och ungdom psykisk
skada visas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
där barn har tillträde.
Biografbyråns verksamhet bedrivs enligt lagen (SFS 1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och videogram, förordningen (SFS
1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram samt
enligt förordningen (SFS 2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå.
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8.7.1

De senas te årens ut veck ling
Den som har för avsikt att visa en film vid en offentlig tillställning eller
allmän sammankomst är skyldig att först låta granska filmen. Endast
de filmer som godkänts av Statens biografbyrå får visas. Biografbyrån granskar också framställningar som inte är avsedda för offentlig
visning. Framställningar godkända enligt granskningslagen kan inte
bedömas som olaga våldsskildring enligt brottsbalken 16 kap 10b §.

Antal granskningsärenden 2007-2009
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Hur många framställningar som granskas är helt avhängigt av hur
många ansökningar om granskning som inkommer till byrån. Under 2009 fattades beslut i totalt 1 169 granskningsärenden. Granskningslagen gör ingen skillnad mellan långfilm, kortfilm och trailer. I
diagrammet ovan avses med långfilm sådana framställningar som är
60 minuter eller längre.
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Antal granskade långfilmer 2007-2009
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Videofilmerna var tidigare i allmänhet avsedda för uthyrning eller försäljning, men under senare år har en allt större andel av filmer i detta
format kommit att få biopremiär. Videogrammen utgörs i huvudsak
av dvd-skivor.

8.7.2

Beslut i g ransk ning s ärenden avseende
lång f ilmer 20 0 9
Under 2009 har 344 långfilmer granskats av Biografbyrån. Cirka trefjärdedelar av dessa har fått biopremiär. Biografbyråns granskning av
långfilm är troligen den del av verksamheten som allmänheten känner bäst till i och med att Biografbyråns beslut återges i annonserna
för biografföreställningar. Ansvaret för att besluten efterlevs åvilar den
som arrangerar visningen.
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Beslutade åldersgränser, långfilm 2009
Antal filmer ansökta för
denna åldersgräns

Antal filmer som fick
denna åldersgräns

125 (74)

115

Från 7 år

80 (21)

68

Från 11 år

69 (29)

66

Från 15 år

70 (64)

95

Barntillåten

Ej godkända
Summa

0

0

344

344

Siffrorna inom parentes anger hur många filmer i gruppen som fick
den ansökta åldersgränsen.
Uppställningen visar exempelvis att av 70 ansökta 15-årsfilmer fick
64 filmer i gruppen denna åldersgräns. Härutöver beslöt Biografbyrån
att ytterligare 31 filmer skulle ha denna högre gräns. Sammantaget
beslutade byrån om samma åldersgräns som den ansökta i knappt 55
procent av granskningarna.

8.7.3

Avg if ter o ch anslag
Byråns verksamhet bekostas med anslag från regeringen. För granskning av filmer och videogram tar Biografbyrån betalt enligt särskild
taxa, fastställd i lagen. Avgifterna är avsedda att täcka kostnaderna för
verksamheten och levereras till statens checkräkning. Inkomsten till
statskassan har ökat till följd av en större mängd beställda tillståndskort för långfilm, vilket är ett resultat av att 2009 har varit ett framgångsrikt år för den svenska biografindustrin med många populära
filmer. 93 procent av avgiftsinkomsterna härrör från tillståndskorten.
Resten kommer från granskningens grundavgift och tidavgift.
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Fördelning av tillståndskort för långfilmer på bio
Övriga 10%

Svensk Filmindustri 11%
Sv

Twentieth Century Fox11%

Sandrew Metronome 10%

Nordisk Film 19%

Walt Disney Studio
Motion Pict. 22%

UIP 17%

Diagrammet visar vilka distributörer som levererar in de största inkomsterna. Nästan 60 procent av inkomsterna till staten kommer från
tre av marknadens största filmdistributörer.

8.7.4

T illsyn
Statens biografbyrå utövar sedan 1991 tillsyn över efterlevnaden av
granskningslagen och 16 kap. 10b och 10c §§ brottsbalken när det
gäller rörliga bilder. Uppgiften för tillsynsverksamheten är att minska
förekomsten och åtkomligheten av olaga våldsskildringar i videogram
och se till att överträdelser av granskningslagen och brottsbalkens
16 kap. 10b om spridande av olaga våldsskildring och 10c §§ om otilllåten utlämning till barn under 15 år beivras.

8.7.5

Förändrad verk lig het
Utvecklingen på medieområdet ändrar förutsättningarna för staten att
kontrollera och reglera spridning av rörliga bilder. Inom Biografbyråns
område ledde videons genombrott under 80-talet bl.a. till att lagen
ändrades så att kravet på förhandsgranskning kom att omfatta inte
bara filmer som visas vid offentlig tillställning eller allmän sammankomst utan även videogram som visas under samma förhållanden. Genom yttrandefrihetsgrundlagens ikraftträdande 1992 har alla andra
tillfällen att visa eller ta del av rörliga bilder skyddats från förhandsgranskning.
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Regeringen väntas under 2010 föreslå riksdagen att förhandsgranskningen av film som ska visas offentligt för personer från 15 år avskaffas. Det innebär att möjligheten att på förhand förbjuda att hela filmer
eller delar av filmer visas offentligt upphör. De nuvarande åldersgränserna för film - barntillåten, tillåten från 7 år, 11 år eller 15 år - föreslås
vara kvar. Förslaget innebär vidare att Statens biografbyrå avvecklas
och ersätts med en ny myndighet med uppdrag att stärka barn och
unga som medvetna medieanvändare. Det innebär också att den verksamhet som i dag utförs av den statliga kommittén Medierådet överförs till den nya myndigheten.

8.8 Post- o ch telest yrelse n
Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio. Myndigheten verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, säkra
och prisvärda kommunikationstjänster inom dessa områden, och att
radiospektrumet används på bästa sätt. Inom ansvarsområdena är PTS
även ansvarig för beredskapsfrågor och för att behov hos personer med
funktionsnedsättning tillgodoses.
PTS har fyra övergripande mål:

•
•
•
•

långsiktig konsumentnytta
långsiktigt hållbar konkurrens
effektivt resursutnyttjande och
säker kommunikation.

För att uppnå målen arbetar PTS bland annat med att bevaka och
analysera utvecklingen inom sektorsområdet, meddela föreskrifter och
fördelar tillstånd och kontrollera att lagarna efterlevs samt informera
användare och allmänhet.

8.8.1

L ag en om elek t ronisk kommunikation
En viktig utveckling som påverkar hela PTS ansvarsområde är konvergensen mellan radio, tv, telekommunikation och datakommunikation. Gränserna mellan olika kommunikationsslag suddas ut, varför
det blivit mer relevant att tala om en samlad sektor för elektroniska
kommunikationer.
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Inom ramen för lagen om elektronisk kommunikation arbetar PTS
med marknadsanalyser, samråd, tvistlösning, integritetsfrågor, konsumentfrågor, beslut om olika skyldigheter och förpliktiganden.
I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation har PTS granskat konkurrensen på den så kallade broadcastingmarknaden, det vill
säga analoga och digitala tv-sändningar via marknät och nationella
analoga ljudradiosändningar via marknät.

8.8.2

Radio området
PTS arbetar för ett effektivt användande av spektrum genom utökade
undantag från tillståndsplikten, förenklar tillståndsprocess för användare av enskilda radiosändare, arbetar för att effektivisera handläggningen och utövar tillsyn.
Inom radioområdet samarbetar PTS internationellt med att planera
frekvensband för olika slags radiotjänster. Med utgångspunkt i denna
fördelning och med stöd av bestämmelserna i lagen om elektronisk
kommunikation ger PTS tillstånd för användning av radiosändare i
Sverige. Inom EU pågår arbete med att göra planeringen av frekvensbanden sådan att frekvenserna kan upplåtas utan knytning till viss
radiotjänst eller teknik.
För vissa radiotjänster krävs tillstånd enligt andra lagar. Till exempel för ljudradio och television krävs tillstånd av regeringen eller från
Radio- och TV-verket innan PTS kan ge tillstånd. Radio- och TVverket har ansvar för frågor som avser rätten att sända enligt radiooch tv-lagen, medan PTS arbetar med den tekniska planeringen och
tillståndsgivningen för sändarna.
Samtliga PTS rapporter, faktablad och broschyrer finns på PTS webbplats:
www.pts.se.
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8.9 Konku rre nsve rket
Konkurrensverkets vision är välfärd genom väl fungerande marknader.
Konkurrensverkets arbete är inriktat på
• lagtillämpning och tillsyn
• konkurrensförbättrande åtgärder
• kunskapsuppbyggnad
• forskning.

8.9.1

L ag tillämpning o ch tillsyn
Konkurrensverket tillämpar konkurrenslagen och motsvarande artiklar i EG-fördraget. Konkurrensverket har också tillsyn över upphandlingsreglerna.
Den 1 november 2008 trädde en ny konkurrenslag i kraft. Den nya
lagen innebär tydligare regler och ytterligare anpassning till de regler
som gäller inom EU. Syftet med lagen är dock oförändrat - att undanröja hinder för en effektiv konkurrens.
Konkurrenslagen innehåller två förbud, förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och förbudet mot missbruk av
dominerande ställning. I konkurrenslagen finns också bestämmelser
om att domstol på Konkurrensverkets talan kan förbjuda en företagskoncentration om den är ägnad att påtagligt hämma en effektiv konkurrens. Koncentrationer där de inblandade företagen tillsammans har
en årsomsättning som överstiger 1 miljard kronor i Sverige och minst
två av de berörda företagen vardera har en årsomsättning i Sverige som
överstiger 200 miljoner kronor ska anmälas till Konkurrensverket.
Konkurrensverket är också involverat i Post- och telestyrelsens (PTS)
tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation. Enligt förordningen om elektronisk kommunikation ska PTS inhämta skriftligt
yttrande från Konkurrensverket vad gäller fastställande av produktoch tjänstemarknader som kan komma ifråga för förhandsreglering,
identifiering av företag med betydande inflytande på dessa marknader
samt beslut om skyldigheter med anledning av detsamma.
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8.9.2

Konkurrens förbät t rande åtgärder
I Konkurrensverkets uppdrag att bidra till en mer effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet ligger att föreslå regeländringar
och andra åtgärder för att undanröja hinder för en effektiv konkurrens. Detta görs bland annat genom utredningar som presenteras i
rapporter och remissyttranden till regeringen. Konkurrensverket fick
i augusti 2008 i uppdrag av regeringen att utifrån en bred översyn
av konkurrenssituationen i Sverige lämna förslag till åtgärder som
syftar till att förbättra konkurrensen. Inom ramen för uppdraget har
Konkurrensverket gett forskare och konsulter i uppdrag att med olika
metoder analysera konkurrensproblem inom ett flertal områden. På
medieområdet har en kartläggning av hur aktörer på tv-marknaden i
Sverige betraktar konkurrenssituationen och reglering av marknaden
genomförts. Rapporten finns på Konkurrensverkets hemsida www.
konkurrensverket.se.

8.10

M yndig h ete n fö r s amhälls sk ydd
o ch be redskap (M SB)
MSB är en ny myndighet under Försvarsdepartementet som samlar
allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
MSB ersätter Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som avvecklades den 31 december 2008.
MSBs ansvar avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en
kris. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens
olyckor till stora katastrofer. MSB ska utveckla och stödja samhällets
beredskap mot olyckor och kriser samt bidra till att minska konsekvenserna när en allvarlig olycka eller kris inträffar. Myndigheten har
en viktig samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden.
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen – MSB tar inte över
andra aktörers ansvar.
I MSBs arbete ingår även uppdraget att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet – utifrån ett beredskapsperspektiv – i
samråd med aktörerna inom branschen. Det övergripande målet för
MSBs arbete inom området medieberedskap är att medieföretagens
självständighet och bästa tänkbara arbetsförhållanden garanteras även
när extraordinära händelser inträffar i samhället. Myndigheten arbetar
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för att medieföretagen – både producerande och distribuerande – ska
kunna fungera som robusta, tekniskt hållbara och flexibla företag i
syfte att garantera en fri och oberoende nyhetsförmedling till Sveriges
medborgare. En viktig part i arbetet är Mediernas beredskapsråd.

8.10.1

Privat- of fentlig s amverkan i
M ediernas beredskapsråd
Mediernas beredskapsråd är en central del i MSBs arbete med frågor
som rör medieberedskap. Inom rådet förs en kontinuerlig dialog kring
medieföretagens säkerhet, beredskap, krisledningsförmåga och samverkan. En av rådets viktigaste uppgifter är att verka för ett ömsesidigt förtroende mellan aktörer och beslutsfattare. I Mediernas beredskapsråd
sitter representanter för Com Hem, Radiobranschen, Sveriges Radio,
Sveriges Television, Teracom, Tidningarnas Telegrambyrå, Tidningsutgivarna, TV4 och Post- och telestyrelsen. Fyra sammanträden genomförs per år och rådets ordförande är MSBs generaldirektör Helena
Lindberg. Kunskapsöverföringen mellan rådets ledamöter är central
vid rådets möten. Gemensamma kunskaper om hot, risker, sårbarheter
samt möjligheter att bistå varandra är nödvändiga förutsättningar för
att vid kriser kunna agera adekvat, snabbt och effektivt.
Mediernas beredskapsplanering är ett frivilligt åtagande från medieföretagens sida. Samarbetet mellan stat och medieföretag måste därför
ske med beaktande av att staten inte har några lednings-, styrningseller tillsynsbefogenheter när det gäller medieföretagens beredskapsplanering. Undantaget är programbolagen inom public service vilka
enligt sändningstillstånden ska samråda med MSB och som när högsta
beredskap råder i landet ska utgöra en självständig organisation med
totalförsvarsuppgifter och lyda direkt under regeringen.
MSBs webbsida: www.msbmyndigheten.se
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O rdli st a
3G

Tredje generationens mobiltelefoni. Datahastigheten är högre i 3Gnäten än i GSM-näten, vilket innebär att man förutom ljud och text
även kan skicka och ta emot grafik, rörliga bilder och använda andra
avancerade tjänster, exempelvis sådana som är baserade på användarens position.
ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line. Teknik för överföring av datatrafik över telefonlinjer av koppar. Används för bredbandsanslutning till
Internet. Kapaciteten är asymmetrisk i hänseendet att kablarna medger
högre kapacitet för informationen till hushållen än från hushållen.
API

Application Program Interface. Tillämpningsprogram, dvs. den del av
mjukvaran i en digital-tv-mottagare som bl.a. hanterar interaktiva tillläggstjänster.
Beställ-tjänst

Tjänst där överföring av program/information tillhandahålls efter särskild begäran från mottagaren. Benämns även on demand-tjänst och
ibland VoD (video on demand) för tv-tjänster.
Big 5

Sveriges fem största tv-kanaler: SVT1, SVT2, TV4, TV3 och Kanal 5.
Bredband

Samlingsbegrepp för olika tekniker för anslutning av elektronisk kommunikation till Internet med hög överföringshastighet. Det finns inga
bestämmelser som reglerar hur hög överföringshastigheten måste vara
för att få kallas bredband. Normalt ger bredbandsuppkoppling möjlighet att hämta och skicka stora mängder digital information som
telefoni, radio, bilder och musik.
Bredbands-tv

Se ip-tv.
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Broadcast

Rundradiosändning. Utsändning av information från en avsändare till
många samtidiga mottagare.
Conditional access (CA)

Åtkomstkontroll. Tekniskt system för villkorad åtkomst till programinnehåll genom kryptering.
DAB

Digital Audio Broadcasting. En digital teknik för distribution av ljudradio, anpassad för fast, portabel och mobil mottagning.
DAB+

Den nya, effektivare ljudkodningen i DAB som gör det möjligt att
öka sändningskapaciteten jämfört med tidigare ljudkodning och som
dessutom stödjer 5.1 multikanalsljud.
Digital-tv-box

Mottagarutrustning som omvandlar digitala tv-signaler till analoga
för att kunna visa signalerna på tv-skärmen. Innehåller normalt även
innehåller system för åtkomstkontroll och API. Benämns ibland settop-box, digitalbox eller dekoder.
DMB

Digital Multimedia Broadcasting. En tjänst som använder DAB-nätet
för distribution av digitalradio samt för att sända bilder och digital-tv.
DSL

Digital Subscriber Line. En teknik för att överföra stora mängder data
över telefonledningar av koppar.
DVB

Digital Video Broadcasting Project. Ett internationellt utvecklingsoch standardiseringsprojekt för digital-tv.
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DVB-H

Digital Video Broadcasting – Handheld. Vidareutveckling av digitaltv-standarden DVB-T avsedd för utsändning av tv-tjänster till mobiltelefoner och andra mindre tv-mottagare.
DVB-T

Teknisk standard för utsändning av marksänd digital-tv som används
idag.
DVB-T2

Nästa generations tekniska standard för utsändning av marksänd digital-tv som planeras att introduceras i det svenska marknätet under
2010.
Elektronisk programguide (EPG)

Programtablå på tv-skärmen med översikt över och information om
pågående och kommande program och med möjlighet för tittaren att
söka efter tv-program.
Hd-tv

High definition television. Högupplöst tv med skarpare och mer detaljrik bild än vanlig standardupplöst tv men som kräver mer kapacitet
att producera, lagra och sända ut.
Interaktiv tjänst

Tjänst där konsumenten kan påverka vilket innehåll som presenteras.
Interaktiva tjänster kan vara lokala eller centrala. Vid central interaktivitet används en returkanal för att konsumenten ska kunna kommunicera med tjänsteleverantören. Lokal interaktivitet innebär att interaktiviteten endast sker mellan tjänsten och konsumenten, exempelvis
när en tv-tittare använder en text-tv-tjänst.
Ip

Internet Protocol. Kommunikationsprotokoll som hanterar adressering och vägval för datapaket i Internet och andra ip-baserade nät.
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Ip-tv

Tv-sändningar som överförs i bredbandsnät med ip-teknik. Den infrastruktur som används är logiskt avskiljd från det vanliga Internet
vilket innebär att det krävs särskild utrustning i distributionsnäten och
i tv-tittarens hem. Benämns ibland bredbands-tv.
Konvergens

Sammansmältning av infrastrukturer, tjänster och apparater som ett
resultat av den tekniska utvecklingen.
Kryptering

Omvandling av innehåll för att förhindra obehörig åtkomst. Betaltv-kanaler krypteras för att endast tillåta betalande abonnenter att se
kanalerna.
LAN

Local Area Network. Elektroniskt nätverk som knyter samman geografiskt närbelägna datorer i ett lokalt nätverk.
Mobil-tv

En möjlighet att titta på tv med små bärbara mottagare. Distributionen av tv-program sker idag över mobiltelenäten med 3G-telefoner
som mottagare.
MPEG2-komprimering

MPEG2 är en komprimeringsstandard för överföring av digital rörlig
bild som används för att minska kapaciteten som behövs för att lagra
och distribuera programinnehåll.
MPEG4-komprimering

MPEG4 är en uppgradering av komprimeringsstandarden MPEG2.
Skillnaden mellan MPEG2 och MPEG4 är att MPEG4 komprimerar
programinnehållet så att samma tv-program tar ännu mindre kapacitet i anspråk, utan märkbar kvalitetsmässig förlust.
Multicast

En sändning av information från en avsändare till flera samtidiga mottagare, men inte till ett obegränsat antal mottagare som vid rundradiosändning, broadcast.
Medieutveckling 2010 ❘ 145

O rd l i sta

Multikanalsljud

Ljud ifrån flertalet samverkande högtalare i en hemmabioljudanläggning. Det vanligaste formatet för multikanalsljud är 5.1 vilket innebär
att ljudet sänds från fem högtalare och en bas.
Multiplex (mux)

Anordning för att koda information från flera olika källor till en kanal.
On Demand-tjänst

Se beställ-tjänst respektive VoD för tv-tjänster.
Operatör

Företag som har distributionsrätten till olika kanaler och som erbjuder
konsumenten dem i olika paket.
Pay per view (PPV)

En form av beställ-tv som innebär att användaren betalar för varje
enskilt program han/hon vill se. Benämns även Transcaction Video
on Demand (TVoD).
Penetration

Antal individer eller hushåll som kan lyssna/titta på en viss radio- eller
tv-kanal. Anges ofta i procent av totala befolkningen med tillgång till
radio respektive tv.
Podcasting/Poddradio/Podd-tv

Poddradio/tv är en tjänst som gör det möjligt att ladda ner program
och lyssna/titta på dem i datorn, i mobilen eller i en mp3-spelare.
Primetime

Den tidpunkt på dygnet när tv-konsumtionen är som störst, klockan
20 och 24.
Programbolag

Aktör som tillhandahåller egenproducerat eller inköpt programinnehåll till en mediekanal.
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Public service-företag

Oberoende radio- och tv-företag i allmänhetens tjänst: Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Företagens verksamhet ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl
staten som andra ekonomiska och politiska intressen i samhället. Verksamheten finansieras via radio- och tv-avgiften.
Push-tjänst

Tjänst som innebär att ett programbolag eller en tv-operatör sänder
ut filmer eller tv-innehåll till tittarnas digital-tv-boxar utrustade med
hårddisk (PVR). Innehållet katalogiseras och är tillgängligt för tittarna under den tid som innehållet lagras på digital-tv-boxen. Benämns
ibland push VoD eller push PVR.
PVR

Personal Video Recorder. En enhet för inspelning av tv-program med
hjälp av en hårddisk. Det innebär vanligtvis att digital-tv-boxen innehåller en hårddisk och mjukvara för att kunna spela in tv-program,
tablålägga inspelningar och hämta tablåinformation.
RATS-tidning

Taltidning med syntetiskt tal som skickas via Internet till en dator som
abonnenten har hemma.
Returkanal

Möjlighet för tv-tittaren/radiolyssnaren att återsända information till
programbolaget eller operatören, exempelvis beställ-tv tjänster. En
fungerande returkanal är en förutsättning för interaktiva tjänster som
sänds ut på beställning.
RSS

Konsumenten tar hjälp av ett program, en så kallad RSS-läsare, för att
via Internet prenumerera på utvalda inslag av poddradio/tv eller text.
RSS-läsaren laddar automatiskt ned allt nytt material från de källor som
tittaren på förhand valt och skapar en form av webbprenumeration.
Sd-tv

Standard definition television. Vanlig standardupplöst tv i den kvalitet
som de flesta tv-program sänds med idag.
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Streaming

Teknik för publicering av radio och tv via Internet. Varje program spelas upp från en server och distribueras över Internet medan konsumenten lyssnar/ser på programmet utan att innehållet lagras på datorns
hårddisk.
T-DAB

Terrestrial Digital Audio Broadcasting. Se DAB.
Timeshift

Tittaren styr själv när ett visst radio- eller tv-program ska börja.
Unicast

Motsatsen till broadcast. Sändning av information där varje mottagare
får en egen unik elektronisk förbindelse från avsändaren, dvs. punkttill-punkt-distribution.
Vertikal integration

Ett företag kontrollerar flera led i distributionen till konsumenten,
t.ex. äger både infrastruktur för utsändning av tv-program och de tvkanaler som sänds.
VoD

Video on Demand. Beställ-tv med programinnehåll som tittare erbjuds att beställa utöver den ordinarie tv-tablån och som tillhandahålls
efter särskild begäran från tittaren.
Webbradio

Radio som distribueras över Internet.
Webb-tv

Tv som distribueras över Internet.
Åkomstkontroll

Se Conditional Access.
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M ed ie u t ve ck li n g 2010
Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9-79 år närmare sex
timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier. Totalt sett är
det fortfarande tv och därefter radio som är de medier svenskarna
ägnar mest tid åt en vanlig dag. Internet kommer på tredje plats.
Varje dag lyssnar ungefär 75 procent av svenskarna på radio.
Att använda datorn för att se på webb-tv, eller någon annan form
av rörlig bild, blir allt vanligare men de flesta tittar fortfarande helst
på en vanlig tv-skärm. De yngres mediekonsumtion sker dock allt
mer via datorn och Internet i form av webb-tv och nedladdning.
Dagstidningarna har varit snabba på att följa med i den tekniska utvecklingen och profilera sig på nätet. Hälften av alla svenskar besöker
någon av de svenska dagstidningarnas webbplatser en genomsnittlig
vecka.
Vill du veta mer om den svenska mediemarknaden?
I Medieutveckling 2010 får du en översiktlig beskrivning av hur
marknaden ser ut idag och i en närliggande framtid.
Rapporten finns även tillgänglig på Radio- och TV-verket webbplats,
www.rtvv.se

Box 33, 121 25 Stockholm -Globen
Tfn 08-606 90 80 • www.rtvv.se • rtvvrtvv.se

