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Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar av sin tid  
att ta del av utbudet i olika medier och ju äldre vi blir desto mer tid används 
för mediekonsumtion. Totalt sett är det tv och därefter radio som är de medier 
svenskarna ägnar mest tid åt en vanlig dag. Internet kommer på tredje plats. 
Antalet internetanvändare i världen har fördubblats de senaste fem åren och 
det mesta av utbudet i medierna finns numera tillgängligt på internet. Det 
påverkar användningen, utbudet, distributionen, regleringen och även de 
myndig heter som verkar inom området. 

Vill du veta mer om hur dessa områden påverkas och hur den svenska medie-
marknaden ser ut idag?  I Medieutveckling 2011 får du en översiktlig beskriv-
ning av hur marknaden ser ut idag och i en närliggande framtid.

Rapporten finns även tillgänglig på Myndigheten för radio och tv:s webbplats, 
www.radioochtv.se
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 Förord
Den 1 augusti 2010 bildades Myndigheten för radio och tv efter en 
avveckling av Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för 
radio och TV. Det här är den första rapporten om utvecklingen inom 
medieområdet som publiceras av den nybildade myndigheten. Vårt syfte 
med rapporten är att förmedla en översiktlig bild av hur den svenska 
mediemarknaden ser ut idag. Fokus ligger främst på radio och tv men 
i Medieutveckling 2011 finns även kortare beskrivningar av press och 
medier på internet.

Vi har i uppdrag att tillsammans med övriga mediemyndigheter följa 
utvecklingen inom medieområdet och sprida information om den till 
allmänheten. Det gör vi bland annat genom att ta fram den här rappor-
ten. I den har vi samverkat med bland annat Statens medieråd, Press-
stödsnämnden och Talboks- och punktskriftsbiblioteket. I uppdraget 
ingår att publicera statistik och annan information om ägande- och 
branschstruktur inom medieområdet och i de frågorna samarbetar vi 
med Nordicom-Sverige. Medieutveckling 2011 innehåller även en kort 
text om svenskt tv-utbud skriven av professor Kent Asp vid Göteborgs 
universitet samt fakta om beställ-tv framtaget av konsultföretaget Stelacon.

Jag vill tacka alla som har medverkat i Medieutveckling 2011 för era 
värdefulla bidrag och hoppas att den innehåller intressant läsning för er 
som vill veta mer om den svenska mediemarknaden.

Globen i juni 2011

Magnus Larsson
Generaldirektör
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 Sammanfattning

Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar 
av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier och ju äldre vi blir desto 
mer tid används för mediekonsumtion. Totalt sett är det tv och däref-
ter radio som är de medier svenskarna ägnar mest tid åt en vanlig dag. 
Internet kommer på tredje plats. Tiden som avsätts till mediekonsumtion 
har varit stabil under senare år trots ett ökat utbud och fler möjligheter 
att konsumera medier.

Att titta på tv har inte på något sätt minskat i popularitet. 2010 är den 
dagliga räckvidden för tv-tittande 71 procent av befolkningen mellan  
9 och 79 år vilket kan jämföras med föregående år då räckvidden var 
70,3 procent. Under en genomsnittlig dag 2010 tittade den svenska tv-
befolkningen två timmar och 45 minuter på tv vilket är lika länge som 
året innan. Det innebär att något fler tittar på tv men de avsätter inte 
mer tid för att göra det.

Numera har alla de stora tv-kanalerna webb-tv-tjänster där programmen 
finns tillgängliga även efter att de sänts på tv. Därmed ökar möjligheter-
na att ta del av kanalernas utbud utanför den tablålagda tiden. 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. De mest populära 
kanalerna fortsätter vara de så kallade Big 5; SVT1, SVT2, TV3, TV4 
och Kanal 5. Bredden i dessa kanalers programutbud minskar dock över 
tid. Det gäller såväl i de två public service-kanalerna som i de övriga 
kanalerna. Utbudet under programåret 2010 innebar en fortsatt utveck-
ling mot en mindre programbredd i de fem största svenska tv-kanalerna. 
En skillnad under 2010 är dock att SVT1 och SVT2 utbud blev mer 
informationsinriktat än tidigare år.

Flest tittare år 2010 hade SVT1 med 23,2 procent och årets mest sedda 
program var finalen i Melodifestivalen. SVT har under en längre tid 
minskat sin andel av tittartiden men 2010 bröts trenden då tittandet 
ökade med drygt 2 procentenheter. TV4 kommer på andra plats vad 
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gäller tittarandelar med 19,2 procent, men sett till omsättning är det 
TV4-Gruppen som är störst på den svenska tv-marknaden. De tre 
stora kommersiella tv-bolagen, TV4 AB, MTG AB och ProSiebenSat.1 
svarade tillsammans för 56 procent av det totala tittandet förra året. De 
senaste åren har de tre bolagen haft minskade tittartidsandelar för sina 
huvudkanaler men genom att lansera nya kanaler har både TV4 AB och 
MTG AB kunnat öka sina publikandelar.

Den svenska tv-marknaden består av totalt 4,9 miljoner hushåll. Av dessa 
ser cirka 350 000 hushåll enbart på fri-tv, det vill säga SVT:s kanaler, 
TV4 och TV6, medan övriga drygt 4,5 miljoner hushåll har någon form 
av betal-tv. Det innebär att de allra flesta svenska hushåll är beredda att 
betala mer än bara tv-avgiften för att se på tv. De hushåll som inte ser på 
fri-tv har ett abonnemang hos något av de företag som distribuerar tv på 
den svenska tv-marknaden. Flest anslutna hushåll har kabeloperatören 
Com Hem AB med 1,76 miljoner anslutna kunder. Merparten av dem är 
analoga men allt fler kabelkunder tecknar abonnemang för att ta emot 
digital-tv. De tre största kabel-tv-operatörerna är Com Hem AB, Tele2 
AB och Canal Digital Sverige AB som tillsammans har cirka två miljo-
ner anslutna hushåll. Marknätet används av cirka 1 miljon hushåll, både 
betal- och fri-tv. Boxer Sweden är operatör i marknätet och de hade vid 
årsskiftet cirka 636 000 abonnenter. Tv-sändningar via satellit direkt till 
svenska hushåll erbjuds av två företag: Canal Digital Sverige AB och Via-
sat AB och de hade tillsammans cirka 652 000 abonnenter i slutet av 2010. 
TeliaSonera AB är den dominerande operatören inom ip-tv och har cirka 
473 000 abonnenter. Antalet abonnenter i marknätet och via satellit har 
minskat under senare år men ökat kraftigt för ip-tv särskilt via fiber-LAN. 

Det har inte skett några stora förändringar vad gäller antalet lyssnare 
på radio under senare år. Det totala antalet lyssnare har minskat något 
och den kommersiella radion har tappat något fler lyssnare än Sveriges 
Radio. En anledning till att den kommersiella radion tappar fler lyssnare 
kan delvis bero på konkurrensen från musiktjänsten Spotify. Den lan-
serade för två år sedan och har idag globalt ungefär en miljon betalande 
kunder och cirka 10 miljoner användare. Enligt en undersökning som 
Sveriges Radio lät göra i slutet av 2010 lyssnar ungefär 70 procent av 9 
till 19-åringarna i Sverige på musik via Spotify åtminstone någon gång 
i veckan vilket är en ökning med drygt 15 procent jämfört med året 
innan. Av de enskilda företagen på radiomarknaden är Sveriges Radio 
överlägset störst – beträffande både omsättning och lyssnande.
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I mars 2011 fanns det 103 sändningstillstånd för den kommersiella 
radion fördelade på 52 sändningsområden. Den kommersiella radion 
samarbetar i nätverk och idag finns det två dominerande aktörer. Det är 
MTG Radio AB och SBS Radio AB. Idag är SBS Radio AB det största 
kommersiella radionätverket i Sverige med sina 54 radiostationer att 
jämföra med MTG Radio AB som driver totalt 47 stationer. 

Nästa steg för radion är att digitalisera den. I oktober 2010 beslutade 
regeringen om sändningsutrymme för kommersiell digital radio. Beslutet 
innebar att Myndigheten för radio och tv kunde påbörja arbetet med att 
meddela sändningstillstånd för marksänd digital kommersiell radio. Som 
ett första steg i detta arbete har myndigheten tillsammans med Post- och 
telestyrelsen tagit fram ett utkast till en strategi för tillståndsgivningen. 
När branschen har lämnat synpunkter kommer strategin att fastställas 
för att vara ett underlag vid framtida tillståndsgivning.

Det fanns 168 dagstidningar i Sverige 2010 och en genomsnittlig dag lä-
ser 75 procent av Sveriges befolkning mellan 9 och 79 år en dagstidning. 
Av dessa läser 66 procent en morgontidning och 31 procent en kvällstid-
ning. Däremot minskar andelen av befolkningen i åldern 9 till 79 år som 
har tillgång till en prenumererad dagstidning, 2010 var det 64 procent 
och året dessförinnan 66 procent. Samtidigt blir det allt vanligare att 
läsa dagstidningen på nätet. Åtta av tio internetanvändare läser, åtmins-
tone ibland, tidningarnas webbversioner och en av tre gör det varje dag.

Det medium vars användning ökar kraftigast är internet och de senaste 
fem åren har antalet internetanvändare i världen fördubblats. 71 procent 
av befolkningen i industriländerna använder internet och i utveck-
lingsländerna är det endast 21 procent. I Sverige har användandet av 
internet ökat. Den största ökningen är inte antalet användare utan tiden 
som spenderas på internet. 2010 ökade användningen med 15 procent. 
Nästan 40 procent av befolkningen använder internet mellan två och tio 
timmar per vecka.

Även lagstiftningen har påverkats av den tekniska utvecklingen och en 
ny radio- och tv-lag började gälla från och med 1 augusti 2010. Lagen 
innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv om audiovisuella 
medietjänster (AV-direktivet) har implementerats i svensk lagstiftning. 
Lagen ställer bland annat krav på ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Tillgängligheten i tv ska ökas med hjälp av till  
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exempel textning, tolkning och uppläst text. Myndigheten för radio och 
tv ska fatta beslut om vilka krav som ska ställas på de svenska kommer-
siella programföretag som sänder tv i marknätet eller via satellit. Målet 
är att i juni 2011 meddela beslut för berörda programföretag om deras 
skyldigheter att tillgängliggöra sina tjänster för personer med funk-
tionsnedsättning. Kraven ska vara framtagna med hänsyn till företagens 
finansiella förutsättningar.

2010 var ett förändringens år för myndigheterna inom medieområdet. 
Den 1 augusti 2010 bildades Myndigheten för radio och tv efter en 
avveckling av Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för 
radio och TV. Taltidningsnämnden inordnades i Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket och Statens Biografbyrå och Medierådet slogs ihop till 
Statens medieråd. 
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Mediekonsumtion
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Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar 
av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier och ju äldre vi blir desto 
mer tid används för mediekonsumtion. Totalt sett är det 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. Att använda datorn för att se 
på tv, eller åtminstone någon form av rörlig bild, blir allt vanligare. 2010 
hade 23 procent av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång till tv via 
internet. 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 hem-
met. Samtidigt blir mobil-tv allt mer populärt och 2010 hade 14 procent  
av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång till en så kallad smart 
mobil telefon och 9 procent hade tillgång till tv i sin mobil, mp3 eller 
iPod.1 Tv-konsumtionen via mobiltelefonen har ökat från 3 procent till  
9 procent mellan 2009 och 2010, enligt MMS.2

Radio är fortfarande ett av de mest populära medierna vad gäller 
användning och 99 procent av befolkningen i åldern 9 till 79 år har 
tillgång till en radio. Enligt TNS SIFO Radioundersökningar lyssnar 
cirka 73 procent av befolkningen på radio minst fem minuter under ett 
genomsnittligt dygn. Det är dock stora skillnader i användningstid i de 
olika åldersgrupperna. De yngsta i åldern 9 till 14 år lyssnar på radion 
20 minuter en genomsnittlig dag till skillnad från den äldsta åldersgrup-
pen 65 till 79 år som lyssnar 127 minuter en genomsnittlig dag. När det 
gäller användningstiden för internet blir förhållandet nästan det mot-
satta. Den näst yngsta åldersgruppen 15 till 24 år använder internet  
148 minuter en genomsnittlig dag att jämföra med åldersgruppen 65 till 
79 år som använder internet 27 minuter en genomsnittlig dag.3

2010 gjorde Medierådet4 en undersökning om små barns medievanor. 
Den omfattade barn i åldern 2 till 5 år och 5 till 9 år. Av undersökning-
en framgår det att majoriteten av alla barn har tillgång till tv, dvd, dator 
och internet i hemmet, 97 procent har tillgång till tv och 84 procent 
har tillgång till internet. De allra yngsta har sällan egna apparater men 
13 procent av 2 till 5-åringarna har egna tv-apparater jämfört med 19 
procent av 5 till 9-åringarna. När små barn använder medier är det tv de 
konsumerar mest. 10 procent av 2 till 9-åringarna tittade på tv mer än 3 
timmar per dag. Allra helst tittar de på Bolibompa i SVT B, 46 procent 
av barnen i åldern 2 till 9 år tittar på Bolibompa.5 
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Tabell 1.  Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till  
olika medier i hemmet 2010 (%). 

Har i hemmet tillgång till 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dagstidningsprenumeration 74 72 70 68 66 64

Radio 97 98 100 100 100 99

   vanlig radioapparat .. .. .. 93 92 88

   via internet .. .. .. 56 56 58

   i mobil/mp3/ipod .. .. .. 52 56 60

   i bilen .. .. .. 86 85 84

Tv 98 97 97

  Vanlig tv-apparat 98 98 97 97 97 96

      enbart en 30 30 32 32 33 34

      två 36 36 36 36 34 36

      tre eller fler 32 32 30 29 29 26

   via internet .. .. .. 20 22 23

   i mobil/mp3/ipod .. .. .. 6 6 9

   i annan apparat .. .. .. 1 1 ..

Text-tv 92 93 94 94 94 92

Multi-tv totalt1 .. .. .. 90 90 90

   via kabel 35 36 45 43 41 39

   via parabol 23 23 29 31 30 28

   via mark 18 23 29 31 33 30

   via bredband .. .. 3 7 10 12

Dvd-spelare 67 78 84 85 86 83

Videobandspelare 84 81 65 57 53 48

PVR/hårddiskmottagare .. 2 12 12 15 23

Persondator totalt 83 85 87 89 89 91

Portabel dator 30 38 44 54 62 71

Internet via dator 74 80 83 85 83 85

Internet via annan apparat .. .. .. 26 25 27

Bredbandsanslutning 51 63 68 72 69 72

Smart mobiltelefon .. .. .. .. .. 14

Mp3-spelare 32 47 54 55 45 38

Konsol för tv-spel .. 35 37 41 40 38

Bärbart spel .. 14 36 .. 10 11

1 Med multi-tv avses tv med fler kanaler än marknätets så kallade frikanaler (bl a SVT1, SVT2, Kun-
skapskanalen, SVT24, Barnkanalen, TV4, TV6 och Axess). 
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2010. 
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Tabell 2.  Användningstid för olika massmedier i hela befolkningen 
9-79 år en genomsnittlig dag 2010 (minuter).

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

Radio 86 20 48 82 99 127

CD-skiva 11 7 9 14 13 9

Mp3 17 24 49 19 8 3

Tv1 98 73 81 85 103 129

Text-tv 2 1 1 2 3 4

Video/DVD 8 11 12 11 7 4

Internet 81 53 148 115 68 27

Dagstidning2  25 6 10 15 28 47

Morgontidning 20 5 8 13 23 38

Kvällstidning 5 1 2 3 6 10

Tidskrift2 13 8 5 9 15 20

Vecko-/månadstidning 9 6 4 6 10 16

Special-/facktidskrift 3 1 1 2 4 4

Bok 20 24 21 20 19 20

Totalt 399 241 399 397 407 458

1. Avser genomsnittlig tid för vanlig tv.  2. Avser genomsnittlig tid för papperstidningen.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2010.

Diagram 1.  Beräknad medieanvändning i tid fördelad på olika  
medier och kanaler1 i befolkningen 9-79 år 2010 (%)

1. Figuren är en beräkning där Mediebarometerns bruttotid för radio och tv fördelats på grundval av 
uppgifter från räckviddsstudier för respektive medium 2010.   2. Avser enbart papperstidningen.
Källor: Sifo Media (radio), MMS (tv).
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Internet 22%
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TV4 5%
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Övriga TV-kanaler 8%
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1.1 Konsumtion av tv
Att titta på tv har inte på något sätt minskat i popularitet. Den dagliga 
räckvidden, det vill säga andelen av tv-befolkningen mellan 3 och 99 år 
som tittat på tv under minst 5 sammanhängande minuter en genomsnitt-
lig dag, är 71 procent för 2010. Detta är en ökning jämfört med föregå-
ende år då räckvidden var 70,3 procent. Under en genomsnittlig dag 2010 
tittade den svenska tv-befolkningen 166 minuter, det vill säga två timmar 
och 45 minuter, på tv vilket är lika länge som året innan.6 Det innebär 
att något fler tittar på tv men de avsätter inte mer tid. Sedan flera år finns 
det ett allt större utbud av kanaler att välja mellan och nya tillkommer. 
En trend som intensifierats på senare tid är att vi också har större möjlig-
het 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. 

Tabell 3. Antal tv-apparater i bostaden. 

Antal
Höst 
2005

Höst 
2006

Höst 
2007

Höst 
2008

Höst 
2009

Höst 
2010

En tv 39 42 45 44 43 43

Två tv 36 34 33 35 34 33

Tre eller fler 25 24 22 21 23 23

Källa: MMS

43 procent eller drygt 3,9 miljoner av Sveriges befolkning har tillgång 
till en tv-apparat, 33 procent till två och 23 procent till tre eller fler. Att 
använda datorn för att se på tv, eller åtminstone någon form av rörlig 
bild, blir allt vanligare. 

Tabell 4. Tillgång till dator och internet i bostaden. 

Tillgång till
Höst 
2005

Höst 
2006

Höst 
2007

Höst 
2008

Höst 
2009

Höst 
2010

Dator 81 83 84 85 87 89

Internet 76 79 81 83 85 87

Källa: MMS

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. År 2006 
var det endast 2 procent som hade tillgång till en personal video recorder 
(PVR) och 2010 var det 23 procent.
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Tabell 5.  Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till PVR  
i hemmet 2006-2009. 

Tillgång till 2006 2007 2008 2009 2010

PVR 2 12 12 15 23

Källa: Nordicom-Sverige 2010 Mediebarometern 

Numera har alla de stora tv-kanalerna webb-tv-tjänster där program-
men finns tillgängliga efter att de sänts på tv, både som betaltjänst och 
gratis. År 2010 tittade cirka 3 procent av internetanvändarna dagligen 
på tv via internet. Cirka 7 procent tittade dagligen på video via internet.7 
Att kunna koppla internet till tv-apparaten blir därför allt mer populärt. 
En digital-tv-mottagare med en koppling till internet eller en så kallad 
smart tv som har internet inbyggt ger tittaren direkt tillgång till tjänster 
på internet via tv-skärmen. Det blir även allt vanligare att titta på tv och 
samtidigt vara uppkopplad på nätet, så kallad multi tasking. 2009 var 
det 18 procent av befolkningen, 9 till 79 år, som både använde internet 
och tittade på tv mellan klockan 19.00 och 22.00 att jämföra med 6 
procent 2003.8

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. De mest 
populära kanalerna fortsätter vara de så kallade Big 5; SVT1, SVT2, 
TV3, TV4 och Kanal 5, trots ökad konkurrens från det ökade utbudet 
av nischkanaler.

Tabell 6. Tittartidsandel Big 5 2005-2010. 

Kanaler 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SVT1 24,2 21,8 19 19,4 21 23,2

SVT2 14,3 14,5 12,5 10,4 7,5 6,9

TV3 10,5 9,4 9,3 8,8 8,4 8,1

TV4 23,2 22,2 21,2 20,1 19,4 19,2

Kanal 5 9,2 8,8 8,2 7,9 7,2 6,8

Källa: MMS

Flest tittare år 2010 hade SVT1 med 23,2 procent. Därefter kommer 
TV4 med 19,2 procent. Allt sedan SVT:s kanalomläggning 2008 då 
SVT1 blev den breda kanalen med program för alla och SVT2 blev 
en faktainriktad kanal har SVT2 tappat tittare.9 SVT1 har blivit den 
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största kanalen av alla mätt i tittarandelar och är den kanal som har en 
ökad andel tittare sedan 2007. Övriga kanaler har däremot tappat tittare 
under flera år. Årets mest sedda program 2010 med 3,8 miljoner tittare 
var finalen i Melodifestivalen som sändes i SVT1. På andra plats kom 
julaftonsprogrammet Kalle Anka och hans vänner som även det sändes 
på SVT1.10 

Diagram 2. Tittartidsandel Big 5 2005-2010.

 

 

Av diagrammet framgår det att SVT1 har ökat sina tittartidsandelar se-
dan 2007 och att SVT2 har tappat tittare sedan 2006. Samtliga kanaler 
förutom SVT1 har tappat tittare sedan 2005. 
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Diagram 3.  De tio största tv-programföretagen på den svenska  
tv-marknaden efter tittartidsandel 2010 (%). 

Källa: MMS bearbetad av Nordicom

Sveriges Television AB (SVT) är det största programföretaget på den 
svenska tv-marknaden mätt i tittartid och SVT1 är den kanal som hade 
flest tittare 2010. Därefter kommer Bonnierägda TV4 AB vars kanal 
TV4 kommer på andra plats i MMS mätning av tittartidsandelar för 
2010. TV4-Gruppen har även ett flertal nischkanaler som fångar upp en 
del av de tittare TV4 tappat under senare år men även premiumkana-
ler från Canal+. Modern Times Group AB (MTG)/Viasat är det tredje 
största programföretaget med kanaler som TV3, TV6, TV8, TV10 samt 
premiumkanaler från TV1000. Därefter kommer SBS Broadcasting/
ProSiebenSat.1 med Kanal 5 och Kanal 9. Trots att tittarandelarna har 
minskat på de fem största kanalerna, förutom SVT1, behåller program-
företagen sina tittartidsdelsandelar genom att ha startat nischkanaler. De 
mest framgångsrika nischkanalerna tillhör något av de större program-
bolagen. På så sätt fragmenteras tittandet men de stora programbolagen 
behåller ändå sina tittarandelar.
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Diagram 4.  Tittartid Canal+-familjen och TV1000-familjen,  
redovisade kanaler i MMS årsrapport 1996–2010.

 

Premiumkanaler är de som anses vara mer attraktiva för konsumenter 
och innehåller oftast ett mer nischat programutbud, ofta en stor andel 
film. Konsumenten måste vara beredd att betala lite mer för att få ett 
utbud som är anpassat efter egna preferenser. Av diagrammet framgår 
att tittartiden för premiumkanalerna har ökat och nådde en topp 2003 
samtidigt som marknätet digitaliserades och det fanns fler kanaler att 
välja mellan på samtliga plattformar. Svenskarnas benägenhet att betala 
mer för sin tv-konsumtion har ökat sedan dess. 

1.1.1 Svenskt tv-utbud
Detta avsnitt är skrivet av professor Kent Asp, institutionen för journa-
listik, medier och kommunikation (JMG) på Göteborgs universitet, på 
uppdrag av Myndigheten för radio och tv.

Mångfalden i tv-utbudet
Mångfalden i programutbudet minskar över tid. Det gäller såväl i de två 
public servicekanalerna som i övriga kanaler. Utbudet under program-
året 2010 innebar en fortsatt utveckling mot en mindre programbredd i 
de fem största svenska tv-kanalerna.   
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Figur 1. Programbredden 1998–2010

Mycket liten bredd Mycket stor bredd
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2007–
2009

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0

2004–
2006

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0

2001–
2003

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0

1998–
2000

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0

 TV3/Kanal 5 TV4 SVT1+2

I figuren jämförs mångfalden i utbudet med hjälp av ett index som anger 
förhållandet mellan det antal typer av program som finns i en tv-kanals 
programutbud och det totala antalet programtyper som kan antas vara 
teoretiskt relevanta i ett mångfaldsperspektiv. Ju fler olika typer av pro-
gram en kanal uppvisar i sitt utbud, desto större programbredd uppvisar 
kanalen. För åskådlighetens skull redovisas i figuren medelvärdet för 
SVT1och SVT2, TV3 och Kanal 5 samt TV4. 

SVT1 och SVT2 uppvisar både som enskilda kanaler och som ett 
genomsnitt störst programbredd särskilt i det informationsinriktade ut-
budet. Programbredden i TV3 och Kanal 5 är betydligt mindre. TV4:s 
programbredd liknar mer SVT:s kanaler, och uppvisar en större bredd än 
den genomsnittliga SVT-kanalen när det gäller det underhållningsinrik-
tade utbudet.

Information och underhållning
Samtidigt som mångfalden i utbudet minskar är utbudet relativt stabilt 
vad gäller förhållandet mellan information och underhållning i de fem 
största kanalerna. Det framgår av figuren som visar hur utbudet under år 
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2010 förhåller sig till tidigare år (1998-2009) för de fem största kana-
lerna. Ju längre till höger på skalan en tv-kanal är placerad desto mer 
underhållningsinriktat är programutbudet och ju längre till vänster på 
skalan desto mer informationsinriktat är kanalens utbud. Nollpunkten 
anger att utbudet av information och underhållning är lika stort. 

Figur 2. Programbredd information och underhållning

Information Underhållning

2010

+100 +90 +80 +70 +60 +50 +40 +30 +20 +10 ±0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100

2007–
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+100 +90 +80 +70 +60 +50 +40 +30 +20 +10 ±0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100
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+100 +90 +80 +70 +60 +50 +40 +30 +20 +10 ±0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100

2001–
2003

+100 +90 +80 +70 +60 +50 +40 +30 +20 +10 ±0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100

1998–
2000

+100 +90 +80 +70 +60 +50 +40 +30 +20 +10 ±0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100

 Kunskapskanalen SVT24 SVT Vux SVT1+2 TV 4 Kanal 5  TV3

Under 2010 blev utbudet i SVT:s huvudkanaler (SVT1 och SVT2) mer 
informationsriktat än under tidigare år. Att SVT24 blev mer underhåll-
ningsinriktat förklaras i första hand av att Kunskapskanalen övertog 
SVT24:s sändningar av seminarier och konferenser. SVT:s samlade 
utbud för en vuxenpublik (SVTvux) blev trots SVT24:s förändrade pro-
gramprofil mer informationsinriktat än tidigare. 

TV3 och Kanal 5 ligger båda nära skalans ena ytterpunkt med ett 
övervägande underhållningsinriktat programutbud. Utbudet i TV4 lig-
ger under samtliga undersökta år mellan TV3/Kanal 5 och SVT. TV4:s 
utbud blev under 2010 något mer informationsriktat.  
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Det resultat som redovisas i figuren för det totala utbudet gäller även för 
programutbudet på bästa sändningstid. Utbudet i SVT:s huvudkanaler 
och i TV4 är alltså inte mer inriktat på underhållning på bästa sänd-
ningstid än i utbudet i sin helhet. 

Andelen svenska program
Under 2010 ökade utbudet av svenskproducerade program i SVT:s kana-
ler och hos TV4 och på bästa sändningstid sänds mer svenskproducerade 
program. Det gäller public service-kanalerna men även de andra kana-
lerna vilket troligen beror på att svenskproducerade program uppskattas 
mer av tittarna.

Figuren visar förhållandet mellan andelen svenska och utländska pro-
gram. Ju längre till höger på skalan en tv-kanal är placerad desto större 
andel av utbudet är producerat i ett annat land än Sverige och ju längre 
till vänster på skalan desto större andel av utbudet är producerat i Sve-
rige. Nollpunkten anger att andelen svenska program är lika stor som 
andelen utländska program.  

Figur 3. Inhemsk och utländsk utveckling

Övervikt inhemsk Övervikt utländsk
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Under år 2010 dominerade det svenskproducerade utbudet kraftigt i 
SVT1 och SVT2, 70 procent av utbudet var svenskt och 30 procent 
utländskt. Andelen svenskproducerade program är ännu högre i SVT24 
och Kunskapskanalen. Under år 2010 ökade andelen svenskproducerade 
program i SVT men sett i ett längre tidsperspektiv har andelen program 
producerade i Sverige minskat i SVT1 och SVT2, från ca 75 procent 
(1998-2003) till ca 68 procent (2007-2009).  

Under 2010 ökade andelen svenskproducerade program i TV4, från 
50 procent under närmast föregående period till 53 procent. Sett till 
perioden i sin helhet har utbudet av svenskproducerade program i TV4 
varit ungefär lika stort som utbudet av program som inte producerats i 
Sverige.   

I TV3 och Kanal 5 domineras utbudet av program som inte producerats 
i Sverige och under 2010 var andelen svenskproducerade program 11 
respektive 18 procent. Det svenskproducerade utbudet i Kanal 5 har över 
tid ökat mer än i TV3. 

Tv-världen
Utbudet av program som inte produceras i Sverige är främst angloa-
merikanska program. Det framgår av tabellen nedan där det utländska 
utbudet i SVT1+2 och i TV4 har fördelats på olika produktionsländer. 
Utbudet under år 2010 jämförs med det sammantagna resultatet för 
perioden 1998 till 2009. 
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Tabell 7. TV-utbudets produktionsursprung

PRODUKTIONSLAND
SVT1+2 

2010
SVT1+2

1998–2009
TV4

2010
TV4

1998–2009

Anglo-Amerika 60.4 60.1 94.5 92.9

USA 31.7 35.3 67.1 68.1

Storbritannien 26.5 20.5 23.3 18.7

Kanada 1.8 2.1 1.7 2.0

Australien/NZ 0.4 2.2 2.4 4.2

Norden 23.4 16.0 1.8 3.3

Danmark 10.4 7.0 1.3 1.0

Norge 7.6 5.0 0.3 1.3

Finland 5.4 3.8 0.2 0.2

Island 0.0 0.3 0.0 0.8

Europa 11.3 17.7 0.7 2.7

Tyskland 1.8 3.6 0.0 0.7

Frankrike 4.2 5.9 0.5 0.2

Övriga Västeuropa 4.6 6.1 0.2 1.4

Övriga Östeuropa 0.6 1.7 0.0 0.3

Ryssland 0.1 0.5 0.0 0.0

Asien 1.4 4.4 0.4 1.0

Japan 1.1 2.1 0.4 0.5

Kina 0.0 1.6 0.0 0.5

Indien 0.0 0.1 0.0 0.0

Övriga Asien 0.3 0.5 0.0 0.1

Afrika 2.7 0.5 2.4 0.0

Latinamerika 0.9 0.4 0.1 0.0

Övrigt/okänt 0.0 0.9 0.0 0.1

Totalt utländskt 100.0 100.0 100.0 100.0

Det är stor skillnad mellan SVT:s och TV4:s utländska programutbud – 
cirka 95 procent av utbudet i TV4 har ett angloamerikanskt ursprung, 
med stor dominans för amerikanska program. Motsvarande andel i SVT 
är cirka 60 procent, där andelen brittiska och amerikanska program är 
nästan lika stor. 

I SVT ökar andelen nordiska och brittiska program stort, medan program 
från övriga Europa minskar, liksom andelen amerikanska program. I TV4 
ökar också andelen brittiska program, men i övrigt handlar det om små för-
ändringar. Den i sammanhanget kraftiga ökningen för Afrika under år 2010 
handlar nästan uteslutande om sändningar från fotbolls-VM i Sydafrika.
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1.2 Radiolyssnandet
Radio är ett av de mest populära medierna vad gäller användningstid. 
Det kommer på andra plats efter tv.11 Enligt TNS SIFO Radiounder-
sökningar lyssnar cirka 73 procent av befolkningen på radio minst fem 
minuter under ett genomsnittligt dygn och flest lyssnare har radiosta-
tionerna P4 och RIX FM. Ungefär 3 procent lyssnar på närradio en 
genomsnittlig dag och cirka 4 procent på webbradio.12

Tabell 8.  Lyssnartid för befolkningen 9-79 år 2006-2010 minst  
5 min genomsnittligt dygn. 

IV2006 IV2007 IV2008 IV2009 IV2010

Radio totalt 76.2 75.2 74.3 75.6 72.9

Sveriges Radio totalt 48.6 47.4 47.2 49.2 48.6

PLR* totalt 32.5 33.2 32.6 31.5 29.2

Närradio 2.4 2.7 1.7 3.3 2.9

Webbradio 3.3 3.7 3.4 3,8 3.7

PLR är privat lokalradio
Källa: TSN SIFO Radioundersökningar

Diagram 5. Lyssnartid för befolkningen 9-79 år 2006-2010.  

Källa: TSN SIFO Radioundersökningar 
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Det har inte skett några stora förändringar vad gäller antalet radiolyss-
nare under senare år. Det totala antalet lyssnare har dock minskat något 
och den kommersiella radion har tappat något mer än Sveriges Radio 
(SR). En anledning till att den kommersiella radion tappar lyssnare kan 
delvis bero på konkurrensen från musiktjänsten Spotify. Den lanserades 
för två år sedan och har idag globalt ungefär en miljon betalande kunder 
och cirka 10 miljoner användare i hela världen.13 Enligt en undersök-
ning som SR lät göra i slutet av 2010 lyssnar ungefär 70 procent av 9 
till 19-åringarna i Sverige på musik via Spotify åtminstone någon gång 
i veckan vilket är en ökning med drygt 15 procent jämfört med året 
innan. Användandet är störst i åldersgrupperna under 35 år (där Spotify 
är större än både SR och kommersiell radio), men musiktjänsten ökar i 
alla åldrar. I gruppen 50 till 64 år använde dubbelt så många Spotify i 
slutet av 2010 jämfört med ett år tidigare.14

Många traditionella medieföretag kompletterar sina vanliga radiosänd-
ningar med sändningar via internet. Det finns även en mängd radiosta-
tioner som enbart sänder på webben. Första kvartalet 2011 lyssnade cirka 
4,4 procent på webbradio i minst fem minuter ett genomsnittligt dygn. 
Det är flest yngre i åldern 20 till 34 år som lyssnar på webbradio, cirka 8 
procent ett genomsnittligt dygn.15 

Tabell 9.  Webbradiolyssnandet efter ålder i minst 5 min  
ett genomsnittligt dygn 2011. 

Ålder 9-79 9-19 20-34 35-49 50-64 65-79

Andel 4.4 3.9 8.3 5.3 2.9 0.5

Källa: TNS SIFO Radioundersökningar

1.3 Tidningskonsumtion
Dagstidningarna har varit snabba på att följa med i den tekniska utveck-
lingen och att profilera sig på internet. Den kanske viktigaste plattfor-
men för tidningen är numera nätet där innehållet för det mesta är gratis. 
2010 fanns det 168 betalda dagstidningar i Sverige och 120 av dem 
kunde 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. 
I storstäderna läser 66 procent en gratistidning en genomsnittlig dag.16 
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En genomsnittlig dag läser 75 procent av Sveriges befolkning mellan 9 
och 79 år en dagstidning. En dagstidning kan antingen vara en morgon-
tidning eller en kvällstidning.17 De flesta som läser en dagstidning läser 
en morgontidning, 66 procent, och 31 procent läser en kvällstidning.

Diagram 6. Dagspressläsare 9-79 år en genomsnittlig dag 2010. 

Källa: Nordicom

Tabell 10.  Andel dagspressläsare 9-79 år en genomsnittlig dag 
1999-2009. 

1999 2000 2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009

82 85 81 82 81 81 80 77 77

Källa: Nordicom

Tabell 11.  Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till  
en dagstidningsprenumeration i hemmet 2010 (%). 

Har i hemmet tillgång till 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dagstidningsprenumeration 74 72 70 68 66 64

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2010
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Trots konkurrensen från andra medier är ändå andelen dagspressläsare 
hög och relativt stabil. Däremot minskar andelen av befolkningen i ål-
dern 9 till 79 år som har tillgång till en prenumererad dagstidning, 2010 
var det 64 procent. Samtidigt visar statistik från rapporten Svenskarna 
och Internet 2010 att det blir allt vanligare att läsa dagstidningen på nä-
tet. Åtta av tio internetanvändare läser, åtminstone ibland, tidningarnas 
webbversioner och en av tre gör det varje dag. Det ena sättet att läsa tid-
ningen på verkar inte utesluta det andra, snarare förstärker de varandra.18

1.4 Användandet av internet
De senaste fem åren har antalet internetanvändare i världen fördubblats. 
71 procent av befolkningen i industriländerna använder internet. Mot-
svarande siffra för utvecklingsländerna är 21 procent. Antalet användare 
är lägst i Afrika och högst i Europa.19 Även i Sverige har användandet 
av internet ökat. Förra året använde 81 procent av svenskarna över 16 år 
internet dagligen. Den största ökningen är inte antalet användare utan 
tiden som spenderas på internet. Under 2010 ökade användningen med 
15 procent.20 Nästan 40 procent av befolkningen använder internet mel-
lan två och tio timmar per vecka. Storförbrukarna är nästan lika många 
som de som inte använder internet alls. 

Diagram 7.  Hur mycket tid lägger svenska folket ner på internet 
varje vecka?

Andel av befolkningen som i hemmet ägnar internet olika lång tid i veckan. Källa: Olle Findahl, 
Svenskarna och Internet 2010, diagram 8:5
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För barn mellan 2 och 9 år är det en femtedel som på fritiden använ-
der internet flera gånger i veckan, en femtedel gör det en gång i veckan 
och en fjärdedel mer sällan än varje vecka. Bara fem procent använder 
internet varje dag på fritiden och 29 procent gör det aldrig. De vanli-
gaste hemsidorna att besöka i den här ålderskategorin är Bolibompa, You 
Tube, Spela och SVT/SVT Play. Av de äldre barnen 5 till 9 år besöker 
två procent sociala nätverkssidor på fritiden.21 

1.4.1 Mobilt internet
Idag finns internet tillgängligt på många platser utöver hemmet genom 
trådlösa nätverk i bl.a. mobilen. 22 procent av mobilanvändarna använ-
der mobilen för att någon gång koppla upp sig mot internet. Av de som 
använder internet via mobilen har en kraftig ökning av användandet 
skett mellan 2009 och 2010. Främst används det för att leta nyheter 
samt läsa och skicka e-post. Den största ökningen står dock mobilt tv/
video-tittande för, från 7 till 32 procent, och att koppla upp sig mot so-
ciala nätverk, från 9 till 42 procent, med mobilen. Det är personer mel-
lan 26 och 35 år som i störst utsträckning använder internet i mobilen. 
Men trots mobila bredband, bärbara datorer och mobiltelefoner används 
internet oftast i hemmet – hela 97 procent använder det i hemmet.22 I 
genomsnitt har sju procent av Europas befolkning internetaccess via mo-
bilen. I Sverige är andelen högre, 20 procent. Sverige ligger tillsammans 
med Danmark, Norge, Island och Luxembourg i topp bland Europas 
länder vad gäller internetaccess via mobilen, men också vad gäller inter-
netaccess generellt.23 

1.4.2 Sociala medier
Kommunikation genom massmedier utmärks av att det finns en stor 
grupp mottagare till den information som förmedlas och att informatio-
nen först går genom någon form av organisation som skapat innehållet.24 
Traditionellt är massmedier kanske synonymt med stora företag som 
publicerar tryckta tidningar eller sänder radio och tv, men begreppet 
massmedia kompliceras sedan ett par decennier av internet och främst 
den senaste tidens utveckling av det som kallas sociala medier. Enskilda 
individer har nu möjlighet att nå en stor publik och publicera sina åsik-
ter, något som tidigare endast var möjligt för en mindre grupp producen-
ter av innehåll. Sociala medier kan till exempel vara bloggar, communi-
ties, diskussionsforum och artikelkommentarer. 
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Den sociala interaktionen och det användargenererade innehållet skiljer 
sociala medier från traditionella medier. I traditionella medier som 
tryckta tidningar, radio eller tv finns också en viss interaktion så som in-
sändare i tidningar eller möjlighet att ringa in till ett radioprogram, men 
inte i samma utsträckning eller med samma direktkommunikation som 
hos de sociala medierna. Individer kan nu massprida information genom 
egna hemsidor eller bloggar och få omedelbar respons från sina läsare.

Bloggar
Att ha en blogg är ett relativt nytt sätt att kommunicera via internet. 
Det kan beskrivas som en slags dagbok med personliga inlägg, men kan 
lika väl vara en journalistisk publikationsform eller ett sätt för ett företag 
att marknadsföra en produkt. Ofta finns möjlighet till att kommentera 
inläggen vilket gör att bloggaren kan möta sina läsare snabbt. Bloggar 
finns överallt på internet och drivs till exempel av privatpersoner, poli-
tiker, företag, tidningar och små intresseföreningar. Enligt indexerings-
tjänsten Technorati startades i april 2009 190 000 nya bloggar i världen 
- varje dag. I en mikroblogg är antalet tecken per inlägg begränsat till ett 
litet antal och då kan inläggen göras via SMS. Ett exempel på detta är 
Twitter som är den största renodlade webbplatsen för mikrobloggar.25 

Sociala nätverk 
Sociala nätverk på internet tilltalar många människor. En skillnad mel-
lan en vanlig webbsida och ett socialt nätverk är att du ofta måste bli 
medlem för att få ta del av innehållet på sidan. Att bli medlem i ett so-
cialt nätverk är enkelt och ofta kostnadsfritt.26 Ett exempel på ett socialt 
nätverk är Facebook med över 500 miljoner aktiva användare där hälften 
loggar in dagligen. Hälften av användarna har tillgång till Facebook 
via mobilen och dessa användare är mer aktiva i nätverket än de som 
inte använder mobilen. Den genomsnittlige användaren skapar 90 nya 
innehåll varje månad vilket kan vara anteckningar, bilder, blogginlägg 
m.m.27 

Att vara aktiv i sociala nätverk är vanligast i åldrarna 19 till 25 år, men 
även i mycket unga år och bland äldre människor är intresset stort. 
Bland 19-25-åringarna är det bara 12 procent som aldrig besöker ett 
social nätverk. Den övervägande delen av internetanvändarna under 45 
år är idag medlemmar i ett socialt nätverk.28
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1) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2010
2) Rapport om rörlig bild i elektroniska kommunikationsnät med fokus på beställ-tv, 
Stelacon, maj 2011
3) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2010
4) Statens medieråd sedan 1 januari 2011
5) Småungar & Medier 2010, Medierådet
6) MMS, Årsrapport 2010
7) Källa: Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010
8) Internetbarometer 2009, Nordicom-Sverige
9) Svenskt TV-utbud 2009, Kent Asp
10) MMS Årsrapport 2010
11) Mediedagen, Nordicom-Sverige
12) TSN SIFO Radioundersökningar 
13) www.spotify.com, 2011-05-09
14) www.sr.se, 2011-05-10
15) TNS SIFO Radioundersökningar, Rapport 1 2011
16) Svensk Dagspress 2010,Fakta om marknader och medier, TU
17) Mediebarometer 2009, Nordicom-Sverige, 2010
18) Källa: Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010
19) http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf, 2011-05-18 
20) Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010, sid 6
21) Småungar & Medier 2010. Medierådet. 
22) Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 sid 37 ff
23)  Rapport om rörlig bild i elektroniska kommunikationsnät med fokus på beställ-tv, 

Stelacon, maj 2011
24)  Stig Hadenius, Lennart Weibull, Ingela Wadbring, Massmedier, 9:e upplagan, 2009, 

sid 17
25) http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg 2011-05-18
26) http://sv.wikipedia.org/wiki/Community 2011-05-18
27) http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 2011-05-18
28) Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010, sid 44
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Mediemarknaden
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Avsnitt 2.1 till 2.4 är skrivna av Staffan Sundin, Nordicom-Sverige, på uppdrag av Myn-
digheten för radio och tv.

Den svenska mediemarknaden är under snabb utveckling och det görs stora 

investeringar i ny teknik och nya tjänster. Övergången till digital teknik har mins-

kat både produktions- och distributionskostnaderna på etermedieområdet och 

gjort det möjligt att lansera nya, i regel nischade, tv-kanaler. På dagspressmark-

naden 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 med-

ieföretagen i sin strävan att behålla sina konsumenter och annonsörer.

 

2.1 Mediekonsumtion och  
reklammarknaden
Det ökade utbudet har inte lett till att mediekonsumtionen vuxit i mot-
svarande grad. Mellan 2005 och 2010 har användningstiden för medier 
ökat med tjugo minuter. Konsumtionen av internet ökade kraftigt med  
49 minuter, medan den minskade för radio och dagspress. Alltfler medie - 
producenter vill få del av konsumenternas begränsade tid, vilket leder till 
en allt hårdare konkurrens på mediemarknaden. 

Tabell 12.  Användningstid för massmedier i hela befolkningen 9-79 år  
en genomsnittlig dag 2000, 2005 och 2010 (minuter) 

Massmedium 2000 2005 2010
Förändring 

2000/2010 (%)
Förändring 

2005/2010 (%)

Radio 129 105 86 -33 -18

Tv 105 96 98 -7 2

Dagstidning 31 29 25 -19 -14

Bok 23 21 20 -13 -5

Populär-/facktidskrift 20 14 13 -35 -7

CD/grammofonskiva/ 
kassettband/MP3 29 29 28 -3 -3

Text-tv 4 3 2 -50 -33

Video/dvd 10 12 8 -20 -33

Internet 21 32 81 286 153

Totalt 372 341 361 -3 6

Källa: Bearbetning av Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2010.
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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 medie-
konsumtion har ökat för många hushåll. Alltfler hushåll väljer att betala 
mer för sin mediekonsumtion.

Annonsintäkter utgör en mycket viktig inkomstkälla för en rad medie-
branscher, som dock konkurrerar med flera icke medieanknutna reklam-
bärare, som svarar för en femtedel av reklaminvesteringarna. Dagspres-
sen är fortfarande den största enskilda reklambäraren, men har minskat 
sin marknadsandel med 4 procentenheter mellan 2005 och 2010. 
Reklaminvesteringarna på internet har ökat mycket snabbt och nätet 
passerade 2009 tv som landets näst största reklambärare. Tv-branschen 
har under 2000-talet ökat sina reklamintäkter i ungefär samma takt som 
marknaden i stort med en marknadsandel på cirka 17 procent. 

Tabell 13.  Reklaminvesteringar i Sverige 2010 (mnkr)

Investeringar Andel %
Förändring 

2005/2010 (%)

Dagstidningar 7 855 25,5 -4

Tidskrifter 1 943 6,3 -12

Bio 119 0,4 75

Tv 5 213 16,9 24

Radio 688 2,2 34

Internet/mobiler 5 786 18,8 256

Gratispublikationer 2 513 8,2 8

Kataloger/Vägledande medier 1 116 3,6 -46

DR 3 970 12,9 -8

Utomhusreklam 1 079 3,5 8

Butiksmedia 84 0,3 68

Bilagor 429 1,4 15

Totalt 30 795 100,0 14

Källa: Bearbetning av IRM:s pressmeddelanden 2006-02-20 och 2011-02-15.
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2.2 Branschstruktur för radio
Av de enskilda företagen på radiomarknaden är Sveriges Radio överlägset 
störst – beträffande både omsättning och lyssnande. Företagets totala 
dagliga räckvidd våren 2011 uppgick till 48 procent av befolkningen. Av 
de enskilda kanalerna nådde P4, P1 och P3 31, 12 respektive 11 procent. 

Tabell 14.  Intäkter och resultat för företag på den svenska  
radiomarknaden 2009 (mnkr)

Huvudägare Företag Intäkter Resultat

Förvaltningsstiftelse Sveriges Radio 2 274,8 -4,9

Stenbeck MTG1 ca 360,0 …

ProSiebenSat.1 SBS Radio2 291,0 18,0

NRJ SA NRJ-sfären 41,7 5,6

Östgöta Correspondenten Norrköpings Radio & Co 21,5 4,2

Erik Roll (33), Anders Elfström (33),  
Roger Dackegård (33) Filt 15,1 0,5

Li Skarin Massa Media i Piteå 10,8 0,6

Anders Olsson A-One Produktion 7,8 1,1

Upsala Nya Tidning Uppsala Musikradio City 6,0 2,1

Västerbottens-Kuriren VK Radio 5,6 2,1

Erland Karling (33), Per Juhlin (33),  
Daniel Nilsson (33) Beppo Ljudproduktion 5,3 0,5

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 radiostationer i Baltikum redovisade intäkter och rörelseresultat på 688 mkr respek-
tive 80 mkr. Verksamheten i Sverige särredovisas ej.

2  De ekonomiska uppgifterna avser SBS Radio och dess dotterbolag exkl. koncernelimineringar.

Källa: Årsredovisningar.
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Så gott som samtliga kommersiella lokalradiostationer är sedan 2006 
samlade i två grupperingar, MTG Radio respektive SBS Radio, som äger 
koncessionerna och svarar för programproduktionen. 

Stenbecks MTG Radio har 47 stationer sedan maj 2011 med en total 
daglig räckvidd på 15 procent. Störst är Rix FM-nätet som består av 
30 stationer, av vilka de flesta ägs av bolag i Stenbeckssfären samt i ett 
par fall av lokala tidningsföretag. Rix FM hade våren 2011 en daglig 
räckvidd på 13 procent. MTG driver även nätverken Bandit Rock med 
tio stationer och en räckvidd på 5 procent samt NRJ med tre stationer i 
storstäderna och en räckvidd på 2 procent. 

SBS Radio har sedan 2003 kraftigt stärkt sin ställning på den svenska 
radiomarknaden genom flera stora förvärv. Bolaget kontrollerar våren 
2011 41 stationer, varav 30 ingår i nätverket Mix Megapol och åtta i 
Rockklassiker. Den totala räckvidden för SBS Radios stationer uppgick 
våren 2011 till 15 procent. I december 2010 erhöll SBS Radio 13 av 
de 14 nya sändningstillstånd som Myndigheten för radio och tv ut-
lyst, varav sju kommer att ingå i Rockklassiker-nätverket och sex i Mix 
Megapol-nätverket. SBS Radio ägs till 80 procent av ProSiebenSat.1-
koncernen och till 20 procent av Stampen.
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2.3 Branschstruktur för tv
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 pro-
gramproducenter har ökat kraftigt.

Tabell 15.  Programföretag på den svenska tv-marknaden 2009.  
Intäkter och resultat efter finansiella poster (mnkr).

Huvudägare Företag Kanaler1

Intäkter Resultat

Sverige Totalt Totalt

Bonnier TV4 AB TV4, TV11, TV4 +, sex 
övriga TV4-kanaler, 
tio Canal+-kanaler

ca 4 225 5 543,1 347,7

Förvaltnings-stiftelse Sveriges  
Television AB

SVT1, SVT2, SVT24, 
Barnkanalen,  
Kunskapskanalen

3 803,5 3 803,5 10,2

Förvaltnings-stiftelse Sveriges Utbild-
ningsradio AB

Kunskapskanalen2 319,8 319,8 -2,8

Stenbeck MTG – Affärsområde 
Betal-TV Norden

TV8, sex TV-1000- 
kanaler, åtta Viasat-
kanaler 

… 4 163,0 725,0*

Stenbeck MTG – Affärsområde 
Fri TV Skandinavien

TV3, TV6, TV10, … 3 652,0 820,0*

ProSiebenSat.1 Kanal 5 AB Kanal 5, Kanal 9 1 059,3 1 059,3 266,5

Viacom MTV Networks AB MTV, Nickelodeon, 
VH-1, Comedy 
Central

174,5 174,5 17,0

Cikte Holding3 Millennium Media 
Group AB4

Star!, Showtime, 
Silver, TNT74

202,7 202,7 29,4

TF1 Eurosport  
Television AB

Två Eurosport-
kanaler

88,1 88,1 0,7

Nordstjernan Axess Publishing Axess TV 6,4 6,4 -20,3

1 Uppgifter om kanaler avser våren 2011.
2 Kunskapskanalen produceras i samarbete mellan Utbildningsradion och Sveriges Television.
3 Time Warner förvärvade sommaren 2010 Millennium Media Group.
4 De ekonomiska uppgifterna inkluderar filmdistribution (ca 51 mnkr).
* Avser rörelseresultat. 

Källa: Årsredovisningar och pressreleaser. 
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Tabell 16.  Tv-företagens publik 2010

Huvudägare Företag/kanaler1

Publik 3-99 år  
Andel av tittartid (%)

Förvaltningsstiftelse Sveriges Television AB 35,2

Bonnier TV4 AB 29,0

Stenbeck MTG 17,7

ProSiebenSat.1 Kanal 5 AB 9,0

Discovery Holding Discovery 2,2

Viacom MTV, Nickelodeon, VH-1 2,0

Disney Disney Channel 1,6

Time Warner Cartoon, CNN 0,8

TF1 Eurosport 0,7

Övriga 1,8

Totalt 100,0

1  De fyra största företagen kanaler redovisas i tabell Programföretag på den svenska tv-marknaden.

Källa: Bearbetning av MMS Årsrapport TV-tittandet 2010.

Omsättningsmässigt är TV4-Gruppen efter förvärvet av C More En-
tertainment störst på den svenska tv-marknaden. Mätt i tittartidsandel 
behåller dock SVT förstaplatsen bland företagen. Efter att SVT under en 
lång tid har minskat sin andel av tittartiden, med 19 procentenheter se-
dan 1994, bröts trenden 2010 då bolaget ökade drygt 2 procentenheter. 
De tre stora kommersiella tv-företagen på den svenska marknaden, TV4 
AB, MTG och ProSiebenSat.1, har alla de senaste åren haft minskade 
tittartidsandelar för sina huvudkanaler, TV4, TV3 respektive Kanal 5. 
Genom att lansera nya kanaler har dock både TV4 AB och MTG kun-
nat öka sina publikandelar. De tre stora kommersiella tv-bolagen svarade 
2010 för 56 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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Tabell 17.  Företag verksamma inom tv-produktion, intäkter  
och resultat 2009 (mnkr)

Ägare Bolag

Intäkter 
i Sverige 

(Mkr)

Resultat e. 
finansiella 

poster (Mkr)

Stenbecksfären MTG1 414,6 8,3

Strix Television Sverige 377,0 12,2

Strix Drama 37,5 -3,9

Shine2 Metronome Film & Television1 392,1 58,0

Meter Film & Television 257,8 36,7

STO-CPH Produktion 97,3 12,3

Metrix Interactive 20,1 3,0

Friday TV 16,8 6,0

Stena Adactum (43) m fl3 MPP MediaTec Group1 347,0 -4,8

Mediatec Studios 178,7 8,2

Mediatec Broadcast Sweden 168,3 -13,0

De Agostino Zodiak Television1 209,5 17,0

Jarowskij Enterprises 114,9 6,5

Mastiff 94,6 10,5

Eyeworks B.V Eyeworks Scandinavia1 182,9 20,6

Eyeworks Sweden 105,7 3,3

Eyeworks Gothenburg 77,2 17,3

Trav & Galopp Kanal 75 169,0 0,1

ITV Silverback 136,7 -22,0

Arvid Svensson AB (51), 
Thomas Hedberg (24,5), 
Anette Beijer (24,5) Titan Television 105,3 3,2

Northern Alliance Group4 Baluba Television 96,1 11,8

Hakan Invest Forma Publishing Group1 83,6 9,8

OTW Television 34,5 4,4

OTW Sport Television 23,2 2,1

OTW Sportproduction 26,0 3,3

IMG IMG (Sweden) 77,6 3,3

Svensk Elitfotboll (50), 
Fotbollförbundet (50) Onside TV-Production 70,6 -4,8

Michael Hjorth (30),  
Johan Kindblom (30), 
Tomas Tivemark (30) Tre Vänner Produktion 69,2 3,8

Bertelsmann/RTL Freemantle Sverige 55,2 7,1

Banijay5 Nordisk Film TV-Produktion 52,5 -4,0
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1  De ekonomiska uppgifterna avser koncernens/sfärens sammanlagda verksamhet på tv-produk-
tionsmarknaden i Sverige exklusive koncernelimineringar.

2 Shine förvärvade Metronome-koncernen våren 2009 av Schibsted.
3  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).
4 Northern Alliance förvärvade hösten 2009 Baluba av Peter Settman.
5 Banijay förvärvade hösten 2009 Nordisk Film TV-Produktion av Egmont.

Källa: Årsredovisningar 

SVT är landet största tv-producent, den exakta omfattningen går inte att 
redovisa på grund av att bolaget inte särredovisar sin produktionsverksam-
het. Störst bland programproduktionsbolagen är MTG:s Strix och Metro-
nome, som 2009 förvärvades av brittiska Shine Group och som i sin tur 
köptes 2011 av Rupert Murdoch ś News Corporation. Under 2000-talet 
har en rad utländska mediekoncerner kommit in på den svenska markna-
den genom förvärv eller nyetableringar, till exempel italienska de Agostino, 
holländska Eyeworks, engelska ITV, amerikanska IMG och tyska Bertels-
mann/RTL. Under 2009 förvärvades Baluba och Nordisk Film TV-
Produktion av finländska riskkapitalbolaget Capman respektive Banijay. 
Under 2010 etablerade tyska ProSiebenSat.1 och holländska Endemol 
dotterbolag i Sverige. MPP MediaTec Group är ett renodlat medieteknik-
bolag, som bland annat svarar för sportsändningar i en rad kanaler.

Tabell 18.  Företag på marknaden för distribution av radio och tv. 
Intäkter och resultat efter finansiella poster 2009 (mnkr)

Huvudägare Företag Intäkter 

Resultat  
efter finan-

siella poster 

Carlyle Group och Provi-
dence Equity Partners Com Hem 4 087 809

Staten Teracom 3 408 483

varav rörelsegren

Betal-tv 2 415 128*

Utsändning av radio och tv 615 296*

Telenor1 Canal Digital Sverige 1 767 -10

Stenbeck … …

Stenbeck/MTG Viasat 1 398 247

Stenbeck/Tele2 Tele2TV2 … …

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 Part-
ners, har en mycket stark ställning på kabel-tv-marknaden med cirka 1,8 
miljoner anslutna hushåll. Det statliga Teracom ansvarar för tv- och ra-
dioutsändningarna via marknätet samt bedriver via dotterbolaget Boxer 
betal-tv-verksamhet i det digitala marknätet. Telenor, majoritetsägt av 
norska staten, finns representerat i Sverige med Canal Digital som är 
verksam som både satellit- och kabeloperatör. Även Stenbeck har intres-
sen inom både satellit- och kabeldistribution genom Viasat och Tele2TV. 
TeliaSonera distribuerar ip-tv men särredovisar inte denna verksamhet.

2.4 Aktörer på mediemarknaden
Det finns flera likartade tendenser på mediemarknaderna i de nordiska 
länderna. Många av de större medieföretagen har utökat sina verksam-
hetsfält. De stora nordiska mediekoncernerna har även i stor utsträck-
ning expanderat genom att gå över nationsgränserna och etablera 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 2009 
återfinns sju koncerner, Bonnier, Schibsted, Stenbeck, ProSiebenSat.1, 
Egmont, Telenor och Aller, som alla har starka positioner i flera nord-
iska länder. Även KF Media har viss verksamhet i grannländerna. Av de 
större aktörerna är det staten, Stampen, Mittmedia och det utlandsägda 
Com Hem som främst är verksamma på den svenska marknaden.
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Tabell 19.  Företag på marknaden för distribution av radio och tv.  
Intäkter och resultat efter finansiella poster 2009 (mnkr)

Ägare Huvudbolag

Medieintäkter Koncer-
nens totala 
intäkter

Större företag  
(varumärken) i SverigeSverige Totalt

Familjen Bonnier Bonnier AB 15 761 30 939 30 939 Albert Bonniers Förlag, 
Wahlström & Widstrand,  
Forum, Bonnier Carlsen, 
Bonnier Audio, AdLibris, 
Bonnier Tidskrifter, Semic, 
Dagens Nyheter,  
Sydsvenskan, Expressen, 
Kvällsposten, GT,  
Ystads Allehanda,  
Trelleborgs Allehanda, 
Kristianstads bladet,  
Dagens Industri, TV4, C 
More (Canal Plus),  
Svensk Filmindustri, SF Bio, 
Homeenter, Discshop

Svenska staten 10 9661 10 9661 …

varav SVT, SR 
och UR

6 879 6 879 6 879 Sveriges Television,  
Sveriges Radio,  
Utbildningsradion 

varav Teracom 3 408 3 408 3 408 Teracom, Boxer 

Svenska staten (60),  
Danska staten (40)

varav Posten 
Norden AB

1 263 1 263 44 663 Tidningstjänst

Familjen Hjörne (87) Stampen 5 072 5 072 5 072 Göteborgs-Posten, V-TAB, 
Promedia (VLT, Nerikes 
Allehanda samt 12 lokal-
tidningar), Mediabolaget 
Västkusten (Hallandsposten, 
Hallands Nyheter, TTELA, 
Bohusläningen, Ström-
stads Tidning), Appelberg 
Publishing Group, GISAB, 
Stampen Media Partner

Familjen Stenbeck 
(>50 genom direkt 
och indirekt ägande)

Stenbecksfären2 4 854 16 512 89 963

varav Modern 
Times Group 

4 298 14 173 14 173 TV3, TV6, TV8, V1000,  
Viasat, Strix, MTG Radio 
(Rix FM), CDON

varav Metro 
International

556 2 339 2 339 Metro

Tinius Nagell-Erich-
sens dödsbo (27), 
investeringsfonder

Schibsted A/S 4 762 15 501 15 501 Svenska Dagbladet,  
Aftonbladet, Blocket,  
Sandrew Metronome, 
Schibsted Förlag
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Carlyle Group och 
Providence Equity 
Partners 

Com Hem 4 087 4 087 4 087 Com Hem

Kooperativa  
Förbundet 

KF 3 278 3 278 37 209 Akademibokhandels-
gruppen, Norstedts Förlags-
grupp (Norstedts, Rabén & 
Sjögren), Tidningen Vi, Pan 
Vision

Egmont Fonden Egmont Interna-
tional Holding3

1 973 15 694 15 694 Egmont Kärnan, Nordisk 
Film, Egmont Tidskrifter, 
Hjemmet Mortensen,  
Vagabond 

Norska Staten (54) Telenor4 1 768 10 301 118 764 Canal Digital

Nya Stiftelsen Gefle 
Dagblad (70)

Mittmedia För-
valtnings AB

1 597 1 597 1 597 Sundsvalls Tidning, Gefle 
Dagblad, Arbetarbladet, 
Östersunds-Posten,  
Dalarnas Tidningar samt  
ytterligare 8 lokaltidningar

Familjen Aller Carl Allers Eta-
blissement

1 378 5 513 5 513 Svenska Aller,  
Aller Business5

KKR och Permira 
(88)6

ProSiebenSat.1 1 277 29 324 29 324 Kanal 5, SBS Radio

Erik och Asta  
Sundins Stiftelse 
(88)

Norrköpings Tid-
ningars Media

1 206 1 206 1 206 Norrköpings Tidningar, 
Östgöta Corresponden-
ten, Norrländska Social-
demokraten, Norrbottens-
Kuriren samt ytterligare 4 
lokaltidningar

1 SVT:s, SR:s och UR:s avgifter till Teracom är eliminerade. 
2 Stenbecksfären bedriver genom Tele2 kabel-tv-verksamhet som inte särredovisas. 
3  Uppgifterna för Sverige avser koncernens totala medieintäkter exklusive koncern elimineringar.
4  Telenor bedriver även distribution av television via bredband i B2 Bredband.  

Denna verksamhet särredovisas inte. 
5 Avyttrades 2010.
6  KKR och Permira kontrollerar 88% av rösterna och 51% av aktiekapitalet i  

ProSiebenSat.1. 

Källa: Årsredovisningar.

2.4.1Bonnier
Bonnier AB är landets i särklass största mediekoncern med en omsättning 
2010 på 30,6 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 un-
dantag för radio och musik. Under 2000-talet har större 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.
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Tabell 20.  Geografisk fördelning för Bonnier AB:s intäkter 2010 
(mnkr)

Regioner  Intäkter 
Andel av  

intäkter (%)
Förändring 

2000/2010 (%)

Sverige 16 749 55 57

Övriga Norden 8 646 28 142

Övriga länder  5 183 17 105

Totalt  30 578 100 82

Källa: Årsredovisning för Bonnier AB 2002 och 2010.

Bonniers engagemang i de nordiska grannländerna har kontinuerligt vuxit  
och svarade 2010 för 28 procent av Bonnier AB:s totala intäkter, varav 
Finland efter förvärvet av MTV Media är störst med 12 procent. Under 
2000-talet har omsättningen i USA och Tyskland vuxit kraftigt och de 
två länderna svarar vardera för sju respektive sex procent av intäkterna.

Albert Bonniers Förlag har i mer än hundra år varit landets ledande utgi-
vare av kvalificerad skönlitteratur. 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 utgiv-
ning. Bonniers finns även representerad i återförsäljarledet genom landets 
största nätbokhandel, AdLibris, och en rad stora bokklubbar.

Tabell 21.  Intäkter och rörelseresultat för Bonnier AB 2010 (mnkr)

Affärsområde Intäkter 

Andel av  
intäkter  

(%)

Förändring  
2000/2010  

(%)

Rörelse-
resultat  

EBITA

Rörelse- 
marginal  

(%)

Books 6 525 20 71 720 11

Magazine Group 5 658 19 113 155 3

Broadcasting &  
Evening Paper 9 978 33 1 260

Entertainment 3 828 13 66 280 7

Business Press 1 758 6 32 210 7

Morning Paper 3 405 11 39 -4

Övrigt -314 -553

Totalt 30 578 100 82 2 111 6

Källa: Årsredovisning för Bonnier AB 2002 och 2010.



52 | Medieutveckling 2011 • MEDIEMARKNADEN

Utgivningen av dagstidningar svarar för cirka 30 procent av Bonniers in-
täkter på den svenska marknaden. Med tidningar som Dagens Nyheter, 
Expressen, Sydsvenska Dagbladet och Dagens Industri är koncernen lan-
dets främsta tidningsutgivare med en andel på 26 procent av den totala 
upplagan. Bonniers är med intäkter på cirka två miljarder kronor den 
största aktören på den svenska tidskriftsmarknaden. Koncernen har en 
bred utgivning av framför allt specialtidningar och magasin genom flera 
förlag, varav Bonnier Tidskrifter och Bonnier Publications är de största.

Efter förvärven av finländska MTV Media, TV4 och C More Entertain-
ment har television kommit att bli Bonniers viktigaste verksamhetsgren 
med en omsättning på cirka 8,5 miljoner kronor, varav cirka 4,2 miljo-
ner kronor genereras i Sverige. Affärsområdet Entertainment med SF Bio 
och Svensk Filmindustri som de största företagen i Sverige omsätter cirka 
3,8 miljarder kronor, varav cirka 2,6 miljarder på den svenska marknaden.

2.4.2 Statliga sfären
Den statliga sfären är den näst största medieägaren i Sverige. Basen i de 
statligt ägda medieföretagen utgörs av public service-bolagen Sveriges 
Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio vilka ägs av 
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB 
och Sveriges Utbildningsradio AB. Den sammanlagda omsättningen för 
bolagen uppgick 2009 till 6,9 miljarder kronor.

Det av staten helägda Teracom med en omsättning på 3,4 miljoner kro-
nor svarar för utsändning av radio och television i marknäten. Dotterbo-
laget Boxer säljer kanalpaket för det digitala marknätet. 

2.4.3 Stampen
Stampen är moderbolag i den koncern som ger ut Göteborgs-Posten 
som har familjen Hjörne som majoritetsägare. Stampen har sedan 2005 
tagit över aktiemajoriteten i flera stora tidningsföretag. De totala intäk-
terna har ökat med 230 procent sedan 2005 och uppgick 2010 till 5,2 
miljarder kronor. Koncernens andel av den totala dagspressupplagan har 
nästan fördubblats från 8,2 procent 2005 till 16,2 procent 2010. Tid-
ningsrörelsen har organiserats i fyra affärsområden, Göteborgs-Posten, 
Promedia för tidningarna i Mellansverige med bland andra VLT och 
Nerikes Allehanda, Mediabolaget Västkusten med bland andra Hallands 
Nyheter, Hallandsposten och Bohusläningen samt GISAB med gratistid-
ningar i Stockholmsregionen. 
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Koncernen är också en mycket stor aktör på tryckerimarknaden genom 
dotterbolaget V-TAB med elva anläggningar som 2009 omsatte 1,2 mil-
jarder kronor externt. Stampen Media Partner driver några internet sajter, 
bland annat Familjeliv och SvenskaFans. Koncernen är även majori-
tetsägare i utvecklingsbolaget Mkt media som drivs tillsammans med 
Mittmedia, Lidköpingspress och Eskilstuna-Kuriren. 

Tabell 22.  Intäkter för Stampengruppens medieintäkter 2010 (mnkr)

Affärsområden Intäkter1

Rörelseresultat 
EBITA Andel av intäkter %

Göteborgs-Posten 1 208 76 22

V-TAB 2 050 69 37

Promedia 1 142 55 21

Mediabolaget Västkusten 582 44 10

GISAB 343 79 6

Stampen Media Partners 223 11 4

Övriga verksamheter -44

Totalt 5 196 289 100

1 Intäkter för affärsområden anges exklusive koncerneliminering 
2 Avser EBITA 

Källa: Bokslutskommuniké för Stampen AB 2010.

2.4.4 Stenbecksfären
Stenbecksfären utgörs av en grupp koncerner som kontrolleras av Jan 
Stenbecks barn via direkt eller indirekt ägande. Totalt omsatte grup-
pen 2010 cirka 16,7 miljarder kronor inom mediesektorn. Störst bland 
gruppens mediekoncerner är Modern Times Group AB med en omsätt-
ning 2010 på 14,2 miljarder kronor, medan Metro International, CDON 
Group och några dotterbolag till Tele2 svarar för Stenbecks aktiviteter 
inom gratistidningar, e-handel och kabel-tv.
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Tabell 23.  Intäkter för Stenbecksfärens medieverksamhet 2010 
(mnkr)

Affärsområde Intäkter Andel av intäkter (%)
Förändring 

2006/2010 (%)

MTG

Fri tv Skandinavien 4 078 31 41

Betal-tv Norden 4 319 33 42

Fri tv tillväxtmarknader 2 001 15 10

Betal-tv tillväxtmarknader 878 7 …

Övriga verksamheter 1 640 13 …

Övrigt och elimineringar 171 1 …

Moderbolag och övriga bolag 15 0 …

MTG totalt 13 101 100 29

Metro International 2 123 -31

CDON Group 1 492 …

Tele21 … …

Stenbecks medier totalt 16 716 155 

1  Tele2 särredovisade 2010 inte sin verksamhet inom kabel-tv. Intäkterna för kabel-tv uppgick 2006 
till 224 mnkr.

Källa: Årsredovisning för MTG och Metro International 2000—2010

Tyngdpunkten i Stenbecksfärens medieverksamhet har sedan starten av 
TV3 på nyårsafton 1987 legat på televisionsområdet. Verksamheten ut-
görs av ett hundratal tv-kanaler, varav ett tjugotal i Sverige, som pakete-
ras, distribueras och marknadsförs av koncernens satellitoperatör Viasat. 
Totalt uppgick tittartidsandelen 2010 för Stenbecks samtliga kanaler 
i Sverige till 17,7 procent, med TV3 och TV6 som de största med 8,1 
procent respektive 5,2 procent av den totala tittartiden. För att minska 
beroendet av den konjunkturkänsliga annonsmarknaden har MTG strä-
vat mot att kontinuerligt öka andelen abonnemangsintäkter, som sedan 
2006 överstiger reklamintäkterna på de nordiska marknaderna.

MTG driver även Strix som är ett av de ledande produktionsbolagen i 
Norden, framför allt inriktad på reality-tv som produceras för de skandi-
naviska och holländsk/belgiska marknaderna. Bolaget har också utveck-
lat och exporterat flera egna format. På radiomarknaden tillhör MTG de 
större aktörerna i både Sverige och Norge. 
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År 2010 genererades 74 procent av intäkterna i Skandinavien. Omsätt-
ningen har sedan år 2000 ökat betydligt snabbare i de övriga skandina-
viska länderna än i Sverige. De senaste åren har koncernen gjort stora 
investeringar på tv-marknaderna i Östeuropa.

Tabell 24.  Geografisk fördelning för MTG:s intäkter 2010 (mnkr)

Regioner Intäkter Andel av intäkter (%)
Förändring 

2000/2010 (%)

Sverige 3 950 30 58

Danmark 3 367 26 …

Norge 2 408 18 …

Övriga länder 3 376 26 265

Totalt 13 101 100 105

Källa: Årsredovisning för MTG 2001 och 2010 

Gratistidningen Metro som Stenbeck började ge ut i Stockholm 1995 
blev snabbt en stor framgång och kom att bilda grunden för en medie-
koncern, Metro International. Koncernen expanderade mycket snabbt 
men har de senaste åren tvingats till ett flertal nedläggningar och 
avyttringar på grund av stora förluster. Koncernen gav i februari 2010 ut 
editioner av Metro i nio länder. Schibsted gick 2008 in som minoritetsä-
gare i Metro Sverige, som sedan starten visat upp en hög lönsamhet.

Tabell 25.  Geografisk fördelning Metro International intäkter 2010 
(mnkr)

Regioner  Intäkter Andel av intäkter (%)
 Rörelse- 

resultat 
Rörelse- 
marginal 

Sverige 639 30 109 17

Danmark 251 12 7 3

Övriga Europa 717 34 46 6

Övriga länder 384 18 62 16

Övrigt 132 6 -109 -83

Totalt 2 123  100 115 5

Källa: Bearbetning av årsredovisning för Metro International 2010
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2.4.5 Schibsted
Den norska mediekoncernen Schibsted etablerade sig i mitten av 
1990-talet i Sverige och blev snabbt en av landets största medieägare. 
Koncernen har länge haft en mycket stark ställning inom norsk dags-
press, som förstärktes ytterligare 2008 då fyra av de största tidningsföre-
tagen bildade Media Norge med Schibsted som majoritetsägare. Enligt 
den norska myndigheten Medietilsynet uppgår Schibsteds andel på den 
norska dagstidningsmarknaden till cirka 30 procent. Under 2000-talet 
har koncernen gjort stora investeringar på internetområdet, framför allt 
inom rubrikannonsering där Schibsted är störst i Europa.

Tabell 26.  Fördelning för Schibsteds intäkter 2010 (mnkr)

Affärsområde Intäkter Andel av intäkter (%)

Mediehus Skandinavien 11 531 70

Mediehus International 1 159 7

Rubrikannonser 3 403 21

Övrigt 312 2

Totalt 16 406 100

Källa: Årsredovisning för Schibsted 2010.

Sedan Schibsted förvärvat Aftonbladet 1996 och Svenska Dagbladet 
1998 har koncernen positionen som en av de största dagspressutgivarna 
med 16 procent av den totala upplagan. Koncernen är även en mycket 
stor aktör på internet med sajter som aftonbladet.se, Blocket och hitta.se, 
vilka på ett mycket framgångsrikt sätt genererar trafik till varandra. 

Schibsted har sedan 2005 successivt avvecklat sina verksamheter utan -
för sina kärnområden, dagspress, rubrikannonser och gratistidningar.  
I Sverige har bland annat biografkedjan Sandrew Metronome, bok-  
och serietidningsförlaget Schibsted Förlag samt tv-produktionsbolaget 
Metronome Film & Television avyttrats.
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Tabell 27.  Geografisk fördelning för Schibsteds intäkter 2010 (mnkr)

Affärsområde Intäkter Andel av intäkter (%)

Norge 8 757 53

Sverige 4 911 30

Baltikum 686 4

Övriga Europa 1 959 12

Övrigt 93 1

Totalt 16 406 100

Källa: Årsredovisning för Schibsted 2010.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på dagspress och gratistidningar 
med en andel på 77 procent av omsättningen medan rubrikannonse-
ringen genererar 21 procent av intäkterna. Schibsted var tidigare ett 
utpräglad nordiskt företag men efter förvärv av ett stort rubrikannons-
företag med verksamhet i Spanien, Frankrike och Italien samt lansering 
av gratistidningar i de två förstnämnda länderna har den utomnordiska 
andelen av omsättningen vuxit till 16 procent.

2.4.6 Kooperativa förbundet
Kooperativa förbundet (KF) har en rad medieanknutna verksamheter 
som sammantagna gör KF till en av de stora aktörerna på den svenska 
mediemarknaden. 

Tabell 28.  KF:s medieintäkter 2010 (mnkr)

Affärsområden/företag Intäkter Andel av intäkter (%)
Förändring 

2000/2010 (%)

Bokhandel 1 389 43 56

Förlag 582 18 80

Tidningar 33 1 -43

Interaktiva medier 1 194 37 …

KF-sfären exklusive  
koncernelimineringar 3 198 100

Källa: Årsredovisningar.

KF förde sommaren 2010 samman all sin verksamhet på bokmarknaden 
till ett företag, KF Media. I affärsområdet Norstedts ingår Norstedts 
Förlag som har en bred utgivning av skön- och facklitteratur samt Rabén 
& Sjögren som är landets ledande utgivare av barn- och ungdomslittera-
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tur. Akademibokhandeln är en marknadsledande bokhandelskedja med 
en andel på drygt 20 procent och finns med cirka 60 butiker represente-
rad i de flesta större städer. Koncernens nätbokhandel, Bokus, är landets 
näst största i sitt slag. KF driver även ett företag för interaktiva medier, 
Pan Vision, som är verksamt i hela Norden och Baltikum. Både bokhan-
delns och förlagens omsättning har vuxit markant under 2000-talet.

2.4.7 Egmont
Danska stiftelseägda mediekoncernen Egmont är verksam inom film 
samt tidskrifts- och bokutgivning. Koncernen tillhör en av de ledande 
tidskriftsutgivarna i Norden. Nordisk Film är det största och mest inte-
grerade filmbolaget på den nordiska filmmarknaden med produktion, 
distribution och biografer. På tv-marknaden är Egmont hälftenägare i 
norska TV2.

Tabell 29.  Intäkter och rörelseresultat för Egmont International 
2010 (mnkr)

Affärsområde Intäkter 
Andel av  

intäkter (%)
Förändring  

2001/2010 (%)
Rörelse-
resultat 

Rörelse- 
marginal 

Magazines 3 015 20 92 210 7

Kids Media 4 444 29 … 235 5

Books 1 672 11 28 27 2

Nordisk Film 4 069 27 10 132 3

TV2 Norge 1 835 12 … 181 10

Övrigt 238 2 -63

Elimineringar -189 -1

Totalt 15 083 100 43 723 5

Källa: Årsredovisning för Egmont International 2001 och 2010. 

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 koncer-
nen ger även ut en rad andra produkter i samarbete med internationella 
mediekoncerner.
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Tabell 30.  Geografisk fördelning för Egmont Internationals intäkter 
2010 (mnkr)

Regioner Intäkter Andel av intäkter (%)

Norden 12 420 81

Övriga länder 2 867 19

Elimineringar -205

Totalt 15 083 100

Källa: Årsredovisning för Egmont International 2010.

I Sverige tillhör Egmont, med en omsättning på 2 miljarder kronor, de 
stora aktörerna på flera marknader. Koncernen är helt dominerande på den 
krympande 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 Eg-
mont det stora barnboksförlaget Egmont Kärnan. Nordisk Film AB har en 
mycket stark ställning som film- och videodistributör medan koncernens tv-
produktionsbolag såldes 2009. Verksamheten i Norden svarar för 81 procent 
av koncernens totala intäkter, varav mindre än hälften genereras i Danmark.

2.4.8 Telenor
Den norska telekomkoncernen Telenor, majoritetsägt av norska staten, är 
sedan början av 2000-talet en av de större aktörerna på den svenska medie-
marknaden. Koncernens medieaktiviteter i Sverige, som samlats i Canal 
Digital, omsatte 2009 1,8 miljarder kronor, vilket innebär att omsätt-
ningen 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 bredbandstjäns-
ter, däribland ip-tv. B2 Bredband AB omsatte 2009 2,0 miljarder kronor. 
Intäkterna från ip-tv särredovisas inte. Telenor gick 2010 in på programbo-
lagsmarknaden genom att av Bonnier AB förvärva 35 procent av aktierna i 
C More Entertainment som driver Canal Plus-kanalerna i Norden. 

2.4.9 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. 
Förlaget ger ut ytterligare ett tjugofemtal titlar, främst specialtidningar 
och livsstilsmagasin. Koncernens totala omsättning uppgick 2010 till 5,0 
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miljarder kronor, varav den svenska marknaden svarade för 1,4 miljarder 
kronor. Sedan 2002 har Aller vuxit med 19 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 flera utgivare av magasin och specialtidningar, samtidigt som 
koncernen avyttrat sina fack- och herrtidningsförlag. Denna strategi att 
koncentrera sig på tidskriftsmarknaden har visat sig framgångsrik och 
koncernen har under det senaste decenniet i regel nått en högre lönsam-
het än konkurrenterna på den nordiska mediemarknaden.

2.4.10 ProSiebenSat.1
Den tyska tv-koncernen ProSiebenSat.1, vars huvudägare är riskkapi-
talbolagen Permira och KKR, är verksam på den svenska tv-marknaden 
genom Kanal 5 och Kanal 9. På radiosidan äger koncernen SBS Radio 
med ett fyrtiotal stationer. Den svenska verksamheten omsatte 2009 
cirka 1,35 miljarder kronor. ProSiebenSats.1:s totala omsättning uppgick 
2010 till 28,6 miljarder kronor.

2.5 Utbud och aktörer på tv-marknaden
Den svenska tv-marknaden består av totalt 4,9 miljoner hushåll. Av dessa 
ser cirka 350 000 hushåll på fri-tv, dvs. SVT:s kanaler, TV4 och TV6 
medan övriga drygt 4,5 miljoner hushåll har någon form av betal-tv.1 

Det finns flera företag på den svenska tv-marknaden som distribuerar tv. 
De tre största kabel-tv-operatörerna är Com Hem AB, Tele2 AB och Ca-
nal Digital Sverige AB som tillsammans har cirka två miljoner anslutna 
hushåll. Boxer Sweden 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 den dominerande operatören inom 
ip-tv. 

I tabellen nedan presenteras en uppskattning av fördelningen mellan 
de olika formerna för tv-mottagning. Att summan i tabellen överstiger 
100 procent beror på att olika tv-apparater i samma hushåll kan ha olika 
mottagningssätt.
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Diagram 8.  Andel hushåll i procent efter mottagning av tv

Källa: MMS Basundersökning 2011:1

2.5.1 Nätinnehavare i kabelnät
Kabel-tv är det vanligaste sättet att ta emot tv i Sverige och allra vanli-
gast i flerfamiljshus. Det behövs inget tillstånd för att sända tv-program 
i kabelnät i Sverige. Däremot ska den som sänder tv-program ursprung-
ligt via kabel registrera sin sändningsverksamhet hos Myndigheten för 
radio och tv. De allra flesta tv-sändningar har sänts via satellit och/eller 
marknätet innan de leds ner som vidaresändningar i kabel-tv-näten. I 
mars 2011 var 91 kabelsändare registrerade. Myndigheten för radio och 
tv kan förordna en juridisk person – som bildats för att bedriva lokala 
kabelsändningar – som en lokal kabelsändarorganisation. I mars 2011 
fanns det 24 sådana förordnade.
 
Den som äger eller förfogar över ett kabel-tv-nät benämns nätinnehava-
re. Det finns ett flertal företag eller organisationer i Sverige som har nät 
för kabel-tv, varav de flesta är små. De tre största kabel-tv-operatörerna 
är Com Hem AB, Tele2 AB och Canal Digital Sverige AB som tillsam-
mans har cirka två miljoner anslutna hushåll. Flest anslutna hushåll har 
Com Hem AB med 1,76 miljoner anslutna hushåll. Allt fler av dem teck-
nar abonnemang för att ta emot digital-tv och 2010 var cirka 619 900 
hushåll digital-tv-abonnenter.2 

SMATV 2%

Kabel-tv 42%

Satellit 19%

Marknätet 34%

Ip-tv 8%

Annat sätt 1%
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2.5.2 Utbud och aktörer för marksänd tv
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. 
I oktober 2007 släcktes marknätets sista analoga tv-sändare och därmed 
var Sverige ett av de första länderna i världen som genomfört sin över-
gång till digitala sändningar i marknätet.

Teracom Sweden och Boxer Sweden ansvarar för tv-sändningarna i 
marknätet. Svenska staten äger Teracom Group som i sin tur äger Boxer 
Sweden. Teracom Sweden äger och driver infrastrukturen för marknätet 
i Sverige medan Boxer Sweden för närvarande är den enda tv-operatören 
i marknätet som ansvarar för betal-tv-abonnemangen. Vid utgången av 
2010 hade 636 449 kunder betal-tv-abonnemang för marksänd tv. Dess-
utom tar många hushåll enbart emot fri-tv-kanalerna via det digitala 
marknätet. Marknätet används av cirka 1 miljon hushåll, både betal- och 
fri-tv.3 Antalet kunder i marknätet har dock minskat under senare år.

Regeringen beslutar om vilket sändningsutrymme (frekvenser) i etern 
som ska upplåtas för tv-sändningar. I det sändningsutrymmet sänds idag 
både nationella och regionala kanaler.

För att sända tv i marknätet krävs tillstånd av regeringen eller Myn-
digheten för radio och tv. Regeringen meddelar sändningstillstånd för 
public service-kanalerna och Myndigheten för radio och tv för övriga 
kanaler. Public service-företagen har sändningstillstånd som gäller till 
och med den 31 december 2013. Övriga programbolag har tillstånd att 
sända tv till och med den 31 mars 2014.

Tabell 31.  Tillstånd i marknätet maj 2011

Tillståndshavare/ 
Programbolag Programtjänst Ägare

Sveriges  
Television AB

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

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
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BBC World News Ltd BBC World News British Broadcasting Corporation

C More  
Entertainment AB

CANAL+ FIRST,  
CANAL+ HITS, 
CANAL+ SPORT 1, 
Canal+ HD, Canal+ 
Series

C More Group AB

Discovery Communi-
cations Europe Ltd

Discovery Channel, 
Animal Planet,  
Discovery Science,TLC

Discovery Communications Europe

DTU Television AB Kanal Global Stiftelsen för integration i det 
Mångkulturella Sverige, ISB Movie 
Production AB samt Mojdeh 
Zandieh 

Eurosport Société 
anonyme

Eurosport, Eurosport 2 Télévision Française 1 Société 
Anonyme 

MTV Networks 
Europe

MTV, Vh1, Comedy 
Central, MTVN HD

MTV Networks Europe Inc och 
Viacom Networks Europe Inc

NGC Europe Limited National Geographic 
Channel HD

NGC UK Holdings Company 
Limited

Nickelodeon  
International Ltd

Nickelodeon Viacom International Inc

Nonstop  
Television 2.0 AB

SHOWTIME Millenium Media Group AB

Nonstop  
Television 4.0 AB

SILVER Millenium Media Group AB

Nonstop  
Television 7.0 AB

TNT 7 Millenium Media Group AB

Nonstop  
Television AB

STAR Millenium Media Group AB

SBS Broadcasting 
Networks Ltd

Kanal 5, Kanal 9,  
Kanal 5 HD

SBS Broadcasting (UK) Ltd

The Walt Disney 
Company Ltd

Disney XD, Disney 
Channel

The Walt Disney International 
Limited

Turner Broadcas-
ting System Europe 
Limited

CNN Turner Broadcasting System  
Holdings (Europe) Ltd

Turner Entertainment 
Networks  
International Ltd

Cartoon Network, 
TCM

Time Warner Ltd

TV4 AB TV4, TV4 Plus,  
TV4 Fakta, TV11,  
TV4 Film, TV4 Sport, 
TV4 HD

Bonnier AB

Viasat Broadcasting 
UK Ltd

TV3, TV6, TV8, TV10, 
VIASAT FOTBOLL1, 
VIASAT SPORT HD2, 
TV3 HD

Modern Times Group MTG AB

1  2011-05-19 återkallades kanalens tillstånd av Myndigheten för radio och tv eftersom sändningar 
ej inletts 

2 Ibid
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Tabell 32.  Lokala och regionala programtjänster

Tillståndshavare/ 
Programbolag Programtjänst Ägare

AB Upsala Nya  
Tidning

24.UNT Axel Johansson Upsala  
Nya Tidning Förvaltning AB och 
Norrköpings Tidningar Media AB

Kanal 12 i  
Karlstad AB

Kanal 12 Claes Möller och Delta Media  
i Karlstad AB

Norrbottens  
Media AB

24Norrbotten Norrköpings Tidningars AB, Piteå-
Tidningen AB samt Valrossen AB

Norrköpings  
Tidningars AB

24nt,  
24 Västra Östergötland

Norrköpings Tidningar  
Förlagsaktiebolag

Sverigefinska  
Riksförbundet

TV Finland Ideell förening

Discovery Communi-
cations Europe Ltd

Discovery Channel, 
Animal Planet,  
Discovery Science,TLC

Discovery Communications Europe

DTU Television AB Kanal Global Stiftelsen för integration i det 
Mångkulturella Sverige,  
ISB Movie Production AB samt 
Mojdeh Zandieh 

2.5.3 Operatörer för satellitsänd tv
Programbolag som bedriver tv-sändningar via satellit benämns satellit-
sändande företag. Det behövs inget tillstånd för att sända tv via satellit. 
Däremot ska satellitsändande företag registreras hos Myndigheten för 
radio och tv. I mars 2011 var 43 företag registrerade. Det finns också 
satellitkanaler som vänder sig till den svenska publiken, men som inte 
är registrerade som satellitsändande företag i Sverige eftersom de sänder 
över satellit från andra länder. Ett par exempel är Modern Times Group 
MTG AB:s TV3 och SBS Broadcasting (UK) Ltd:s Kanal 5 som sänds 
över satellit från Storbritannien.  

På den svenska marknaden finns i dag två operatörer som erbjuder tv via 
satellit till hushållen; Viasat AB och Canal Digital Sverige AB. Båda opera-
törerna sänder sedan flera år enbart digital-tv. Viasat sänder via satellitsyste - 
met SIRIUS och Canal Digital via Thor. 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 mottagningsutrust-
ning. Det totala antalet abonnemang för digital-tv via satellit har minskat 
och var sammanlagt 652 000 i slutet av 2010, enligt Post- och telestyrelsen.4 



 | 65MEDIEMARKNADEN  • Medieutveckling 2011

2.5.4 Leverantörer av ip-tv
Ip-tv är ytterligare en distributionsform för digital-tv och aktörerna 
inom ip-tv är ofta teleoperatörer som även har börjat sända tv, till exem-
pel Telenor Sverige AB och TeliaSonera AB. TeliaSonera AB är störst på 
den svenska marknaden och har cirka 473 000 tv-abonnenter.5 De har 
en egen infrastruktur och erbjuder tv, telefoni samt bredband i s.k. triple 
play. För att bli ip-tv-kund hos dem krävs det att nätkapaciteten är till-
räcklig och att hushållet abonnerar på TeliaSoneras bredband. Flertalet 
andra operatörer erbjuder ip-tv via öppna fibernät. Antalet abonnenter 
har ökat kraftigt under senare år särskilt vad gäller ip-tv via fiber-LAN.6 
Abonnemangen via xDSL minskade däremot under 2010.7

2.5.5 Utbud av webb-tv
De flesta tv-kanaler sänder webb-tv i någon form i dag och det gör även 
tidningar, radiokanaler och andra företag som inte sänder traditionell tv. 
De flesta av de stora svenska tv-programföretagen har idag en så kallad 
Play-tjänst. En Play-tjänst kan sägas vara en portal för kanalernas sam-
lade on-demand utbud. MTG samlar sitt utbud i on-demand-tjänsten 
Viaplay men dessutom har TV3, TV6 och TV8 varsin egen Play-tjänst. 
Även Kanal 5 och Kanal 9 har varsin Play-tjänst. SVT sänder sedan 
2006 det mesta av sina egenproducerade tv-sändningar via internet, 
numera på SVT Play. Där sänds samtliga av de tv-program som SVT har 
rättigheterna till samt extramaterial och klipp ur program. Materialet är 
oftast tillgängligt i 30 dagar efter ordinarie sändning. TV4 var liksom 
SVT tidiga med att visa klipp och webb-tv på sin webbplats och i januari 
2009 lanserades en webb-tv-kanal, TV4 Replay, på prov. Där fanns alla 
av TV4-Gruppens egenproducerade program i en vecka efter sändning. 
Redan i april 2009 lanserades tjänsten i större skala och bytte namn 
till TV4 Play. Därefter startades TV4 Play Premium som är en abon-
nemangstjänst där tittaren kan se program från alla TV4:s kanaler, även 
äldre program.8

2.5.6 Utbud av mobil-tv
Under det senaste året har mer avancerade mobiltelefoner s.k. smarta 
mobiltelefoner blivit allt mer populära. I Sverige har idag cirka 2 mil-
joner av 15 till 74-åringarna en smart mobiltelefon och med den ökar 
möjligheterna att konsumera rörlig bild. Till en smart mobil är det 
enkelt att ladda ner en applikation för att se på tv och flera kanaler har 
applikationer som går att ladda ner gratis. Under fjärde kvartalet 2010 
uppgick räckvidden för mobil-tv till närmare 1 miljon bland 15 till 
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74-åringar, vilket innebär mer än en fördubbling på ett år och nära en 
halv miljon tittar på tv i mobilen en genomsnittlig vecka.9 Mobil-tv kan 
vara både direktsänd tv eller en beställ-tjänst. Det finns appar både för 
direktsänd tv och beställ-tv. De vanligaste beställ-tv-kanalerna, som 
exempelvis SVT Play och TV4 Play, finns som appar, till de flesta smarta 
mobiltelefoner. Apparna fungerar ungefär som betal-tv-kanalernas 
webbplatser på internet. Flera av mobiloperatörerna har dessutom egna 
kanaler för beställ-tv-tjänster i sina mobilportaler, exempelvis 3mobil-TV 
och Tele2 Go live mobil-TV. Apparna eller mobilhemsidorna hos beställ-
tv-leverantören är oftast gratis däremot kostar mobildatatrafiken samt 
abonnemanget.10 

2.6 Utbud och aktörer på radiomarknaden
2.6.1 Utbud och aktörer för nationell radio

Idag är det endast public service-företagen, dvs. Sveriges Radio och Ut-
bildningsradion, som har tillstånd att sända nationell radio i Sverige. För 
att sända nationell radio krävs ett tillstånd av regeringen och där framgår 
vilka villkor som gäller för sändningarna. SR och UR ägs av Förvalt-
ningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveri-
ges Utbildningsradio AB och de finansieras med radio- och tv-avgiften. 

SR sänder fyra rikstäckande kanaler, P1, P2, P3 och P4. I P4 sänds 
förutom det rikstäckande utbudet 25 lokala kanaler. Dessutom sänder SR 
kanaler med utbud för bland annat språkliga minoriteter och med olika 
musikinriktningar. Dessa kanaler distribueras förutom via FM-nät via 
webb, som podd- eller mobilradio eller i vissa fall genom kabel-tv-näten.11

UR blev ett eget programföretag 1994 men har ingen egen kanal i radio 
utan sänder i SR:s kanaler. UR:s sändningstillstånd föreskriver att UR 
ska producera och sända utbildningsprogram inom samtliga utbildnings-
områden. UR ska i sin programverksamhet göra program för, om och 
med funktionshindrade samt språkliga och etniska minoriteter. UR:s 
program ska också spegla det mångkulturella Sverige. UR sänder också 
tv-program i SVT:s kanaler. Programutbudet distribueras förutom via 
radio och tv även via text-tv, webb och böcker.12 
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2.6.2 Aktörer inom kommersiell radio
För att få sända kommersiell radio behöver man sändningstillstånd från 
Myndigheten för radio och tv. I mars 2011 fanns det 103 sändningstill-
stånd för den kommersiella radion fördelade på 52 sändningsområden. 
Den kommersiella radion samarbetar i nätverk och idag finns det två do-
minerande aktörer. Det är MTG Radio AB och SBS Radio AB. Samar-
betet 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.

SBS Radio AB
Idag är SBS Radio AB det största kommersiella radionätverket i Sverige 
och driver totalt 54 radiostationer på olika orter i Sverige. Bolaget ägs av 
det tyska mediebolaget ProSiebenSat.1 som bedriver verksamhet både 
inom radio och tv.  

Tabell 33.  SBS Radio AB sänder fem olika format

Mix Megapol

The Voice

Rockklassiker

Vinyl 107

Radio 107.5

Mix Megapol är nätverkets största format och sänds från 35 orter. Statio-
nerna finns också på webben och i så kallade smarta mobiltelefoner.   

MTG Radio AB
MTG Radio AB är det andra stora kommersiella radionätverket. De 
driver totalt 47 radiostationer på olika orter. MTG Radio AB ägs av Mo-
dern Times Group MTG AB. All radioprogramproduktion sker centralt 
vid MTG Radio AB:s huvudkontor i Stockholm. 

Tabell 34.  MTG Radio AB sänder fem olika format

RIX FM

Lugna Favoriter

NRJ

Bandit Rock

101,9 radio 1
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RIX FM är nätverkets största format som sänds från 31 orter. Stationerna 
sänder även via webben och i så kallade smarta mobiltelefoner. Av nätver-
kets sammanlagt 46 sändningstillstånd har MTG Radio AB ägarandelar 
i 20 stycken. För att kunna sända de egna formaten har MTG AB slutit 
olika former av samarbetsavtal med de tillståndshavare som innehar de 
övriga sändningstillstånden. 

Övriga format
Det finns två oberoende format våren 2011: Guld 106,6 i Sundsvall och 
kanalen East FM 100,9 i Norrköping.

2.6.3 Aktörer inom närradio
Närradion är de ideella föreningarnas radio och de betalar ingen avgift 
för sina tillstånd. Den förening som vill sända närradio måste ansöka om 
ett tillstånd från Myndigheten för radio och tv. Tillståndet gäller i tre år 
och alla tillståndshavarna 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. 
Föreningarna betalar ingen avgift för sina tillstånd. Idag kan tillstånd att 
sända närradio lämnas till följande grupper:
• Ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet.
•  Registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av 

registrerade trossamfund som har anknytning till sändningsområdet.
•  Sammanslutningar av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för 

gemensamma närradioändamål, s.k. närradioföreningar.

Många tillståndshavare sänder också via webben och har egna hemsidor.  
Men antalet tillståndshavare sjunker och är i mars 2011 cirka 870 stycken. 
I Stockholm, Göteborg och Malmö finns det flera närradiofrekvenser 
eftersom antalet föreningar är mycket stort. 

2.6.4 Utbud av digital radio
Teracom AB 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 2011 sändes följande kanaler med DAB+ i det digi-
tala testnätet: SR P2 Musik, SR P3, SR P4Stockholm, SR Metropol, Mix 
Megapol, The Voice, Rockklassiker, Vinyl, Radio Deejay, Skärgårdsradion, 
Dansbandskanalen, Radio Seven, Rix FM, Bandit, NRJ och Radio 1.13   
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2.6.5 Utbud av webbradio
Radio via internet är numera etablerat och många traditionella medie-
företag kompletterar sina vanliga radiosändningar med sändningar via 
internet. Det finns också många radiostationer som enbart sänder på 
webben. Den som direktsänder radio via webben ska registrera sin sänd-
ningsverksamhet och utgivare till Myndigheten för radio och tv. I mars 
2011 fanns det 87 sådana registrerade hos myndigheten. 
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3.1 Distribution av tv
Tv levereras till konsumenterna med hjälp av ett flertal olika sändnings - 
tekniker såsom kabel, satellit, marknät eller bredband. Med distributions- 
plattform avses den fysiska infrastruktur som används för att elektro-
niskt överföra bild och ljud till en mottagare. När tv-signalerna förflyttas 
mellan sändaren och mottagaren, tar de ett visst utrymme i anspråk. 
Utrymmet kan exempelvis vara i etern (trådlöst) eller i kablar beroende 
på vilket distributionssätt som används. Marksänd och satellitsänd tv 
överförs trådlöst i etern medan kabelsänd och ip-tv översänds i kabel, så 
kallad trådsändning. Frekvensutrymmet för trådlös tv-överföring är en 
begränsad naturresurs. Det beror främst på att det bara går att använda 
en del av frekvensutrymmet för markbunden och satellitsänd tv-över-
föring.

3.1.1 Distribution av tv via marknätet
Marknätet är den äldsta infrastrukturen för tv-sändningar i Sverige. 
Nätet började byggas redan på 1950-talet och var länge den enda distri-
butionsformen för tv. Sändning av radio och tv i marknätet sker via 54 
sändarstationer som når merparten av de svenska hushållen. Det finns 
även cirka 600 mindre sändarstationer som ska nå de hushåll som inte 
nås av de stora sändarstationerna. Tv-signalen överförs oftast trådlöst i 
etern mellan de olika sändarstationerna. De första digitala tv-sändarna i 
marknätet startade i april 1999 och i oktober 2007 släcktes marknätets 
sista analoga sändare. Därmed var Sverige ett av de första länderna i värl-
den att genomföra en övergång till enbart digitala sändningar i marknä-
tet. Övergången till digitala sändningar frigjorde utrymme i sändarnäten 
men kapaciteten är dock fortfarande begränsad. Sändningsutrymmet i 
etern är en ändlig resurs och tilldelning av frekvensutrymme regleras av 
nationella och internationella telekommunikationsorgan för att undvika 
störningar. Det frigjorda utrymmet 790–862 MHz, som tidigare an-
vändes för tv-sändningar kallas för 800-bandet och kan även användas 
för andra tjänster än tv-sändningar, exempelvis mobila telekomtjänster. 
Utrymmet fördelas av PTS enligt lagen om elektronisk kommunikation 
och auktionerades ut i början av 2011. 

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen ska det allmänna eftersträva att frek-
venserna tas i anspråk på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttran-
defrihet och informationsfrihet. I detta ligger att tillgängligt utrymme 
bör användas så effektivt som möjligt. Eftersom frekvensutrymmet för 
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marksänd tv är mer begränsat än för andra distributionsformer har riks-
dagen beslutat att det krävs sändningstillstånd för sådana sändningar. 
Regeringen ger tillstånd för public-service i marknätet och Myndigheten 
för radio och tv till övriga kanaler. Inom andra distributionsplattformar 
bygger distributionen helt på ett avtalsförhållande mellan programbola-
gen och distributören/operatören. 

3.1.2 Distribution av kabel-tv
Utbyggnaden av kabelnät till hushållen inleddes i början av 80-talet 
och når idag cirka hälften av Sveriges hushåll. Kabel-tv är det vanligaste 
sättet att ta emot tv i Sverige och allra vanligast i flerfamiljshus. Varje 
kabelnät består av kablar som installeras i marken och i fastigheter. 
Tv-signalerna distribueras från sändaren till mottagaren genom kabeln. 
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. Det finns två slags kabelsändningar: ursprunglig sändning 
och vidaresändning. En ursprunglig sändning förs direkt ut i kabelnätet, 
medan en vidaresändning är en återutsändning från en markbunden  
sändare eller satellitsändning. De flesta sändningar är en vidaresänd-
ningar. 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. 

3.1.3 Satellitsändningar
Tv utsänd via satellit introducerades under 1980-talet då satelliternas 
kapacitet ökade och därmed kunde börja användas för att distribuera 
tv-program direkt till allmänheten. År 1989 togs satelliten Astra i bruk 
vilket innebar ett genombrott i Sverige för tv distribuerad via satellit. 
Tack vare högre sändareffekt på satelliterna kunde betydligt mindre och 
billigare parabolantenner börja tillverkas. Då satelliter skickar tv-sänd-
ningar direkt till hushållens parabolantenner kallas sändningen DTH 
(Direct-To-Home). Men satellitsändningar används också inom ramen 
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för andra utsändningsformer 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-tv eller bredbandsnät.

Satelliter tar emot tv-signaler från markstationer och förstärker dem för 
att sända tillbaka dem över ett visst bestämt geografiskt område där de 
tas emot av parabolantenner. Mellan satelliten och parabolen bör det 
i princip vara fri sikt för att mottagning ska vara möjlig. Satelliterna 
befinner sig alltid ovanför samma punkt på jordytan och skickar till-
baka tv-signalerna över ett bestämt område. Unikt för satellitsänd tv 
är satellit systemens stora geografiska räckvidd som lätt sträcker sig över 
nationsgränser. Därför behöver satelliternas positioner och sändningsut-
rymme koordineras internationellt för att undvika störningar. Överfö-
ringskapaciteten är mycket stor och hundratals kanaler kan sändas till 
hushållen. 

3.1.4 Distribution av ip-tv
Ip-tv sänds i kabel, liksom kabel-tv. Skillnaden är att kablarna inte ur-
sprungligen sände tv utan användes för fast telefoni och bredband. Den 
praktiska skillnaden med att ta emot ip-tv i förhållande till andra distri-
butionssätt 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. Eftersom näten inte är uppbyggda för broadcasting (sänd-
ning 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. 

3.1.5 Distribution av tv via internet
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 pro-
grammet ska sändas, ofta kallad beställ-tv. Webb-tv har andra förutsätt-
ningar för tv-sändningar än övriga distributionsformer eftersom webb-tv 
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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 bredbandsnät är därför en förutsättning för etableringen 
av webb-tv. 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 hård-
disk. 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.

3.1.6 Distribution av mobil-tv
Utsändning av tv-program till mobila terminaler kan ske med flera olika 
tekniska lösningar. Den vanligast förekommande lösningen är att mobil-
operatörer strömmar ut programmen genom unicast d.v.s. att från video-
servern där programmet är lagrat utgår en individuell videoström som 
inte delas med andra tittare i sina 3G-nät. Med unicast sänds innehåll 
separat från en enskild källa till en enskild destination till exempel från 
en server till en mobiltelefon och på så sätt får varje individ det innehåll 
som de vill ha. Det finns också teknik för multicast i mobilnäten men 
denna har ännu inte införts av någon mobilnätsoperatör i Sverige. En 
annan teknik för samma ändamål är DVB-H som är en variant av den 
teknik som bland annat används i marknätet, DVB-T. Tester har gjorts 
med DVB-H i Sverige under åren 2006-2007 men det finns ingen plan 
för om eller när frekvenser för ett sådant nät kan komma att licensieras 
eller hur affärsmodellen skulle kunna se ut.

3.1.7 Distribution av beställ-tv
Beställ-tv eller video on demand (VoD) är en tjänst som gör det möjligt 
för tittaren att själv välja program från en katalog och inte från en tv-
tablå. Beställ-tv distribueras över tv-operatörernas nät eller över internet. 
Flera tv-operatörer erbjuder beställ-tv via digital-tv-boxen genom att 
tittaren med sin fjärrkontroll väljer program från en katalog av utbud. 
Tv-programmet spelas sedan upp som unicast, vilket innebär att tittaren 
själv kan starta, stoppa och spola i programmet. För att se beställ-tv på 
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sin dator, surfplatta eller mobiltelefon kopplar tittaren upp sig mot inter-
net. Antingen med en fast eller en mobil anslutning och väljer program 
från en webbsida. Utbudet består både av gratis- och betaltjänster. För 
att kunna se program via internet på sin vanliga tv måste den kopplas 
ihop med datorn eller annars måste det vara en smart-tv som har internet  
inbyggt. Kvaliteten för beställ-tv över internet varierar beroende på vilken  
typ av anslutning man använder sig av och hur hög belastningen är i  
nätet. Anslutningen till nätet påverkas bland annat av hur långt det är 
till närmaste basstation för mobilt bredband och hur mycket bandbredd 
som finns tillgänglig. Belastningen i nätet påverkas av hur många det är 
som samtidigt använder sig av det. Vid stora händelser och evenemang 
kan kvaliteten på sändningen bli sämre eftersom det då är många samti-
diga användare.1

3.1.8 Hur fungerar hd-tv?
Hd-tv är tv med högre upplösning än vanlig standard-tv vilket ger en 
skarpare och mer innehållsrik bild samt bättre ljudkvalitet med möjlig-
het till multikanalsljud. Idag finns det hd-tv via samtliga distributions-
sätt. Det finns ingen strikt definition av högupplöst tv (hd-tv). Hd-tv är 
inte heller att tekniskt betrakta som en specifik signalsort utan snarare 
som en familj med olika standarder. Gemensamt är att de alla har högre 
upplösning än dagens standard-tv. Det innebär att hd-tv i mobilen inte 
har samma bildkvalitet som på tv, utan har en kvalitetsförbättring jäm-
fört med vanlig mobil-tv. Detsamma gäller för hd-tv på webben. Hd-tv 
erbjuder också flerkanalsljud såsom 5.1 utöver ordinarie stereoljud. 

För att kunna se på hd-tv krävs en tv-skärm eller projektor märkt HD 
Ready. Märkningen kommer från organisationen EICTA (European 
Information & Communications Technology Industry Association)2 som 
har ställt upp krav för flertalet olika hd-logotyper. Men för att kunna 
se på hd-tv krävs mer än en tv-skärm som kan visa hd-tv. För det första 
krävs att tv-programmet sänds med hd-kvalitet. Dessutom behöver kon-
sumenten utrusta sitt hem med en digital-tv-mottagare som kan hantera 
högupplöst tv-kvalitet och en kabel mellan digital-tv-mottagaren och tv-
skärmen som kan överföra fullgod kvalitet. De två varianterna av kablar 
är HDMI och DVI (Digital Visual Interface). Tv-programmet kommer 
att visas i den kvalitet som tv-apparaten har även om tv-skärmen inte 
kan återge hd-kvalitet. Men om digital-tv-mottagaren inte kan hantera 
hd blir bilden svart.
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3.1.9 Vad är 3D-tv?
Det finns ett växande intresse hos tittarna att kunna se på tv tredimen-
sionellt. Under 2010 såldes drygt 4 miljoner 3D- tv-apparater i hela värl-
den varav drygt 1 miljon i Europa.3 Men det är fortfarande inte möjligt 
att se på 3D-tv utan särskilda glasögon. Det pågår försök att utveckla 
tekniker för glasögonfri 3D-visning. Idag finns det dock ingen gemen-
sam standard varken för glasögonen eller för tv-apparaterna. Trots att 
exempelvis Panasonic och Samsung båda använder samma teknik, aktiv 
3D, fungerar inte glasögonen till konkurrentens apparat eftersom man 
använder olika synkroniseringssignal mellan glasögon och tv-apparat.

Med glasögon som har en inbyggd slutarfunktion växlar visningen 
snabbt mellan vänster och höger bild för respektive öga, för att ögat ska 
uppleva det som samma bild. Istället för att filmen görs för 24 bilder per 
sekund dubbleras hastigheten och visar varannan bildruta till höger res-
pektive vänster öga. Sedan synkroniseras glasögonen med tv:n för att ge 
olika bild till båda ögonen, med full upplösning.4 LG lanserade de första 
tv-modellerna med den nya Cinema 3D-tekniken under våren 2011. I 
Cinema 3D är 3D-tekniken helt inbyggd i tv:n och kräver endast passiva 
glasögon, sådana som används på biografer.5 

3.2 Distribution av radio
Den tekniska utvecklingen har gått fort under det senaste decenniet 
bland annat genom digitaliseringen. Den tekniska utvecklingen har gett 
nya distributionsmöjligheter även för radion. Radio via internet är nu-
mera etablerat och de flesta radiostationer sänder även via internet. Det 
går även att lyssna på radio via tv och mobilen. För närvarande driver 
Teracom AB en branschgemensam digitalradiopilot i Stockholm, Gävle 
och Uppsala. Dessutom har Myndigheten för radio och tv tillsammans 
med Post- och telestyrelsen tagit fram ett utkast till en strategi inför 
tillståndsgivningen för den marksända digitala kommersiella radion.

3.2.1 Distribution av analog radio
Utsändning av radio via marknätet når i princip hela befolkningen. 
Analog radio sänds liksom marksänd tv ut ifrån Teracoms nät från 54 
sändarstationer som når merparten av de svenska hushållen. Teracom 
sköter bland annat utsändningarna åt SR och UR och det nationella 
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FM-nätet omfattar fyra rikstäckande program P1, P2, P3 och P4, samt 
enstaka lokala sändare i Stockholm och Malmö. Näten är uppbyggda 
kring 54 stora sändarstationer, som kompletteras av 130 mindre sändare 
för att säkerställa regional uppdelning. Utsändningarna når 99,8 procent 
av Sveriges befolkning och 90 procent av Sveriges yta.6 Dessutom sänds 
kommersiell radio inom 52 sändningsområden och närradio på ett flertal 
orter i hela landet. De rikstäckande public service-kanalerna länkas ut 
från Kaknästornet till de 54 sändarstationerna via radiolänknätet, som 
är ett förbindelsenät som knyter ihop alla stationer. Länknätet vidarebe-
fordrar signalen till samtliga 54 sändarstationer och används också för 
insamling av material från programbolag på olika håll i landet. Sändar-
stationerna både sänder programmet och vidarebefordrar signalen till 
de mindre stationerna som återutsänder signalen. På så sätt får utsänd-
ningen mycket god täckning. 

3.2.2 Distribution av digital radio
Inom marksänd digital ljudradio har utvecklingen inte varit lika om-
fattande som inom andra medieformer. Digital ljudradio lanserades i  
Sverige redan 1995 men dess introduktion fick aldrig något större 
genomslag hos lyssnarna eftersom utbudet av kanaler var litet och mot-
tagarna var dyra att köpa. DAB (Digital Audio Broadcasting) är den 
distributionsteknik som har använts sedan 1995 och den är anpassad för 
både fast och mobil mottagning. Nätet för de digitala sändningarna är 
utbyggt till 85 procents befolkningstäckning men når idag endast cirka 
35 procent av befolkningen. Den nya ljudkodningen i DAB kallas DAB+ 
och med den är det möjligt att öka sändningskapaciteten upp till tre 
gånger vilket innebär att det går att sända många fler kanaler. Både DAB 
och DAB+ är standardiserade och harmoniserade med övriga Europa.

3.2.3 Distribution av radio via internet
Webbradio är radio som sänds strömmande via internet utan möjlighet  
att pausa eller spola i sändningen. Det finns ett oändligt utbud av radio-
stationer för alla lyssnare med tillgång till bredband. Webbradio går att 
lyssna på från alla plattformar som har bredbandsuppkoppling. Med 
trådlöst internet blir webbradion även portabel. Webbradio bygger på att 
en ljudström görs tillgänglig på internet genom en server. Via stationens 
webbplats eller programvaror så som iTunes eller Windows Media Player 
väljer lyssnaren radiokanal genom att starta en ”spelare”. Själva spelaren 
startas lokalt på lyssnarens dator eller mobil och ansluter mot servern. 
Varje lyssnare upprättar en egen unik anslutning mot servern, unicast, 
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vilket kräver mycket bandbredd för att leverera ljudet till många samti-
diga lyssnare.

3.2.4 Distribution av radio via mobilnät
Det går även att lyssna på radio i mobiltelefon antingen via internet eller 
FM-nätet. Mobilradio via internet 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 stort antal radiokanaler. Konsumenten betalar trafikavgifter 
till mobiloperatören och i vissa fall en avgift för tjänsten. Överföringen 
i mobilnäten sker genom unicast, vilket innebär att varje lyssnare får en 
egen förbindelse från programföretaget till sin telefon via mobilnätet. 
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1)  Rapport om rörlig bild i elektroniska kommunikationsnät med fokus på beställ-tv, 
Stelacon, maj 2011

2)  För mer information om ECITA och kriterierna för att få märka HD-produkter, se: 
www.eicta.org

3) Futuresource, Andrea Gisle Joosen, Panasonic  på Spelplanen 2011-02-03
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De grundläggande föreskrifterna om friheten att yttra sig i andra medier än 

tryckta skrifter finns i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Regler om radio 

och tv-sändningar finns i radio- och tv-lagen (2010:696) och för elektroniska 

kommunikationsnät gäller lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). 

Sedan 1 augusti 2010 gäller en ny radio- och tv-lag som innebär att Europa-

parlamentets och rådets direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) 

har implementerats i svensk lagstiftning. Implementeringen av AV-direktivet i 

EU:s medlemsstater skiljer sig något från land till land. Skillnaderna gäller oftast 

synen på reklam och skyddet för minderåriga.

4.1 Yttrandefrihetsgrundlagen
Yttrandefrihetsgrundlagen bygger på samma grundläggande principer 
som tryckfrihetsförordningen, bland annat etableringsfriheten, förbudet 
mot censur, ensamansvaret med meddelarskydd och en särskild brotts-
katalog. Allt för att främja yttrandefriheten i andra medier än tryckta 
skrifter, såsom radio och tv. Etableringsfriheten innebär att det är tillåtet 
för vem som helst att sända program genom tråd, det vill säga kabel-tv, 
ip-tv, webb-tv eller webbradio. Något krav på tillstånd för verksamheten 
får inte ställas upp. Däremot kan det krävas att programbolaget registre-
rar sin verksamhet. När det gäller sändning av tv-program genom etern, 
dvs. marksänd eller satellitsänd tv är det däremot tillåtet att begränsa 
etableringsfriheten. Anledningen är att det frekvensutrymme som kan 
användas för sändningarna är begränsat. Vissa som sänder radio och tv 
ska utse en utgivare och anmäla honom eller henne till Myndigheten 
för radio och tv. Utgivaren är ansvarig för yttrandefrihetsbrott som kan 
begås under sändning, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller föro-
lämpning. Utgivaren är den som bestämmer över sändningarnas innehåll 
och ingenting får sändas mot hans eller hennes vilja. Utgivaren ansvarar 
inte för att reglerna i radio- och tv-lagen följs, till exempel reklamregler. 
Detta ansvarar tillståndshavarna eller den som faktiskt driver sändnings-
verksamheten för. 

4.1.1 Yttrandefrihetsgrundlagen på internet
På samma sätt som i radio, tv och tidningar kan yttrandefriheten skyddas  
vid publicering på internet. Webbplatser, webbradio, webb-tv och e-post-
tidningar kan omfattas av grundlagsskyddet. 

Traditionella massmedieföretag kan ha ett automatiskt grundlagsskydd 
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för sina webbplatser och ska då anmäla en ansvarig utgivare och namnet 
på webbplatsen till Myndigheten för radio och tv. 

Den som vill ha ett myndighetsbeslut på att yttrandefrihetsgrundlagen 
gäller för sin webbplats kan ansöka om ett utgivningsbevis för webbplat-
sen hos Myndigheten för radio och tv. Utgivningsbevis kan utfärdas till 
fysiska och juridiska personer. För att ett utgivningsbevis ska kunna ut-
färdas måste webbplatsen bl.a. vara väl avgränsad, bara kunna ändras av 
den som driver verksamheten, tillhandahållas allmänheten, ha anknyt-
ning till Sverige och ha en ansvarig utgivare. 

Sändningar av webbradio och webb-tv kräver inte tillstånd men ska re-
gistreras med en anmäld utgivare hos Myndigheten för radio och tv om 
det är direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har 
bestämt. En förutsättning är att sändningarna är riktade till allmänhe-
ten. För e-postutskick som riktar sig till allmänheten och inte är skräd-
darsydda ska en utgivare och namn på utskicket anmälas till Myndighe-
ten för radio och tv. 

Vad innebär grundlagsskyddet?
Grundlagsskyddet innebär bland annat att
• särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott 
• det bara är utgivaren som ansvarar för det som publiceras 
•  meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte efterforska 

deras namn och personer som är verksamma på en redaktion får inte 
avslöja meddelarens identitet 

•  myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (cen-
surförbud) 

•  personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av lagen stri-
der mot yttrandefrihetsgrundlagen. 

4.2 Det audiovisuella direktivet
Det audiovisuella direktivet trädde ikraft i december 2007 och ersatte 
det tidigare så kallade tv-direktivet. Ändringen av direktivet motiverades 
främst av att man vill ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och till 
den förändrade strukturen på den audiovisuella marknaden. Syftet var 
också att minska den börda som de nuvarande bestämmelserna innebär 
för leverantörerna av audiovisuella tjänster och underlätta finansieringen 
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av det europeiska audiovisuella innehållet. AV-direktivet ska vara vägle-
dande för anpassningen till nya marknadsstrukturer och nya tjänster och 
samtidigt verka för en ökad samsyn på hur lagstiftningen ska behandla 
audiovisuella medietjänster inom EU. I direktivet fastställs en ny defini-
tion av begreppet audiovisuella tjänster där man skiljer mellan linjära 
och icke-linjära tjänster. Linjära tjänster avser tjänster på området för 
traditionell tv, internet och mobiltelefoni som tittarna tar emot pas-
sivt. Icke-linjära tjänster är tv-tjänster som tittarna själva väljer när de 
vill se, t.ex. beställ- tv-tjänster. AV- direktivet avser att modernisera och 
förenkla lagstiftningen för de linjära tjänsterna samtidigt som de inför 
minimiregler för icke-linjära tjänster, exempelvis när det gäller skydd 
för minderåriga, förebyggande av etnisk diskriminering och förbud mot 
smygreklam. Direktivet förenklar även reglerna för reklaminslag och gör 
dem mer flexibla. Direktivet ger vidare en tydlig definition av begreppet 
produktplacering och ett ramverk för hur och när produktplacering får 
användas.1

Eftersom direktivet innehåller minimiregler kan det finnas vissa skillna-
der i medlemsstaternas regelverk. Som exempel kan nämnas att Sverige, 
till skillnad från exempelvis Storbritannien har ett förbud mot alkohol-
reklam i tv. Sverige har också en strängare reglering av reklam riktad till 
barn under 12 år.

Programbolag som distribuerar sina tv-sändningar över satellit kan på 
grund av distributionsplattformens långa räckvidd vara etablerade i ett 
annat land än det land som sändningarna i huvudsak riktar sig mot. Det 
innebär att olika tv-kanaler som visas i samma land kan lyda under olika 
regelverk, till exempel beträffande annonsregler. TV3 och Kanal 5 sänds 
över satellit från Storbritannien och kanalerna har tillstånd från den brit-
tiska myndigheten Ofcom. Det kan noteras att även programbolag som 
sänder tv i det svenska marknätet kan vara etablerade i ett annat land 
och därigenom ska det landets regler tillämpas beträffande innehållet i 
sändningarna. Läs mer om det audiovisuella direktivet i avsnitt 5.1.1.

4.3 Radio-och tv-lagen
Radio- och tv-lagen omfattar sändningar av tv- och ljudprogram som är 
riktade till allmänheten och som är avsedda att tas emot med tekniska 
hjälpmedel. Sedan den 1 augusti 2010 gäller en ny radio- och tv-lag som 
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innebär att AV-direktivet implementeras i svensk lagstiftning. Den nya 
lagen innehåller bland annat reglering av den nya tjänsten beställ-tv, nya 
annonstekniker, nya regler om tillståndsplikten och överlåtelse av till-
stånd för tv- och radiosändningar. Det införs också nya regler om kom-
mersiell radio och närradio. Genom lagen införs regler om att en leve-
rantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller 
sökbar text-tv på något annat sätt än genom tråd ska utforma tjänsten så 
att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Myndig-
heten för radio och tv ska besluta i vilken omfattning en tjänst ska vara 
tillgänglig för all verksamhet som inte finansieras med radio- och tv-
avgift. Radio- och tv-lagen innehåller också regler om reklam, sponsring 
samt innehållet i radio- och tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv. 

4.3.1 Nya krav på tillgänglighet i tv
Den nya radio- och tv-lagen ställer krav på ökad tillgänglighet för perso-
ner med funktionsnedsättning. Tillgängligheten i tv ska ökas med hjälp 
av t.ex. textning, tolkning och uppläst text. Myndigheten för radio och 
tv ska fatta beslut om vilka krav som ska ställas på de svenska kommer-
siella programföretag som sänder tv i marknätet eller via satellit. Målet 
är att i juni 2011 meddela beslut för berörda programföretag om deras 
skyldigheter att tillgängliggöra sina tjänster för personer med funktions-
nedsättning. Kraven ska vara framtagna med hänsyn till företagens 
finansiella förutsättningar.

4.3.2 Beställ-tv
I den nya radio‐ och tv‐lagen definieras och regleras den nya tjänsten  
beställ‐tv. Beställ-tv är en tjänst där tittaren själv väljer när och vad han 
eller hon vill se ur en tablå med program. I takt med att internet och  
andra digitala distributionsplattformar används allt oftare för att sända 
rörliga bilder, tv och film, blir det svårare att säkert avgränsa vilka 
tjänster som ska falla in under radio‐ och tv‐lagen. En rad olika typer 
av tjänster som innehåller rörliga bilder och ljud finns tillgängliga på 
användarens egen individuella begäran. Många av de här tjänsterna fal-
ler inte alls in under radio‐ och tv‐lagen. Exempelvis har sociala medier 
ofta många inslag av rörliga bilder, kanske av hela tv‐program, men 
faller ändå inte i de allra flesta fall in under radio‐ och tv‐lagen. Beställ-
tv-tjänster ska registreras hos Myndigheten för radio och tv. I maj 2011 
hade 12 beställ-tv-tjänster registrerats i myndighetens register.
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4.3.3 Kommersiell radio
I den nya radio- och tv-lagen införs begreppet kommersiell radio tidigare 
kallad lokalradio. Det är analog och digital marksänd radio som inte är 
närradio och som inte finansieras med radio- och tv-avgiften. Kommer-
siell radio kan sändas lokalt, regionalt eller nationellt. För att få sända 
kommersiell radio behöver man sändningstillstånd från Myndigheten för 
radio och tv. Tillstånden för analog kommersiell radio meddelas enligt 
de nya reglerna i radio- och tv-lagen som innebär att den sökande som 
har finansiella och tekniska förutsättningar att sända i ett område och 
som lämnar högsta anbudet får tillståndet. Den kommersiella radion 
sänder idag med analog teknik och är reklamfinansierad. Tillstånds-
havarna betalar en sändningsavgift för sitt tillstånd. 

4.3.4 Digital radio
Myndigheten för radio och tv kommer att meddela tillstånd för digital 
marksänd radio för andra programföretag än SR och UR. För att kunna 
få ett tillstånd måste man ha finansiella och tekniska förutsättningar att 
sända under hela tillståndsperioden. Man måste också vara beredd att 
samverka med de andra tillståndshavarna i tekniska frågor. Myndigheten 
ska sträva efter att sändningsutrymmet ska användas för radiokanaler 
som kan tilltala olika intressen och smaker. Såväl nationella som lokala 
och regionala radiokanaler ska ges utrymme att sända och det ska finnas 
kanaler från flera av varandra oberoende programföretag.

Myndigheten för radio och tv har tillsammans med Post- och telestyrel-
sen (PTS) tagit fram ett utkast till en strategi för tillståndsgivning för 
marksänd digital kommersiell radio. Syftet med strategin är främst att 
den ska vara ett verktyg för myndigheten inför och under arbetet med 
tillståndsgivningen för digital kommersiell radio. Den slutgiltiga strate-
gin kommer att publiceras under första halvåret 2011. Myndigheten för 
radio och tv konstaterar i utkastet att marknätet är en viktig distribu-
tionsplattform för ljudradio och att digitala ljudradiosändningar i mark-
nätet ger möjligheter till en utveckling av denna plattform. Tillgängligt 
frekvensutrymme bör användas effektivt, en tillståndsprocess bör göra 
digitala sändningar möjliga i så stor utsträckning som möjligt och hela 
det upplåtna sändningsutrymmet bör ingå i en första utlysning av lediga 
tillstånd. Det bör vara möjligt att söka tillstånd för både nationella 
och regionala sändningar. Tillståndshavarna ska samverka i tekniska 
frågor och de bör själva ansvara för att ta fram ett samverkansavtal. 
Samverkansavtalet bör bland annat reglera frågan om vem som hanterar 
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utsändningarna. Tekniken T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik 
bör användas vid utsändning och detta bör slås fast i tillståndsvillkor. 
Myndighetens målsättning är att inleda en tillståndsprocess under andra 
halvåret 2011. 

4.3.5 Vidaresändningsplikt i kabelnät
De allra flesta tv-sändningar i kabelnät har sänts via satellit och/eller 
marknät innan de leds ner som vidaresändningar i kabelnäten. För inne-
havare av elektroniska kommunikationsnät som används för överföring 
av tv-sändningar genom kabel- och ip-nät gäller också särskild reglering, 
benämnd vidaresändningsplikt (must carry). Om en betydande del av 
de anslutna hushållen använder nätet som sitt huvudsakliga medel att ta 
emot tv-sändningar är nätinnehavaren skyldig att se till att de anslutna 
hushållen kan ta emot fyra programtjänster som sänder med tillstånd 
av regeringen. I praktiken handlar det om SVT:s och UR:s sändningar. 
Sändningarna ska kunna tas emot på ett tillfredsställande sätt utan kost-
nad för själva mottagningen.

Regeringen har i mars 2011 gett Myndigheten för radio och tv i uppdrag 
att se över radio- och tv-lagens regler om vidaresändningsplikt i kabel-
nät. Uppdraget innebär bland annat att bedöma om så kallade tilläggs-
tjänster bör omfattas av plikten. Det gäller till exempel sökbar text-tv 
och tjänster som syftar till att göra tv-program tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning, som textning, tolkning, uppläst text eller 
liknande teknik. I uppdraget ingår också att göra överväganden när det 
gäller fördelning av de upphovsrättsliga kostnader som uppstår vid vida-
resändning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2011.

4.3.6 Granskning av program
Alla radio- och tv-sändningar från svenska programföretag ska följa reg-
lerna i radio- och tv-lagen. Kanaler med sändningstillstånd ska dessutom 
följa villkoren i dessa. Mest omfattande är reglerna för public service-ka-
nalerna SVT, SR och UR. För dem gäller bland annat att sändningarna 
ska vara opartiska och sakliga samtidigt som en vidsträckt yttrande- och 
informationsfrihet ska råda. De ska ta hänsyn till televisionens och 
radions särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen 
och utformning samt tiden för sändning av programmen. Dessutom ska 
den enskildes privatliv respekteras om inte ett oavvisligt allmänt intresse 
kräver annat. Med undantag för kravet på opartiskhet gäller alla dessa 
bestämmelser även för övriga tv-kanaler som sänder i marknätet. I radio- 
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och tv-lagen 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 porno-
grafiska bilder inte får sändas när det finns risk att barn kan se dem och 
att sådana program måste vara försedda med en varning. För beställ-tv 
gäller att program ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det inte finns 
risk att barn tar del av sådana grova våldsskildringar och pornografiska 
bilder. 

Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom 
Myndigheten för radio och tv som prövar om innehållet i radio och tv 
följer reglerna för sändningarna. Nämnden granskar program efter an-
mälningar från tittare och lyssnare eller på initiativ av myndigheten eller 
nämnden. Utgångspunkten i reglerna är att det ska råda en vidsträckt 
yttrande- och informationsfrihet. Om ett programföretag bryter mot 
reglerna om sponsring och reklam kan nämnden lämna in en ansökan 
till förvaltningsrätten om att en särskild avgift ska tas ut. Om sändning-
arna strider mot något av de andra kraven kan programföretaget föreläg-
gas att offentliggöra nämndens beslut på lämpligt sätt, vilket vanligtvis 
sker genom en så kallad pliktsändning. Utländska programföretag som 
sänder till Sverige från till exempel Storbritannien omfattas inte av 
svenska regler. Förutom granskningsnämnden övervakar Justitiekanslern 
och Konsumentombudsmannen att vissa regler, bland annat regeln om 
barnreklamförbud, följs.

4.3.7 Förhandsprövning av nya tjänster
Public service-bolagen ska enligt sina anslagsvillkor anmäla nya tjänster 
för godkännande. På uppdrag av regeringen ska Myndigheten för radio 
och tv göra en förhandsprövning av tjänsterna. Anmälningskravet gäller 
nya permanenta programtjänster som SVT, SR och UR vill lansera eller 
andra tjänster av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och 
den kompletterande verksamheten. Myndigheten för radio och tv ska 
bedöma den anmälda tjänstens marknadspåverkan och allmänna värde, 
dvs. hur och i vilken omfattning tjänsten bidrar till att företaget uppfyl-
ler sitt uppdrag i allmänhetens tjänst. Ett yttrande ska lämnas till reger-
ingen senast tre månader efter att programföretagets anmälan inkom till 
myndigheten.
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4.3.8 EPG och API
Radio- och TV-verket hade i uppdrag av regeringen att följa utveck-
lingen av elektroniska programguider(EPG) och av tillämpningsprogram 
(API) samt att uppmuntra övergången till en gemensam standard för 
tillämpningsprogram. Det uppdraget avslutades i samband med att 
Radio- och TV-verket lades ner. Bakgrunden till uppdraget var att elek-
troniska programguider och tillämpningsprogram behandlades i propo-
sitionen Lag om elektronisk kommunikation (prop. 2002/03:110) vilket i 
sin tur hade sin bakgrund i att Europeiska Unionens (EU) s.k. tillträdes-
direktiv2 genomfördes i svensk rätt genom denna lag. Tillträdesdirektivet 
innehåller bland annat en bestämmelse om att de nationella reglerings-
myndigheterna ska kunna införa skyldigheter för operatörer att tillhan-
dahålla tillträde till elektroniska programguider på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor. Regeringen gjorde dock bedömningen att 
det inte behövdes någon reglering av vare sig tillträde till elektroniska 
programguider eller införande av en gemensam öppen standard för till-
lämpningsprogram. Däremot ansåg regeringen att Radio- och TV-verket 
borde få i uppdrag att följa utvecklingen på området och årligen rappor-
tera om utvecklingen ger anledning till ytterligare åtgärder. Under de år 
Radio- och TV-verket hade uppdraget bedömdes det inte finnas något 
behov av reglering. Myndigheten för radio och tv har fortsatt att följa 
utvecklingen beträffande elektroniska programguider och tillämpnings-
program. 

Elektroniska programguider (EPG) är programtablåer på tv-skärmen 
med översikt över pågående och kommande tv-program från samtliga 
programföretag i respektive operatörs digital-tv-utbud. Myndigheten har 
inte funnit något som tyder på att operatörernas sätt att utforma sina 
EPG:er utgör hinder för programbolagen att nå tv-tittarna med infor-
mation om sitt programutbud. Inga programbolag eller andra aktörer 
har framfört synpunkter på operatörernas hantering av elektroniska 
programguider som kan föranleda misstankar om ett diskriminerande 
förfarande. Korrekt programinformation är väsentlig bland annat för att 
inspelningsfunktionen ska fungera i inspelningsbara digitalboxar (PVR) 
och operatörerna har ett intresse att se till att sådana funktioner fungerar 
för kunderna. Det har inte skett några radikala förändringar i de elektro-
niska programguiderna sedan Radio- och TV-verkets föregående rap-
portering i frågan. Vi bedömer att en närmare reglering av detta område 
inte är nödvändig. Det finns dock skäl att fortsätta att följa utvecklingen 
inom området.
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Application Programming Interface (API), är operativsystem som bland 
annat möjliggör interaktiva tilläggstjänster inom digital-tv. Myndigheten 
för radio och tv kan konstatera att utvecklingen av interaktiva tjänster 
i första hand tycks söka sig andra vägar än via en enhetlig lösning för 
tillämpningsprogram. Snarare utvecklas konvergerande lösningar som 
kombinerar traditionell tv-distribution med någon form av bredbands-
uppkoppling. Det senaste året har utvecklingen av beställ-tv-tjänster 
(Playtjänster) varit mycket stark och konsumenterna har snabbt tagit till 
sig möjligheten att ta del av tv-utbud i datorn eller att koppla in datorn 
till tv-skärmen. Det har även lanserats tv-skärmar med inbyggd bred-
bandsuppkoppling (smart tv) som gör det möjligt att enkelt ta del av 
beställ-tv på tv-skärmen.  Konsumenterna tycks inte efterfråga interak-
tiva tjänster i den form som ursprungligen planerades och vars utveck-
ling kunde gynnas av gemensamt tillämpningsprogram. Vi ser därför 
fortfarande inte något behov av att närmare reglera detta område, men 
att det finns skäl att följa utvecklingen även i fortsättningen. Särskilt 
intressant är det att analysera vilken påverkan det ändrade sättet att ta 
del av tv-program har för affärsmodeller, branschstrukturen och utbudet 
inom tv-området.

4.4 Lagen om elektronisk kommunikation
Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation gäller elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande 
installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Den omfat-
tar den tekniska infrastrukturen men inte det innehåll som överförs i 
elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunika-
tionstjänster. Lagen bygger på EU-reglering vars övergripande mål är att 
åstadkomma ett harmoniserat regelverk för elektronisk kommunikation 
och därigenom öka konkurrensen och den fria rörligheten av elektro-
niska kommunikationstjänster inom EU.

Utsändningstjänster för radio och tv distribution är elektroniska kom-
munikationstjänster. De omfattas därför av lagen om elektronisk kom-
munikation. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om använd-
ning av radiosändare och regler som syftar till att främja konkurrens 
inom området för elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen 
(PTS) är den myndighet som analyserar vilka marknader som har så-
dana konkurrensproblem att det behövs konkurrensfrämjande reglering 
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för att förbättra situationen. Om det finns dominerande aktörer på dessa 
marknader beslutar PTS om särskilda skyldigheter för dessa aktörer för 
att ”mildra” deras dominerande ställning. Skyldigheterna kan till exem-
pel innebära att företaget måste lämna tillträde till nät eller hålla kost-
nadsorienterade priser. Sådan reglering sker på förhand, utan att det har 
konstaterats att den dominerande aktören har missbrukat sin ställning. 
PTS har bedömt att Teracom har ett betydande inflytande på grossist-
marknaderna för utsändning av fri-tv och nationell analog ljudradio via 
marknät. Till följd av detta har PTS har ålagt Teracom skyldigheter som 
inbegriper en prisreglering av Teracoms utsändningstjänster.3
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1)  Rapport om rörlig bild i elektroniska kommunikationsnät med fokus på beställ-tv, 
Stelacon, maj 2011

2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde 
till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter 
(tillträdesdirektiv)

3)  http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Konkurrensreglering-SMP/Tilltrade-rundradio/ 
2011-03-10
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5.1 Europeisk mediepolitik
Målet med den audiovisuella politiken i EU är att skapa en gemensam 
konkurrenskraftig marknad för tv 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:
1.  Lagstiftning – främst genom det audiovisuella direktivet, AV-direkti-

vet (Audiovisual Media Services Directive) samt EU:s rekommenda-
tioner om skydd av minderåriga och filmstöd.

2.  Stödprogram – Mediaprogrammet som kompletterar nationella stöd-
program för film och audiovisuella verk.

3.  Andra åtgärder – t.ex. för kreativt innehåll på internet, mediekompe-
tens och pluralism i media.

4.  Åtgärder utanför EU – främst ta tillvara på europeiska kulturella 
intressen i Världshandelsorganisationen (WTO).1 

5.1.1 Det audiovisuella direktivet inom EU
Sedan 1987 har direktivet Television utan gränser (även kallat tv-direk-
tivet) utgjort den europeiska lagstiftningen på tv-området. Direktivet är 
ett inre marknadsdirektiv med syfte att underlätta för gränsöverskridan-
de tv-sändningar. Det innehåller regler för vilken medlemsstat som ska 
reglera en tv-sändning liksom minimiregler för innehållet i sändningar-
na. Reglerna omfattar både privata operatörer och public service-företag. 
Direktivet innehåller bland annat regler om europeiskt programinnehåll, 
reklam och sponsring, skydd av minderåriga och rätten till genmäle. 
EU-kommissionen föreslog i december 2005 en modernisering av direk-
tivet som bland annat innebar att nya tv-tjänster som sker på tittarens 
egen begäran skulle inkluderas, icke-linjära tjänster. Efter ett och ett 
halvt års förhandlingar nåddes en överenskommelse om ett nytt direktiv 
i linje med EU-kommissionens förslag. 

Det nya audiovisuella direktivet (AV-direktivet), trädde i kraft i december  
2007 och de nya reglerna i direktivet skulle vara genomförda i med-
lemsstaterna senast i december 2009. Sverige är en av de stater som har 
implementerat det nya AV-direktivet i vår lagstiftning.2 AV-direktivet är  
i likhet med tv-direktivet ett minimidirektiv. Det innebär att medlems-
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staterna får föreskriva strängare eller mer långtgående regler inom de 
områden som samordnas genom direktivet, under förutsättning att 
reglerna överensstämmer med unionsrätten. Det nya AV-direktivet an-
passar och moderniserar de tidigare bestämmelserna med hänsyn till den 
tekniska utvecklingen och till den förändrade strukturen på den audiovi-
suella marknaden. Direktivets tillämpningsområde har utvidgats till att, 
förutom tv-sändningar (linjära audiovisuella medietjänster), även om-
fatta beställ-tjänster (icke-linjära audiovisuella medietjänster). Audiovisu-
ella kommersiella meddelanden, som tv-reklam, sponsring, teleshopping 
och produktplacering, ryms fortfarande inom direktivets tillämpnings-
område. Den nya lagstiftningen inför minimiregler även för icke-linjära 
tjänster, särskilt när det gäller skydd för minderåriga, förebyggande av 
rashat och förbud mot smygreklam. Sammantaget omfattar AV-direkti-
vet alltså alla audiovisuella medietjänster oavsett sändningsteknik. 

Även sändarlandsprincipen gäller för alla medietjänster vilket innebär 
att de endast faller under gällande regler i det land de sänds ifrån. Om 
programföretag som sänder från andra medlemsstater kringgår striktare 
bestämmelser i det land som sändningen riktar sig till ska en dialog 
inledas mellan de två medlemsstaterna och om denna misslyckas kan 
EU-kommissionen fastställa om de åtgärder som medlemsstaten föresla-
git är förenliga med gemenskapsrätten. Den medlemsstat som har juris-
diktion ska se till att den egna lagstiftningen och därmed direktivet följs. 
Den staten som tar emot t.ex. tv-sändningar från en annan medlemsstat 
behöver bara fastställa att programmet har sitt ursprung i en annan 
ansvarig medlemsstat. Två medlemsstater kan inte samtidigt ha juris-
diktion, dvs. ha rätt att vidta åtgärder mot en och samma medietjänst. 
Etableringskriterierna i AV-direktivet är oförändrade i förhållande till 
tv-direktivet. En leverantör av medietjänster anses vara etablerad i den 
medlemsstat där huvudkontoret finns och redaktionella beslut fattas.

I det nya direktivet förenklas reglerna för reklaminslag och gör dem mer 
flexibla. Direktivet uppmuntrar även till självreglering och samreglering 
på området. Den nuvarande maxgränsen på 15 procent reklaminslag av 
sändningstiden under ett dygn avskaffas. För att förhindra att den totala 
mängden reklam ökar behåller EU-kommissionen dock maxgränsen på 
12 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 reklamav-
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brott. I direktivet föreskrivs även att biograffilmer, barnprogram, nyhets-
program och program om aktuella samhällsfrågor inte får avbrytas mer 
än en gång per 35-minutersperiod. 

Direktivet tillåter ”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. Pro-
duktplacering är tillåtet under förutsättning att den tydligt kan identi-
fieras som en sådan redan i början av sändningen. Produktplacering är 
dock förbjudet i nyhetsprogram, program om aktuella samhällsfrågor, 
dokumentärer och barnprogram.

5.1.2 Public service i EU
Det finns ingen annan tjänst i EU som når så många och sänder så 
mycket information och innehåll som radio och tv i allmänhetens tjänst-
public service. Av ett särskilt tillägg till EU-fördraget, det s.k. Amsterdam- 
protokollet, framgår att public service är viktigt för de demokratiska, 
sociala och kulturella behoven i samhället vilket ger dem en särställning 
inom EU. Europeiska public service-företag tar emot över 22 miljarder 
euro årligen genom licensavgifter eller statligt stöd. Det placerar dem 
på tredje plats, efter jordbruket och transportföretag, för mottagare av 
statligt stöd inom EU. 

Enligt Amsterdamprotokollet har varje medlemsland rätt att besluta om 
hur deras public service-verksamhet ska definieras, organiseras och finan-
sieras för att bäst tillgodose allmänhetens intressen. Av protokollet fram-
går även att varje medlemsstat får ge ekonomiskt stöd till public service 
förutsatt att stödet används för att uppnå målen att verka i allmänhetens 
tjänst utan att hindra andra kommersiella verksamheter eller snedvrida 
konkurrensen mellan radio- och tv-företag.3 

I 2001 års meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna 
om statligt stöd på radio och tv i allmänhetens tjänst fastställdes för för-
sta gången de ramar som ska styra den statliga finansieringen av public 
service-verksamheten. Public service-verksamheten inom radio och tv 
är inte jämförbar med allmännyttiga tjänster inom någon annan ekono-
misk sektor även om den har en klar ekonomisk betydelse. När reglerna 
för statligt stöd tillämpas på radio och tv i allmänhetens tjänst måste 
hänsyn tas till många olika faktorer. Det finns inte någon annan tjänst 
som har så stor spridning bland befolkningen och förser den med så 
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mycket information och innehåll, samtidigt som den dessutom på så sätt 
förmedlar och påverkar både enskildas och allmänhetens åsikter.4 EU-
kommissionen har klargjort vissa kriterier för de nationella public service 
uppdragen som bygger på rättspraxis från EU-domstolen. De tar främst 
fasta på processfrågor och frågor om tydlighet, öppenhet och transparens 
när det gäller fastställandet av public service uppdrag, finansiering och 
redovisning.

Den tekniska utvecklingen har inneburit stora förändringar på markna-
den för radio- och tv-sändningar och även på resten av den audiovisuella 
marknaden. Utvecklingen och konvergensen på medieområdet har ökat 
konkurrensen. För att utöka sitt utbud av tjänster har både public service 
och kommersiella radio- och tv-programföretag börjat använda sig av 
nya distributionsplattformar. Dessutom har nya aktörer etablerat sig på 
mediemarknaden, som nätverks operatörer och internetföretag. Kom-
missionen har tagit emot klagomål från de privata operatörerna eftersom 
den ökade konkurrensen har lett till en växande oro för möjligheterna 
att konkurrera på lika villkor. Klagomålen gäller överträdelser i samband 
med den statliga finansieringen av public service företag. 

Alla medieföretag har stor betydelse för information och opinionsbild-
ning i ett demokratiskt samhälle men public service företagen anses 
dock ha en särskild roll för sociala, kulturella och demokratiska behov 
i samhället. Vanligtvis bedrivs denna verksamhet av särskilda företag i 
allmänhetens tjänst, ofta finansierad helt eller delvis av medel från det 
allmänna, via tv-avgifter, från statsbudgeten eller på annat sätt. Men 
det finns även public service företag som använder reklamintäkter som 
finansieringskälla. Det är dock inte enbart icke-kommersiella företag 
som verkar i allmänhetens tjänst. Det finns även kommersiella program-
företag i vissa medlemsländer som har public service-skyldigheter och 
som därmed spelar en särskild roll när det gäller att uppfylla kraven i 
Amsterdam-protokollet. Oavsett finansiering berörs alla medieföretag av 
konkurrensen om publiken på alla plattformar. På senare tid har public 
service företagens verksamhet på internet gett upphov till klagomål från 
kommersiella medieleverantörer om att statligt stöd till public service 
företag kan snedvrida konkurrensen. 

Dessa förändringar på marknaden har inneburit att det funnits ett behov 
av att uppdatera kommissionens meddelande om statligt stöd för radio 
och tv i allmänhetens tjänst från 2001. Särskilt genom utvecklingen av 
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ny digital teknik och internettjänster har nya frågor dykt upp om till-
lämpningsområdet 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 
även omfatta icke-linjära medietjänster.

Under 2008 och 2009 höll kommissionen flera offentliga samråd inför 
en översyn av 2001 års meddelande om statligt stöd för radio och tv i 
allmänhetens tjänst. Därefter har kommissionen antagit ett nytt medde-
lande om statligt stöd för finansiering av public service. I detta medde-
lande samlas kommissionens praxis på området som bygger på de kom-
mentarer 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 (IP/09/1072)ersätter kommis-
sionens meddelande om radio- och tv-företag från 2001 (IP/01/1429). 

De främsta förändringarna i det nya meddelandet 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 enligt kommissionen utarbetat för att säkerställa hög-
kvalitativa 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 syn-
punkter i samband med offentliga överläggningar innan public service 
företagen marknadsför några nya tjänster.5  

I Sverige har kommissionens meddelande beaktats bland annat genom 
att det har införts en ny procedur för hantering av om public service-
bolagen vill lansera nya programtjänster under pågående tillståndspe-
riod, s.k. public value test. Nya permanenta programtjänster eller andra 
tjänster av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den 
kompletterande verksamheten som SR, SVT och UR vill lansera under 
tillståndsperioden ska anmälas till regeringen för godkännande. Den 
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svenska utformningen ligger nära kommissionens riktlinjer. Myndighe-
ten för radio och tv har fått i uppdrag att pröva de tjänster som anmäls 
från bolagen sida. Anslagsvillkoren till SR, SVT och UR för 2011 
innehåller anvisningar om vad företagens anmälningar av nya tjänster 
ska innehålla. 

5.1.3 MEDIA-programmet
MEDIA-programmet (MEDIA 2007) ger stöd till den europeiska tv- 
och 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. MEDIA 2007 har som främsta mål att stärka och utveckla 
den europeiska audiovisuella industrin med åtgärder som kompletterar  
de regionala och nationella stöden. Programmet ingriper i huvudsak 
före och efter produktion av audiovisuella verk genom att erbjuda sam-
finansiering av fortbildningsinitiativ för yrkesverksamma inom den 
audiovisuella industrin, stödja utveckling av projekt (spelfilm, tv-drama, 
dokumentärer, animerade filmer och nya medier) samt ge bidrag till dist-
ribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk. Media-
programmets produktionsgarantifond kommer att ge 8 miljoner euro i 
lånegarantier mellan 2010 och 2013 för att stödja europeiska filmbolag 
och göra det lättare för dem att få tillgång till finansiering. Fonden kan 
även komma att användas för att snabba på digitaliseringen av biografer.

Europeiska kommissionen anser att det är viktigt att filmindustrin 
digitaliseras. Därför har de tagit fram en strategi för att hjälpa europeiska 
biografer att gå över till digital teknik och uppmuntra dem att visa fler 
europeiska filmer för att bredda utbudet för biobesökarna. Många små 
biografer har inte råd att köpa digital utrustning men genom kommis-
sionens strategi erbjuds filmbranschen olika finansieringslösningar, bland 
annat statligt stöd och bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfon-
den och MEDIA-programmet. Sedan 2007 har kommissionen genom 
MEDIA-programmet bidragit med 25 miljoner euro till digitala initiativ 
och andra innovativa projekt i biografbranschen.6 Under 2011 ska kom-
missionen ta fram en särskild finansiering inom nuvarande MEDIA-
programmet för digitalisering.

I varje medlemsland finns även ett kontaktkontor, ”MEDIA Desk”. De 
har i uppdrag att informera verksamma i den audiovisuella branschen på 
nationell och regional nivå om EU:s audiovisuella policy samt MEDIA-
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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 indi-
viduell rådgivning om stödmöjligheter för internationella projekt, sprider 
information om olika vidareutbildningar, seminarier och nätverksmöjlig-
heter för branschverksamma samt ger ut nyhetsbladet MEDIA Info med 
aktuella deadlines och MEDIA-relaterad information.7 

5.1.4 EU:s strategier för ökad mediekunnighet
I dag tar allt fler del av och lägger ut information på internet. Ändå för - 
står 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 kom-
municera effektivt och skapa innehåll, en slags mediekunnighet. Medie-
kunnighet är de kompetenser som gör att människor kan hitta, analyse-
ra, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former.8 Därför 
har EU-kommissionen antagit en strategi som sedan välkomnades av 
Rådet, där medlemsländerna och branschen uppmanas att främja medie-
kunnighet i hela EU med stöd av verksamheter som hjälper personer att 
få tillgång till, förstå och kritiskt granska alla medier som de utsätts för, 
t.ex. tv och film, radio, musik, tryckta medier och internet.9 Syftet med 
att öka mediekunnigheten är bland annat att göra det möjligt för använ-
darna att kritiskt utvärdera innehållet på internet. För att öka mediekun-
nigheten inom EU uppmanar kommissionen medlemsstaterna att

•  uppmuntra de nationella myndigheterna med ansvar för lagstiftningen 
om audiovisuella medier och elektronisk kommunikation till ett större 
engagemang i olika initiativ för att öka mediekunnigheten,

•  säkerställa en kontinuerlig uppföljning av initiativen för ökad medie-
kunnighet genom att fastställa nya utvärderingskriterier, och

•  utarbeta uppförandekoder eller normer med hjälp av alla berörda 
parter, dvs. de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, konsu-
mentgrupper, innehållsleverantörer och producenter, företag inom den 
audiovisuella sektorn, utbildningsinstitutioner, kulturella institutioner 
och forskningsinstitutioner.10 

Rådet bekräftade kommissionens politiska strategi. Särskilt betoningen 
av att hela medieindustrin ska delta aktivt för att främja initiativ till 
ökad mediekunnighet, utbildningssystemets roll för att främja medie-
kunnigheten genom skolan och kommissionens avsikt att uppmuntra 
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till ökat samförstånd om mediekunnighet, att främja analys och utbyte 
av god praxis mellan medlemsstater samt att utarbeta verktyg som syftar 
till att hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att mäta nivåerna av 
mediekompetens i olika delar av Europa.11 

Under 2011 kommer kommissionen att rapportera vilka nivåer de olika 
medlemsstaterna har uppnått vad gäller mediekompetens.12 

5.1.5 Den digitala agendan inom EU
Bredbandsutbyggnaden i Europa har bidragit till att över hälften av 
EU:s befolkning använder internet regelbundet. 80 procent av dem 
som använder internet har bredbandsanslutning och 60 procent av de 
offentliga tjänsterna inom EU är tillgängliga via internet.13 IKT-sektorn 
(informations- och kommunikationsteknik) står direkt för 5 procent av 
EU:s BNP, med ett marknadsvärde på 660 miljarder euro per år, men 
bidrar med betydligt mer till den totala produktivitetsökningen, 20 
procent direkt från IKT-sektorn och 30 procent från IKT-investeringar. 
Den ökningen visar att IKT-sektorn är mycket viktig för affärsverksam-
het även inom andra sektorer. Informations- och kommunikationstek-
niken har även stora sociala effekter. Exempelvis använder 250 miljoner 
personer i Europa internet varje dag, och i stort sett samtliga européer 
äger mobiltelefoner vilket påverkar hela vår livsstil. Internet har blivit 
en självklar del av vardagslivet för många i Europa. För att möta den 
digitala utvecklingen har EU-kommissionen tagit fram en digital agenda 
för Europa. Den ersätter i2010, den s.k. Lissabonstrategin som var 
EU-kommissionens strategi för informationssamhället och den audiovi-
suella politiken under åren 2005 till 2009. Den digitala agendan ingår i 
EU-kommissionens tillväxtstrategi för EU, Europa 2020.14 Den digitala 
agendan för Europa är ett av sju huvudinitiativ inom ramen för Europa 
2020-strategin. I strategin framhävs hur viktig bredbandsutbyggnaden 
är för social integration och konkurrenskraft i EU och målet är att alla i 
Europa bör ha tillgång till bredband senast 2013.15 

Trots den omfattande bredbandsutvecklingen har fortfarande 150 mil-
joner européer – omkring 30 procent – aldrig använt internet vilket kan 
bero på att de har bristande medievana och digital kompetens.16 För att 
Europa verkligen ska kunna utnyttja de potentiella fördelarna med den 
digitala ekonomin måste medlemsländerna nu göra en särskild insats och 
tillhandahålla medborgarna snabbare bredband, öka deras tillit och kun-
skaper inom IT samt främja IKT-innovation. EU-kommissionen föreslog 
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därför ett antal åtgärder inom ramen för den digitala agendan som skulle 
kunna bidra till att förbättra Europas ekonomiska tillväxt väsentligt. 
Agendan innehåller sju prioriterade åtgärdsområden: skapande av en 
digital inre marknad, större interoperabilitet, främjande av förtroendet 
för och säkerheten på internet, mycket snabbare internetanslutning, mer 
investeringar i forskning och utveckling, en ökad digital kompetens samt 
e-integration och användning av informations- och kommunikationstek-
nik för att lösa nuvarande och framtida samhällsproblem, som klimatför-
ändring och en åldrande befolkning.17 

Kreativt innehåll på internet
Europeiska kommissionen har tagit fram ett diskussionsunderlag om 
en europeisk digital inre marknad och inleder ett offentligt samråd där 
man efterlyser nya idéer om en mer dynamisk marknad för distribution 
av kreativt innehåll på internet. Där understryks vilken betydelse som 
upphovsrätten har för kreativiteten i Europas kulturarv. Kommissionen 
anser att det krävs särskilda konsument- och konkurrensvänliga bestäm-
melser för att skapa en fungerande inre marknad för kreativt innehåll på 
internet.18 
En del av Europeiska kommissionens digitala agenda för tillväxt och sys-
selsättning är att främja kreativt innehåll på internet genom att: 
•  säkerställa en rimlig ersättning i den digitala världen för kreatörer och 

rättighetshavare, 
•  uppmuntra tillhandahållandet av attraktiva lagliga tjänster till konsu-

menter som ska öka användarnas tillgång till ett brett lagligt utbud av 
innehåll, 

•  främja lika villkor för nya affärsmodeller och innovativa lösningar för 
spridningen av kreativt innehåll.19 

5.2 Myndigheter och organisationer
Den snabba utvecklingen inom medieområdet ställer stora krav på de 
som verkar inom området. Inom medieområdet finns ett flertal myndig-
heter och organisationer som arbetar med olika frågor som rör medier. 
2010 var ett förändringens år för myndigheterna inom medieområdet. 
Den 1 augusti 2010 bildades Myndigheten för radio och tv efter en av-
veckling av Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio 
och TV. Taltidningsnämnden inordnades i Talboks- och punktskrifts-
biblioteket och Statens Biografbyrå och Medierådet bildade Statens 
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medieråd. Nedan följer en kort presentation av dessa myndigheter och 
organisationer. Myndigheten för radio och tv, Statens medieråd, Press-
stödsnämnden och Talboks- och punktskriftsbiblioteket är mediemyn-
digheter 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 frek-
vensfördelning respektive konkurrensfrågor. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap är en myndighet under Försvarsdepartementet 
som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar.

5.2.1 Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för radio och tv inrättades i samband med att den nya 
radio- och tv- lagen trädde ikraft den 1 augusti 2010 samtidigt som  
Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV av-
vecklades. Myndigheten arbetar för ett öppet, innehållsrikt och ansvars-
fullt medielandskap. Vår uppgift är att besluta i frågor om tillstånd, 
tillsyn, avgifter och registrering som rör radio- och tv-sändningar riktade 
till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon 
annan myndighet. Vi ansvarar även för att det särskilda beslutsorganet 
granskningsnämnden för radio och tv kan utföra sina uppgifter. Vi ska 
följa och sprida kunskap om medieutvecklingen till allmänheten. Vi 
utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. Myndigheten för radio 
och tv beslutar om tillstånd för ljudradio- och tv-sändningar i marknätet 
för andra än programbolagen i allmänhetens tjänst. Myndigheten för 
radio och tv har också ett tillsynsansvar över att de tillstånd som beviljas 
används av tillståndshavarna och att sändningarna bedrivs enligt till-
ståndsvillkoren. Vi kan vidta sanktioner om tillståndshavarna bryter mot 
bestämmelser i radio-och tv-lagen eller mot sina tillståndsvillkor. Ytterst 
kan vi besluta att återkalla ett sändningstillstånd.

5.2.2 Statens medieråd
Statens medieråd bildades den 1 januari 2011 med uppdraget att stärka 
barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från 
skadlig mediepåverkan. Myndigheten övertar Medierådets verksamhet 
samt Statens biografbyrås granskning av film för offentlig visning avsedd 
för barn under 15 år. Samtidigt avvecklas Medierådet och Statens bio-
grafbyrå, och filmcensuren för vuxna avskaffas. Följande föreskrivs i 1§ i 
instruktionen för Statens medieråd:
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•  Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna 
medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. 

•  Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och 
unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas 
mediesituation.

•  Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att 
visas för barn under 15 år enligt lagen (2010: 1882) om åldersgränser 
för film som ska visas offentligt. 

Enligt 2 § ska Statens medieråd inom sitt verksamhetsområde särskilt:
1. beakta och utveckla myndighetens expertroll,
2. tillvarata forskning och annan kunskap,
3. tillvarata barns och ungas egna erfarenheter,
4. verka för mediebranschernas självreglering, och
5. följa och delta i internationellt arbete.

Uppdraget omfattar samtliga medieformer och myndigheten ska verka 
för en ökad mediekunnighet så att barn och unga bättre kan analysera, 
utvärdera och kreativt använda medier. Den primära målgruppen för 
kunskapsspridningen utgörs av nära-barn-professionella – lärare, fritids-
pedagoger, bibliotekarier etc. 

Filmgranskning
Alla filmer som visas offentligt för barn under 15 år måste vara granskade  
av myndigheten. Framställningen i en film får inte godkännas för visning  
för barn under sju år, under elva år eller under femton år om den kan  
vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen. 

Statens medieråd driver också ett så kallat Awareness Centre och kam-
panjen ”Det unga internet” med finansiellt stöd från EU:s Safer Internet 
Programme. Kampanjen arbetar för en säkrare användning av internet 
bland barn och unga och drivs i samarbete med BRIS – Barnens rätt i 
samhället. Medierådet representerar också Sverige i det europeiska nät-
verket Insafe samt i det europeiska märkningssystemet för dator- och tv-spel 
– PEGI (Pan European Game Information). 

5.2.3 Presstödsnämnden
Presstödsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att fördela det 
statliga stödet till dagstidningar. Målet är att värna mångfalden på 
dagstidningsmarknaden i syfte att bidra till en allsidig nyhetsförmedling 
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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, driftsstöd och distributionsstöd.

Driftsstödet – som är den största delen av presstödet – utgår till dagstid - 
ningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen (1990:524).  
Tidningen ska bland annat komma ut med minst ett nummer per vecka 
och ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Det ska vara en 
allmän nyhetstidning eller publikation av dagspress karaktär med reguljär 
nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning.

Det totala antalet dagstidningar (1–7 dagar/vecka) i Sverige ökade något 
under 2010. Under år 2010 fanns det 180 unika dagstidningstitlar. Av 
dessa tidningar fick 87 stycken driftsstöd, vilket innebär att 48 procent 
av landets dagstidningar har driftsstöd. Under år 2010 har driftsstöd 
utbetalats med sammanlagt 502,8 mnkr.

Fördelningen mellan olika tidningskategorier var följande:

Frekvens Antal

1–2 nr/vecka 64

3–5 nr/vecka 5

6–7 nr/vecka 18

Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får 
bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstid-
ning som stödet beviljats till, vilket ska redovisas till nämnden. Press-
stödsnämnden ska årligen göra en sammanställning av hur tidningarna 
använt stödet och lämna in den till regeringen och Europeiska kom-
missionen. Distributionsstödets syfte är att främja samverkan mellan 
tidningar och att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som 
möjligt. Stödet utgår per distribuerat exemplar med en fallande skala för 
tidningar med stora upplagor. Totalt erhöll 137 tidningar 66,8 mnkr i 
distributionsstöd under 2010.

Presstödsnämnden ger varje år ut publikationen Dagspressens Ekonomi. 
Upplagan som avser dagstidningsföretagens resultat år 2010 utkommer i 
september 2011.
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5.2.4 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Uppdrag och lagar
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är en statlig myndighet 
under Kulturdepartementet och har i uppdrag att i samverkan med 
andra bibliotek tillgodose de behov av litteratur som personer med 
läshandikapp har. Verksamheten regleras bland annat av upphovsrättsla-
gen, statlig förordning och regleringsbrev från Kulturdepartementet och 
Utbildningsdepartementet (särskild service till studerande vid högskola 
och universitet). Produktion och distribution av talböcker sker enligt den 
svenska talboksmodellen där TPB och regionala och kommunala biblio-
tek samt högskolebibliotek samarbetar. TPB deltar också i utveckling av 
ny teknik kring anpassade medier. 

TPB:s digitala bibliotek innehåller i dag nära 90 000 talböcker. Bibliotek 
med talbokstillstånd och låntagare som är registrerade för egen nedladd-
ning får ladda ned talböcker ur det digitala biblioteket. Man använder 
TPB-katalogen för att söka och ladda ned talböcker och de kan laddas 
ned dygnet runt. 

Taltidningsnämnden
Taltidningsnämnden, TTN, är ett särskilt beslutsorgan inom TPB. 
Nämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dags-
tidningar för personer med funktionsnedsättning som gör att de inte kan 
tillgodogöra sig innehållet i en tryckt text eller hålla i en tidning. TTN 
beslutar om stöd till dagstidningar som vill ge anpassad version av den 
tryckta upplagan. Nämnden svarar dessutom för utveckling, upphand-
ling och utlån av de mottagare som behövs för att prenumeranter ska 
kunna ta del av taltidningen. TTN finansieras via ett särskilt anslag.

Taltidningar och abonnenter
Vid utgången av 2010 utgavs sammanlagt 97 tidningstitlar som taltid-
ning. 80 av dessa är taltidningar i inläst version (66 radiotidningar, 5 
kassettidningar och 9 CD-tidningar) och 22 är talsyntestidningar. Fyra 
tidningar kom ut som både radiotidning och talsyntestidning. En tid-
ning kom ut som både radio- och CD-tidning. Sammanlagt gavs 102 
taltidningar ut 2010.

Taltidningarna täcker i dag i det närmaste hela landet och mer än hälf-
ten av landets alla dagstidningar ges i dag ut även som taltidning. TTN 
följer kontinuerligt abonnentutvecklingen genom att löpande inhämta 
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uppgifter om antalet abonnenter från dagstidningarna. Resultatet sam-
manställs kvartalsvis i nämndens statistikrapporter. 

Antal taltidningar och abonnenter 2010

Antal 
tidningar

För-
ändring 

2009-
2010

Antal  
abonnenter

Varav 
kvinnor

Varav 
män Övriga

För-
ändring 

2009-
2010

Radiotidningar 66 -1 6 810 3 272 3 216 322 -292

Kassett-tidningar 5 -5 108 55 49 4 -228

Cd-tidningar 9 4 438 244 181 13 240

Talsyntestidningar 22 3 846 317 499 30 -23

Totalt 102 1 8 202 3 888 3 945 369 -303

Abonnentstatistiken för olika typer av taltidningar är uppdelad på kvin-
nor och män och visar totalt sett på en jämn fördelning mellan könen. 
Flera tidningar rapporterar samtidigt en viss osäkerhet i den könsuppde-
lade statistiken vilket bl.a. beror på att ett abonnemang kan användas av 
flera personer i hushållet. En viss andel av abonnemangen innehas också 
av t.ex. institutioner. TTN bedömer att jämställdhetsperspektivet är 
viktigt vid ett kommande teknikskifte för taltidningsverksamheten.

Taltidningen 2.0: Utvecklingsprogram kring framtidens taltidningar 
TPB, TTN och Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan 2010 ett uppdrag  
från regeringen att utreda och utveckla verksamheten med taltidningar 
i Sverige. Uppdraget genomförs som ett sammanhållet utvecklingspro-
gram under tre år. Taltidningen 2.0 ska delrapporteras till regeringen vid 
fem tillfällen med slutrapport 2013-03-01.

Punktskriftsnämnden
Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som är knuten till TPB. 
Nämnden har i uppdrag att gynna användningen av punktskrift och 
taktila bilder, ansvara för svenska skrivregler för punktskrift i olika äm-
nen samt främja forskning och utveckling inom det taktila området. 

Svenska DAISY-konsortiet 
Svenska DAISY-Konsortiet är medlem i det internationella DAISY 
Consortium, som leder en världsomspännande övergång från analoga till 
digitala anpassade medier. 
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Internationellt
TPB har en viktig roll i internationella nätverk för blindbibliotek och för 
den tekniska utvecklingen av anpassade medier. Dessutom samarbetar 
de nordiska biblioteken för personer med synskada och andra läshandi-
kapp regelbundet i såväl utvecklingsfrågor som lån mellan biblioteken. 

Läs mer på webbplatserna:
http://www.tpb.se
http://katalog.tpb.se
http://www.taltidningsnamnden.se
http://www.punktskriftsnamnden.se
http://www.daisy.org

5.2.5 Nordicom-Sverige
Förändringsprocesser i mediesystemet skapar ett stort behov av kunskap 
om massmediernas roll och villkor i samhället. En ökad grad av avreg-
lering, privatisering, ägarkoncentration, konkurrens och kommersialise-
ring bidrar till omstrukturering av hela mediemarknaden. Digitalisering 
och teknisk utveckling har suddat ut gränserna mellan olika medier och 
mediernas innehåll är svårare att avgränsa från varandra. Samtidigt har 
individen fått möjligheter att själv vara en sändare och kommunicera 
med många samtidigt. 

Nordicoms arbete med medieutveckling och mediestatistik
En av Nordicoms främsta uppgifter är att sprida information och 
kunskap om utvecklingen på medieområdet och att svara på frågor om 
medier från olika grupper såsom forskare, studenter, journalister, medie-
företag, myndigheter och en intresserad allmänhet.

En grundläggande tanke i verksamheten är att effektiv kunskapsförmed-
ling är en förutsättning för fruktbar forskning (om medier) och för en 
konstruktiv mediepolitik och utveckling av mediebranschen. För att få 
fram givande kunskap krävs en kvalificerad dokumentation där kärnan 
utgörs av fakta och statistik. Nordicom samlar därför information om 
svenska massmedier utifrån ett antal aspekter såsom struktur, ekonomi, 
användning o s v. Dokumentationens uppgift är att beskriva mediesyste-
met 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. 
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Nordicom-Sverige ingår i ett samarbete som drivs av Nordicom på nord-
isk nivå i syfte att arbeta fram och sammanställa statistik om medier i de 
nordiska länderna.

Portalen Medieutveckling och mediestatistik i Norden
Hemsidan består av flera delar som speglar Nordicoms olika verksamhe-
ter. Delportalen om medieutveckling och mediestatistik i Norden innehål-
ler flera tjänster med olika typer av information om medier i Sverige och 
Norden. För att placera den svenska och nordiska medieutvecklingen i 
ett större sammanhang ges europeiskt och internationellt perspektiv un-
der rubriken Outlook. Portalen ger användaren tillgång till information 
och kunskap om medier genom olika tjänster:

•  Statistik online – nordisk jämförande statistik samt svensk medie
statistik.

•  Nyhetsbrev – Medier i Norden, European Media Policy, On the 
Agenda (internationellt).

•  Medielagstiftning och reglering – Medielagstiftning i de fem nordiska 
länderna; Europe: Policy Documents – EU och Europarådet; Internatio-
nal: Agreements & Organisations. 

•  Länkar – vägledning till statistik, rapporter, nyhetsbrev m m om me-
dier i Sverige, Norden, Europa och världen. 

•  Publikationer – information om Nordicoms utgivning om mediestatis-
tik och medieutveckling, vissa rapporter är fritt tillgängliga i pdf.

En stor del av informationen är tillgänglig på både skandinaviska och 
engelska.
www.nordicom.gu.se/mt

MedieSverige
Nordicom-Sveriges arbete med medieutvecklingen består av olika delar 
som resulterar i både publikationer och statistik online:

MedieSverige är samlingsnamnet för arbetet med dokumentation av med-
ieutvecklingen i Sverige. Arbetet resulterar i tryckta publikationer såväl 
som material som publiceras fritt tillgängligt på Nordicoms hemsida. 
Publikationen MedieSverige – statistik och analys kombinerar analyser av 
forskare som är inriktade på olika områden relevanta för att beskriva och 
analysera medieutvecklingen, med ren fakta och statistik. Utkommer 
vart tredje år. Statistiken på hemsidan uppdateras kontinuerligt. 
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Mediebarometern
Nordicom-Sverige ansvarar för den årliga medieundersökningen Med-
iebarometern. Den är en räckviddsundersökning som belyser hur stor 
andel av den svenska befolkningen som har tillgång till, och tagit del 
av, ett antal enskilda medier en genomsnittlig dag. Syftet är att beskriva 
tendenser och förändringar i människors användning av medier. Un-
dersökningen bygger på telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval 
av befolkningen i åldern 9 79 år. Mediebarometern genomfördes första 
gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. 

Utförligare resultat utifrån undersökningens frågor om internetanvänd-
ning, dataspel och mobiltelefon presenteras i Internetbarometern, vilken 
är tillgänglig i pdf på hemsidan. 

Den svenska mediemarknaden
Nordicom-Sverige arbetar också 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. En samlad 
rapport har regelbundet publicerats sedan 1999 och information läggs 
ut på hemsidan. Nordicom samlar även in uppgifter om stora utländska 
medieföretag och presenterar årligen sammanställningar över de största 
medieföretagen i Norden, Europa och världen. 

Direktadress till svensk mediestatistik: www.nordicom.gu.se/mediesverige

Nordic Media Trends
Skriftserien Nordic Media Trends redogör för olika medier utifrån olika 
aspekter i de fem nordiska länderna. Arbetet med medieutvecklingen i 
Norden bygger på ett samarbete som drivs på Nordicoms nordiska nivå 
tillsammans med organisationer och myndigheter i respektive land. 
Syftet är att arbeta fram och sammanställa statistik om medielandskapen 
i de nordiska länderna.

På hemsidan finns mer information om Nordicoms organisation och 
samtliga verksamhetsområden.

5.2.6 Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena 
elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommuni-
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kation inkluderar telekommunikationer, IT och radio. Myndigheten ver-
kar 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 funktionsnedsätt-
ning 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 analy-
sera utvecklingen inom sektorsområdet, meddela föreskrifter och fördela 
tillstånd, kontrollera att lagarna efterlevs samt informera användare och 
allmänhet.

Lagen om elektronisk kommunikation
En viktig utveckling som påverkar hela PTS ansvarsområde är konver-
gensen 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 kommunika-
tioner. 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 granskar PTS 
konkurrensen på den så kallade broadcastingmarknaden, det vill säga 
analoga och digitala tv-sändningar via marknät och nationella analoga 
ljudradiosändningar via marknät. 

Radioområdet
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 utgångs-
punkt i denna fördelning och med stöd av bestämmelserna i lagen om 
elektronisk kommunikation ger PTS tillstånd för användning av radio-
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sändare 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 Myndigheten för radio och tv innan PTS kan ge 
tillstånd. Myndigheten för radio och tv har ansvar för frågor som avser 
rätten att sända enligt radio- och tv-lagen, medan PTS arbetar med den 
tekniska planeringen och tillståndsgivningen för sändarna.

5.2.7 Konkurrensverket
Konkurrensverkets vision är välfärd genom väl fungerande marknader. 
Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig 
verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upp-
handling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Det gör vi genom: 
• lagtillämpning och tillsyn
• konkurrensförbättrande åtgärder
• kunskapsuppbyggnad 
• forskning
• internationellt arbete
• samverkan

Lagtillämpning och tillsyn
Konkurrensverket tillämpar konkurrenslagen och motsvarande artiklar i 
EUF-fördraget. Vi utövar också tillsyn enligt upphandlingsreglerna.

Konkurrenslagen innehåller tre förbud: förbudet mot konkurrensbegrän-
sande samarbete mellan företag, förbudet mot missbruk av dominerande 
ställning och förbudet mot konkurrensbegränsande offentlig säljverk-
samhet. I konkurrenslagen finns också bestämmelser om att domstol på 
Konkurrensverkets talan kan förbjuda en företagskoncentration om den 
påtagligt hämma en effektiv konkurrens. 

Konkurrensverket samråder med Post- och telestyrelsen (PTS) vid till-
lämpning av lagen om elektronisk kommunikation. Enligt förordningen 
om elektronisk kommunikation ska PTS inhämta skriftligt yttrande från 
Konkurrensverket när det exempelvis gäller fastställande av produkt- och 
tjänstemarknader som kan komma ifråga för förhandsreglering. 
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Konkurrensförbättrande 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 
gör vi bland annat genom utredningar som presenteras i rapporter och 
remissyttranden till regeringen. Under 2010 har vi lämnat flera remiss-
yttranden på medieområdet.

5.2.8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för 
frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret 
avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget 
spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora 
katastrofer. Myndigheten har en samordnande roll över sektorsgränser 
och ansvarsområden. En stor del av arbetet utgår från ansvarsprincipen, 
den som i normala fall ansvarar för en verksamhet har även ansvaret i en 
krissituation, som är en av de grundläggande principerna för det svenska 
krishanteringssystemet.

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets för-
måga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Myndigheten arbetar

•  genom kunskapsuppbyggnad, stöd och samordning, utbildning och 
övning, reglering och tillsyn samt eget operativt arbete.    

•  i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och 
organisationer. 

•  för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från 
lokalt till globalt.

Medieberedskap
I MSB:s arbete ingår även uppdraget att stödja medieföretagen i deras 
beredskapsarbete. Som ett led i detta följer och analyserar MSB utveck-
lingen inom medieområdet utifrån ett säkerhets- och beredskapsper-
spektiv. Arbetet sker i nära samarbete med aktörerna inom branschen. 
Det övergripande målet  är att medieföretag – både producerande och 
distribuerande – kan fungera som robusta och flexibla företag i syfte att 
förmedla nyheter, samhällsinformation och viktigt meddelande till all-
mänheten (VMA) i krissituationer. En viktig part i arbetet är Mediernas 
beredskapsråd.
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Mediernas beredskapsråd
Inom Mediernas beredskapsråd förs en kontinuerlig dialog kring med-
ieföretagens säkerhet, beredskap, krishantering och samverkan. En av 
grundförutsättningarna för rådets arbete är att redaktionellt arbete 
(innehållsfrågor) aldrig diskuteras. I rådet sitter representanter för Canal 
Digital, Com Hem, Radiobranschen, Sveriges Radio, Sveriges Television, 
Teracom, Tidningarnas Telegrambyrå, Tidningsutgivarna, TV4, Viasat 
och Post- och telestyrelsen. Fyra sammanträden genomförs per år och 
rådets ordförande är MSB:s generaldirektör.

Viktigt meddelande till allmänheten
VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga 
händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid kris-
hantering i samband med extraordinära händelser. Det finns två nivåer 
på meddelanden: varning och information. Varningsmeddelande sänds 
genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i 
miljön. Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för 
att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön. 
Sändning av VMA i radio och tv regleras genom överenskommelser  
mellan MSB och Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, Utbildnings-
radion, TV 3, Kanal 5, TV 6, Kanal 9 samt Radiobranschen. Varning 
och information via radio och tv kompletteras genom systemet för 
utomhusvarning. 

Läs mer på webbplatsen: www.msb.se
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1)  http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm
2)  Den 24 juni 2010 uppmanade kommissionen 12 medlemsländer att implementera 

AV-direktivet snarast (IP/10/803)
3) www.eu-upplysningen.se
4)  Meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på 

radio och tv i allmänhetens tjänst (2009/C 257/01)
5)  Meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på 

radio och tv i allmänhetens tjänst (2009/C 257/01) samt Pressmeddelande: Statligt 
stöd: Kommissionen uppdaterar reglerna för statlig finansiering av offentliga radio- 
och teveorganisationer, IP/09/1072, Bryssel 2 juli 2009. 

6)  Kommissionen stöder digitalisering av europeiska biografer, IP 10/1169, Bryssel 24 
september 2010

7)  http://www.sfi.se/SV/varastod/MEDIA-Desk-Sverige/Om-MEDIA-programmet/
MEDIA-Desk-Sverige/

8)  Statens Medieråds definition av media literacy eller mediekunnighet
9)  Mediekompetens- det nya målet för det nya informationssamhället, IP/09/1244, Brys-

sel 20 augusti 2009
10) http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l24112.htm
11)  Rådets slutsatser av den 27 november 2009 om mediekompetens i den digitala 

miljön, 2009/C 301/09
12) http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/act_prog/recomm/index_en.htm
13)  Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder 

internet regelbundet, IP/08/605
14) Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020
15) http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.
16)  En digital agenda för Europa, B KOM(2010) 245 slutlig/2, Bryssel 26 augusti.2010 
17) Nyhetsbrevet EU Direkt, 19 maj 2010
18)  Europeiska kommissionen inleder en diskussion om en digital inre marknad för 

kreativt innehåll online, IP/09/1563, Bryssel 22 oktober 2009
19)  ”Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future”, 

Oktober 2009
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3G
Tredje generationens mobilkommunikationsnät. Datahastigheten är hö-
gre i 3G näten 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.

4G
Fjärde generationens mobilkommunikationsnät och bygger på en teknik 
som kallas LTE (Long Term evolution) som kompletterar de nät som 
finns idag. 

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

API
Application Program Interface. Tillämpningsprogram, den del av mjuk-
varan i en digital-tv-mottagare som bland annat hanterar interaktiva 
tilläggstjänster.

App
En applikation för den nya generation mobiltelefoner som brukar kall-
las smartphones. Applikation är ett program som man installerar på sin 
mobiltelefon.

Beställ-tv
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 kom-
munikation till internet med hög överföringshastighet. Det finns inga 
bestämmelser som reglerar hur hög överföringshastigheten måste vara för 
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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.

Broadcast
Rundradiosändning. Utsändning av information från en avsändare till 
många samtidiga mottagare.

DAB
Digital Audio Broadcasting. En digital teknik för distribution av ljudra-
dio, 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 dess-
utom stödjer 5.1 multikanalsljud.

DAISY
Digital Accessible Information System är en öppen, internationellt eta-
blerad standard för strukturera, producera och distribuera ljud, text och 
bild. DAISY bygger på XML och SMIL, två standarder för elektronisk 
publicering som är framtagna av World Wide Web-konsortiet. DAISY 
4-standarden kommer att integrera det kommersiella EPUB-formatet. 
TPB gör alla talböcker i DAISY- format. 

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 utveckling- och 
standardiseringsprojekt för digital-tv.
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DVB-H
Digital Video Broadcasting – Handheld. Vidareutveckling av digital 
tv-standarden DVB-T avsedd för utsändning av tv-tjänster till mobiltele-
foner 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.

Elektronisk programguide (EPG)
Programtablå på tv-skärmen med översikt över och information om på-
gående och kommande program och med möjlighet för tittaren att söka 
efter tv-program.

Hd-tv
High definition television. Högupplöst tv med skarpare och mer detalj-
rik 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 interaktivi-
tet 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.

Ip-tv
Tv-sändningar som överförs i bredbandsnät med ip-teknik. Den infra-
struktur som används är logiskt avskild från det vanliga internet vilket 
innebär att det krävs särskild utrustning i distributionsnäten och
i tv-tittarens hem. Benämns ibland bredbands-tv.
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LAN
Local Area Network. Elektroniskt nätverk som knyter samman geogra-
fiskt 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 mot-
tagare.

Multicast
En sändning av information från en avsändare till flera samtidiga mot-
tagare, men inte till ett obegränsat antal mottagare som vid rundradio-
sändning, broadcast.

Multikanalsljud
Ljud ifrån flertalet samverkande högtalare i en hemmabioljudanlägg-
ning. 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).

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.
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Programbolag
Aktör som tillhandahåller egenproducerat eller inköpt programinnehåll 
till en mediekanal.

Public service företag
Oberoende radio- och tv-företag i allmänhetens tjänst: Sveriges Televi-
sion AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Företa-
gens verksamhet ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten 
som andra ekonomiska och politiska intressen i samhället. Verksamheten 
finansieras via radio- och tv-avgiften.

PVR
Personal Video Recorder. En enhet för inspelning av tv-program med 
hjälp av en hårddisk. Det innebär vanligtvis att digital-tv-boxen innehål-
ler en hårddisk och mjukvara för att kunna spela in tv-program, tablå-
lägga inspelningar och hämta tablåinformation.

RATS-tidning
Taltidning med syntetiskt tal som skickas via internet till en dator som 
abonnenten har hemma.

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.

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.

Unicast
Motsatsen till broadcast. Sändning av information där varje mottagare 
får en egen unik elektronisk förbindelse från avsändaren, dvs. punkt till 
punkt distribution.
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Vertikal integration
Ett företag kontrollerar flera led i distributionen till konsumenten, t.ex. 
äger både infrastruktur för utsändning av tv-program och de tv-kanaler 
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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Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar av sin tid  
att ta del av utbudet i olika medier och ju äldre vi blir desto mer tid används 
för mediekonsumtion. Totalt sett är det tv och därefter radio som är de medier 
svenskarna ägnar mest tid åt en vanlig dag. Internet kommer på tredje plats. 
Antalet internetanvändare i världen har fördubblats de senaste fem åren och 
det mesta av utbudet i medierna finns numera tillgängligt på internet. Det 
påverkar användningen, utbudet, distributionen, regleringen och även de 
myndig heter som verkar inom området. 

Vill du veta mer om hur dessa områden påverkas och hur den svenska medie-
marknaden ser ut idag?  I Medieutveckling 2011 får du en översiktlig beskriv-
ning av hur marknaden ser ut idag och i en närliggande framtid.

Rapporten finns även tillgänglig på Myndigheten för radio och tv:s webbplats, 
www.radioochtv.se




