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FÖRORD
Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medieutvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publicerar vi varje år en rapport för
att informera om hur den svenska mediemarknaden utvecklas. I år inleds
rapporten med en intressant betraktelse av medieutvecklingen skriven av
Jesper Strömbäck, Professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet, Sundsvall. Medieutveckling 2014 innehåller, liksom tidigare år, en beskrivning av
den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. I frågor som statistik och annan information
om ägande och branschstruktur inom medieområdet samarbetar vi med
Nordicom- Sverige. Vi har även samarbetat med Statens medieråd, Pres�stödsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, Post- och telestyrelsen,
Konkurrensverket samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i
arbetet med rapporten. Jag vill tacka samtliga medverkande för era värdefulla bidrag.
För er som vill veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut idag
bjuder rapporten på intressant läsning.

Globen i juni 2014
Magnus Larsson
Generaldirektör
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SAMMANFATTNING
Demokratifråga - nyheter

Man kan se på medieutvecklingen på flera olika sätt. Ett sätt är det som
Jesper Strömbäck skriver om i första kapitlet, den paradoxala medieutvecklingen, där tillgången till medier blir en allt viktigare demokratifråga.
I ett medielandskap där utbudet växer och tillgången till medier ökar
kan varje individ själv välja både vilken information man tar del av och
vilken man väljer bort. Om man är en nyhetssökare konsumerar man
gärna nyheter men det är inte ovanligt att man söker sig till den information som bekräftar ens egen världsbild. Samtidigt finns deras motpol,
nyhetsundvikarna, som helt väljer bort att ta del av nyheterna.
Individuell konsumtion fortsätter öka

En annan aspekt av medieutvecklingen är att konsumenternas ökade
möjligheter att själva styra över sin mediekonsumtion förändrar villkoren
för alla aktörer på mediemarknaden. På en marknad där utbudet av olika
aktörer är nästintill obegränsat blir innehållet den viktigaste konkurrensfaktorn. Jakten på unika program driver kostnader för såväl produktion
av egenproducerat innehåll, till exempel Netflix, som unika sändningsrätter av attraktiva liveevent, särskilt sport, till exempel Viaplay. Det är
främst med utbud som film, tv-serier och sport som kampen om webbtv-publiken utspelas. De flesta kommersiella aktörerna inom VoD-området är orienterade mot tv-serier, film eller sport.
Svenska aktörer fortfarande starka

Trots en tilltagande globalisering på tv-området domineras den svenska
tv-marknaden fortfarande av inhemska aktörer. År 2013 svarade svenskägda kanaler för över 80 procent av den totala tittartiden De kanaler som
har mest tittare fortsätter vara de så kallade Big 5 och av dem utmärker
sig SVT1 och TV4 med absolut mest tittare. Det är med det svenska
innehållet de populäraste kanalerna kan fortsätta fånga tittare.
Ökad konkurrens om publikens tid

Konkurrensen om publikens tid hårdnar. Konsumenten har inte börjat
använda mer tid åt medier men den tid som används spenderas i allt
högre utsträckning på internet. Det innebär att även de traditionella

10 |

Medieutveckling 2014 • • • S A M M A N FAT T N I N G

medierna konsumeras i allt högre utsträckning på nätet. Frågan är hur
länge till det är intressant att dela in konsumenternas medieanvändning
i traditionella och icke-traditionella medier. Särskilt som konsumenterna
är mest intresserade av vad de har tillgång till och var de kan se det. När
alla slags medier finns som appar på en mobil konkurrerar de på samma
plattform. För konsumenten spelar det då ingen roll om innehållet i
appen kommer från en tidning, tv-kanal eller radiostation. Det framgår
framförallt när man jämför de olika åldersgruppernas mediekonsumtion.
Sett till utvecklingen under senare år framstår tv som det av de traditionella medierna som klarat sig bäst i den allt hårdare konkurrensen på
mediemarknaden. Jämfört med dagspress och radio har tv i hög grad
lyckats behålla sin publik. År 2013 tittade svensken i genomsnitt på
tv i en och en halv timme per dag. Lägger vi till tv-tittandet via nätet,
som uppgick till sex minuter i snitt, så tittar svenskarna inte mindre på
tv idag än för tio år sedan. Tiden som vi lyssnar på radio har däremot
minskat kraftigt sedan 2007 och den tid vi använder internet har ökat
kraftigt sedan 2007.
Ökade skillnader i konsumtion mellan åldrarna

Skillnaderna mellan de olika åldersgruppernas mediekonsumtion blir allt
tydligare. Av de traditionella medierna är det radio och dagstidningar
som haft svårast att fånga den unga publiken. Statens medieråds undersökning om unga och medier visar att tv-tittandet inte har sjunkit markant sedan 2010, däremot har internetanvändningen ökat. Tidigare var
den medieform, som flest barn och unga ägnade sig åt varje dag, att se på
filmer eller tv-program. I dag är det mer populärt att ägna sig åt internet.
Störst är ökningen när det gäller att använda internet i mobilen. Mobilanvändningen ökar generellt men mest bland de yngre. Den andelen tid
vi avsätter på sociala medier är större än den tid vi avsätter för traditionella medier på internet, enligt Nordicoms beräkning av medieanvändning i tid per media.
Men det vanligaste sättet att konsumera rörlig bild är fortfarande att
titta på tv i en vanlig tv-apparat. Det är vanligare att se film direkt i tv
än att spela in, streama eller ladda ner den och det är de allra största tvskärmarna som ökar i försäljning. Samtidigt visar MMS Mediemätning
Skandinavien AB, mätning av tv-tittandet att det har minskat sedan
förra året, både vad gäller tid och räckvidd.
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Annonsmarknaden fortsatt stark

Tv:s starka position hos publiken har avspeglat sig på annonsmarknaden
och tv-branschen har under fem år i följd redovisat rekordresultat i fråga
om annonsintäkter. Efter ett par år av stigande reklaminvesteringar
vände reklammarknaden nedåt under 2012. Tillbakagången fortsatte
under 2013. Nedgången i reklaminvesteringarna gäller inte alla medie
typer. Trots en vikande konjunktur växte annonseringen på internet
under 2013. Internet är sedan 2012 landets största reklambärare. För
den största relativa ökningen under året stod dock marknadsföringen via
mobiltelefoner.
Hushållen villiga att betala för medieinnehåll

De förändrade konsumtionsmönstren avspeglar sig också i hushållens
utlägg för medier. Aktuella undersökningar från såväl Institutet för
medie- och reklamstatistik som TNS-Sifo visar att de svenska hushållens
utgifter för digitala medier kraftigt överstiger dem för tryckta medier.
Kostnaderna för nätbaserade tjänster som digitala tidningar, e-böcker
och streamade abonnemang för musik och tv uppvisar en mycket hög
tillväxttakt, om än från jämförelsevis låga nivåer. För de största andelarna av hushållens medieutgifter står mobiltelefoni och internetuppkoppling1. I båda fallen rör det sig om kostnader för att få tillgång till
medieinnehåll och för att kunna kommunicera med andra. Kostnaderna
för mobiltelefoni och internet följs av utgifter för tv och dagspress.
Hushållens mediekonsumtion påverkas i relativt liten utsträckning av
svängningar i den allmänna konjunkturen.
Radion tappar användning, räckvidd och intäkter

Radion har under en följd av år fått se sin andel av den totala medieanvändningen minska och även räckvidden har minskat. En viktig orsak
bakom nedgången är den allt hårdare konkurrens som radioföretagen
möter från de musiktjänster som följt av den digitala utvecklingen och
internets utbredning. Trots nedgången i lyssnande lyckades de privata
radioföretagen under en följd år att stärka radions ställning som reklammedium. Radion står dock för en mycket begränsad del av den samlade
reklammarknaden. År 2013 uppgick reklamintäkterna i radion till
endast en tiondel av dem för tv.

1
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MEDIEUTVECKLINGEN
av Jesper Strömbäck
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DEN PARADOXALA
MEDIEUTVECKLINGEN
I oktober 2008, runt fem och ett halvt år efter att USA invaderade Irak
med det uttalade syftet att finna och förstöra de massförstörelsevapen
som man hävdade att Saddam Hussein hade tillgång till, hade de allie
rade fortfarande inte lyckats hitta några massförstörelsevapen. Samma
månad visade en opinionsmätning att 37 procent av amerikanerna fortfarande trodde att Irak hade haft massförstörelsevapen.1
I juli 2010 var det nästan två år sedan Barack Obama skrev historia
genom att vara den första afro-amerikan som blev vald till president i
USA. Samma månad visade en undersökning från Pew Research Center
att 18 procent felaktigt trodde att Obama är muslim. Bland konservativa
republikaner var det 34 procent som trodde att Obama var muslim.2
Under mars 2011, nästan ett år senare, pågick de amerikanska primärvalskampanjerna för fullt. Återigen dök frågan om Obamas födelseland
upp, trots att påståendet att Obama inte var född i USA hade avfärdats
som felaktigt ett flertal gånger tidigare. Ändå visade en studie från Pew
Research Center att 23 procent av amerikanerna fortfarande trodde att
Obama var född i ett annat land än USA. Bland konservativa republikaner var andelen hela 47 procent.3
När exempel som dessa lyfts fram häpnar svenskar ofta över hur okunniga många amerikaner tycks vara. Hur är det möjligt att tro att man
hittade massförstörelsevapen, att Obama är född i ett annat land än USA
eller att han är muslim flera år efter att respektive påståenden hade visat
sig vara helt felaktiga?
Svaret är både enklare och mer komplicerat än man kan tro, men det
handlar inte om att amerikaner skulle vara mindre intelligenta eller verklighetsfrånvända än vad svenskar är. Istället handlar det om hur medieutvecklingen påverkar människors åsikter och uppfattningar om världen.
Vi är vad vi äter, för att parafrasera titeln på ett tv-program, och det1
http://www.harrisinteractive.com/vault/Harris-Interactive-Poll-Research-Iraq-2008-11.pdf
2	http://www.pewforum.org/2010/08/18/growing-number-of-americans-say-obama-is-amuslim
3
http://www.people-press.org/2011/05/04/section-6-obama-2012-and-the-tea-party/
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samma gäller vår diet av information. Konsumerar vi medier som ger en
ofullständig eller felaktig bild av verkligheten påverkar det oss och våra
verklighetsuppfattningar. Det som har mest betydelse för hur vi tänker
och agerar är nämligen inte verkligheten.4 Det är våra bilder av verkligheten, och dessa formar vi i större utsträckning än vad vi kanske inser
utifrån den information vi får från olika medier.
Medieutvecklingen ingen isolerad branschfråga

Att medierna och medieutvecklingen är viktig är det få som ifrågasätter.
Samtidigt diskuteras medieutvecklingen oftast som en relativt isolerad
branschfråga, avskild från andra centrala samhällsfrågor som rör demokratins, politikens och ekonomins funktionssätt. Därmed bortser man
från hur fundamentala medierna är för vår förståelse av oss själva och
den värld vi lever i, och hur medierna och den information som förmedlas via medier genomsyrar alla nivåer av samhället.5 Just därför går det
inte att avskilja medierna och medieutvecklingen från samhället i övrigt,
och just därför går det inte att avskilja oss själva och vår förståelse av
världen från medierna och medieutvecklingen. I moderna samhällen är
människor beroende av medierna för information om politik och samhället, och det är ett beroende som inte bara är bildligt.
Min utgångspunkt när jag analyserar medieutvecklingen är i första hand
demokratin. För att demokratin ska fungera krävs det att människor är
åtminstone någorlunda informerade om politik och samhälle.6 Det är en
förutsättning för att människor ska kunna bilda sig åsikter, delta i samhället och rösta på ett någorlunda genomtänkt sätt. Det är också därför
mediernas viktigaste uppgift ofta anses vara att tillhandahålla sådan
information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna
ta ställning i samhällsfrågor.
Det räcker dock inte att medierna tillhandahåller sådan information.
Det krävs också att människor väljer att ta del av sådana medier som
tillhandahåller god information om politik och samhälle i vid mening.
Om man studerar medieutvecklingen ur det perspektivet är den på flera
sätt paradoxal. Å ena sidan har det samlade medieutbudet expanderat
kraftigt under de senaste decennierna. Aldrig har tillgången till olika
4
5
6

Lippman, 1997/1922.
Silverstone, 2007.
Dahl, 1998.
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medier varit lika stor som nu, oavsett om vi syftar på olika typer av
medietekniker eller olika typer av medieinnehåll. Aldrig har tillgången
till information från hela världen varit lika stor, och aldrig har det varit
lika enkelt att informera sig. Ur det perspektivet är medieutvecklingen
på alla sätt positiv och har bidragit till vad som ofta kallas för ett informationssamhälle.
Å andra sidan har det aldrig varit lika enkelt som nu att undvika nyhets
medier inriktade på att tillhandahålla information om politik och
samhälle, aldrig har det varit lika enkelt att söka sig till informationskällor som bekräftar de åsikter och verklighetsuppfattningar man redan har,
och aldrig har det ställts lika stora krav på människors egen förmåga att
orientera sig i det växande informationsutbudet och att vara källkritiska.
Och aldrig har tillgången till felaktig och missvisande information varit
lika stor. Ur det perspektivet innebär medieutvecklingen flera utmaningar och har bidragit till vad som kan kallas ett desinformationssamhälle.7
Mot ökade skillnader

Ur ett demokratiskt perspektiv rymmer medieutvecklingen därmed båda
positiva och negativa sidor. Det gör medieutvecklingen till en genuin
utmaning, det vill säga den utgör något som man måste förhålla sig till
men utan att det finns några enkla svar på hur man bör förhålla sig. För
att förstå vilka utmaningar som medieutvecklingen för med sig behöver
man samtidigt förstå de mekanismer som förklarar i vilken utsträckning
människor tar del av olika medier och vilka medier de väljer att vända
sig till.
En utgångspunkt i det sammanhanget är en förklaringsmodell som
brukar förkortas OMA, vilket står för Opportunities, Motivations och
Abilities. Modellen är utvecklad av bland andra statsvetaren Robert C.
Luskin, som i en viktig artikel konstaterade att
…the conditions that promote any particular behavior can be grouped under
the headings of opportunity, ability, and motivation. Bedouins in the Sahara do
not become champion swimmers; ordinary people who enjoy music do not
compose great symphonies; professors with research assistants do not do
their own leg work. They lack the opportunity, the ability, and the motivation,
respectively.8
7
8
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För att människor ska kunna agera på ett visst sätt – exempelvis ta del
av nyhetsmedier – krävs att det finns nyhetsmedier att ta del av
(opportunities). Det i sig räcker dock inte, om människor saknar intresse
(motivation) av att följa nyhetsmedier eller förmågan (ability) att använda eller förstå dem. Omvänt innebär teorin att ju större möjligheter
människor har att välja och välja bort, desto större betydelse får deras
intressen och förmågor för att förklara i vilken grad de tar del av olika
medier.9 Förändringar på makronivån – utbudet av olika typer av medier
och medieinnehåll – innebär därmed att faktorer på mikronivån – människors motivationer och förmågor – får större betydelse för att förklara
deras mediekonsumtion.
Utifrån den här teorin kan man förvänta sig att det ökade utbudet av
medier under de senaste decennierna ska ha bidragit till två förändringar: dels att människors politiska intresse har blivit viktigare för att
förklara i vilken utsträckning de tar del av olika nyhetsmedier, dels att
skillnaderna i nyhetskonsumtion har ökat mellan olika grupper.
Detta är också precis vad svensk forskning visar. Baserat på de årliga
SOM-undersökningarna och ett index som fångar människors samlade
konsumtion av nyhetsmedier mellan 1986 och 2010 fann jag tillsammans med Monika Djerf-Pierre och Adam Shehata i en studie dels att
det politiska intresset har blivit viktigare för att förklara människors
konsumtion av nyhetsmedier, dels att det finns två grupper som har
vuxit i storlek. Den ena gruppen kallar vi nyhetssökare, och den utgörs
av de som är storkonsumenter av olika nyhetsmedier. Den andra gruppen
kallar vi nyhetsundvikare, och den utgörs av de som mycket sällan eller
aldrig konsumerar några nyhetsmedier (se diagram 1).10

9
10

Prior, 2007.
Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata, 2013.
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Diagram 1 N
 yhetssökare och nyhetsundvikare i Sverige
1986–2010.
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Källa: Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata, 2013.

Vad detta illustrerar är hur medieutvecklingen har bidragit till att olika
sköna nya världar har uppstått för olika grupper av människor. För de
som är intresserade av politik och samhälle har medieutvecklingen gjort
det enklare än någonsin att hitta och följa olika nyhetsmedier, och över
tid är det allt fler som drar nytta av dessa nya möjligheter. För de som
inte är särskilt intresserade av politik och samhälle har det samtidigt
blivit allt enklare att undvika allt vad nyhetsmedier heter, och över tid är
det allt fler som drar nytta av dessa nya möjligheter.
Resultatet är växande skillnader i nyhetskonsumtion, men inte bara.
Med ökade skillnader i nyhetskonsumtion följer med all sannolikhet
ökade skillnader i både kunskaper om politik och samhälle och i politiskt deltagande.
Om en form av ökad polarisering handlar om skillnaden i mängden nyhetsmedier människor tar del av handlar en annan form av polarisering
samtidigt om att det blivit enklare att söka sig till information som bekräftar de egna åsikterna och verklighetsuppfattningarna. Här finns det
mindre svensk forskning, men amerikansk forskning visar tydligt exempelvis att Republikaner söker sig till konservativa medier medan Demo-
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krater söker sig till mer liberala medier.11 Det är en central förklaring till
varför många amerikaner – mestadels konservativa – tror att Irak hade
massförstörelsevapen eller att Obama är muslim eller född utanför USA.
Återigen spelar människors motivation en viktig roll. Människan har en
psykologisk tendens att söka sig till medier (och människor) som man
blir bekräftad av, och i takt med att det blir enklare att hitta medier som
bekräftar de egna åsikterna och verklighetsuppfattningarna (opportunities) är det fler som väljer att ta del av sådana medier (motivation), och i
den mån dessa medier ger en missvisande bild av verkligheten förstärks
människors förutfattade meningar.
Medieutvecklingen riskerar därför leda inte bara till ökade kunskapsoch deltagandeklyftor, utan också till ökad åsiktsmässig polarisering och
försvagad social sammanhållning. När regeringens Framtidskommission
analyserade olika utmaningar som Sverige står inför under de kommande
decennierna lyftes detta också fram som centrala samhällsutmaningar.12
Med sikte på framtiden

Med detta vill jag inte ha sagt att medieutvecklingen bara innebär
utmaningar och problem. På många sätt är utvecklingen i riktning mot
ökad valfrihet, mångfald och möjligheter att uttrycka sig själv oerhört
positiv. De positiva sidorna är det dock många som redan ser; färre är det
som uppmärksammar de mindre positiva sidorna av medieutvecklingen,
samtidigt som dessa understryker att medieutvecklingen inte bara är en
branschfråga. Eftersom medierna och vår användning av dem påverkar
hela samhällslivet är medieutvecklingen en fråga som förtjänar betydligt
större uppmärksamhet och tyngd i diskussionen än den hittills har fått.
Lika orimligt som det vore ifall de som bryr sig om samhällsekonomin
inte noga följde och diskuterade utvecklingen av olika ekonomiska
indikatorer, lika orimligt är det att de som bryr sig om demokratins och
samhällets sociala, politiska och kulturella utveckling inte följer och
diskuterar medieutvecklingen mycket mer än vad som har skett hittills.

11
12

Iyengar & Hahn, 2009.
DS 2013:19.
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1 MEDIEKONSUMTION
Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar av
sin tid åt att konsumera medier. Tiden för konsumtion är relativt konstant
sedan flera år tillbaka. Vad som förändrats under senare tid är vilka medier
vi avsätter mest tid till. 2011 använde vi lika mycket tid åt tv som åt internet
därefter kom radion. Tidigare år har det varit tv och radio följt av internet
som varit de medier svenskarna ägnar mest tid åt en vanlig dag. År 2012
skedde ett trendbrott när användningstiden för internet blev högre än för tv
och 2013 ökade tiden för vår internetanvändning kraftigt.
Tydlig skillnad i mediekonsumtion

Skillnaderna mellan de olika åldersgruppernas mediekonsumtion blir allt
tydligare. Av de traditionella medierna är det radio och dagstidningar som
har haft svårast att fånga den unga publiken. Den äldsta åldersgruppen 64
till 79 år avsätter mest tid av alla åldersgrupper åt radio och tv. Den näst
yngsta åldersgruppen 15 till 24 år avsätter absolut mest tid åt internet och då
främst åt sociala medier. Det är också den åldersgruppen som lyssnar mest
på musik, lagrad eller strömmad.
Tiden som spenderas på olika medier

Det är fortfarande personer i den äldsta åldersgruppen som avsätter mest tid
åt olika slags medier, 416 minuter, och de yngsta minst tid, 283 minuter.
Men det är 15- till 24-åringarna som avsätter absolut mest tid åt ett enskilt
medium och det är internet en genomsnittlig dag. Samtidigt har den äldsta
åldersgruppen dubblerat den tid de spenderar på internet. 2012 avsatte 65till 79- åringarna 35 minuter på internet att jämföra med 71 minuter 2013.
De i åldern 9 till 14 år lyssnar på radion 25 minuter en genomsnittlig dag
till skillnad från de äldsta, 65 till 79 år, som lyssnar på radio 119 minuter en
genomsnittlig dag. När det gäller användningstiden för internet blir förhållandet omvänt. Personer i åldern 15 till 24 år använder internet 185 minuter
en genomsnittlig dag, att jämföra med personer i åldern 65- till 79-åringar
som använder internet 71 minuter en genomsnittlig dag.
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Tillgången till olika medier

I nästan alla svenska hem finns det minst en tv-apparat, en dator och tillgång till radio. 2013 hade 37 % av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång
till en surfplatta att jämföra med 18 % 2012. Även tillgången till mobil-tv
ökar och 2013 hade 67 % av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång till en
så kallad smart mobiltelefon, att jämföra med 54 % 2012.
Användningstid för olika medier

I detta avsnitt används statistik från Nordicom-Sverige och dess Medie
barometer som är en årlig räckviddsundersökning vilken avser att belysa hur
stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under
respektive år tagit del av ett antal enskilda medier. Undersökningen bygger
på telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9
till 79 år. Den genomfördes första gången 1979 och har genomförts varje år
sedan dess.
Tabell 1.1 A
 nvändningstid för olika massmedier i hela befolkningen
9–79 år en genomsnittlig dag 2013 (minuter).
Totalt

9–14

15–24

25–44

45–64

65–79

25

36

63

87

119

35

65

35

18

12

72

74

100

126

1

Radio

77

Musik 2

28
94

75

Television

3

Text-tv

3

2

1

2

3

5

Film

8

13

20

11

4

2

Internet

120

106

185

139

100

71

Sociala medier

45

73

114

52

30

12

Traditionella medier

18

6

23

31

18

9

19

4

6

12

21

38

Dagstidning
Tidskrift

12

5

4

7

13

21

Bok

19

18

19

17

18

24

Totalt

378

283

408

358

360

416

Datorspel totalt

18

49

48

18

8

5

Onlinespel

15

39

41

14

6

3

1. Siffran avser genomsnittlig tid för fm radio. Till och med 2012 avsåg användningstiden radio
oavsett plattform.
2. Siffran avser lagrad och strömmad musik, ej tv eller radio. Till och med 2012 tillfrågades svars
personerna om lyssnande på musik på cd eller mp3.
3. Siffran avser genomsnittlig tid för vanlig tv.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013
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Tabell 1.2 A
 ndel av befolkningen 9–79 år som har tillgång till olika
medier i hemmet 2007–2013 (%).
Har i hemmet tillgång till
Dagstidningsprenumeration
Radio
Tv
Smart tv
Multi-tv totalt

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

70

68

66

64

62

59

57

100

100

100

99

99

100

100

–

98

97

97

98

97

94

–

–

–

–

–

–

21

–

90

90

90

91

91

91

Dvd-spelare

84

85

86

83

82

79

80

Videobandspelare

65

57

53

48

43

37

46

1

PVR/hårddiskmottagare

12

12

15

23

26

25

30

Persondator totalt

87

89

89

91

91

92

91

Portabel dator

44

54

62

71

75

77

78

–

–

–

–

–

18

37

83

85

83

85

86

90

90

–

–

–

14

36

54

67

Mp3-spelare

54

55

45

38

36

35

38

Konsol för tv-spel

37

41

40

38

45

39

38

Bärbart spel

36

–

10

11

15

14

15

–

–

–

–

–

4

6

Surfplatta
Internet via dator
Smart mobiltelefon

Läsplatta

– finns ingen uppgift
1 Med multi-tv avses tv med fler kanaler än marknätets så kallade frikanaler (SVT1, SVT2,
Kunskapskanalen, SVT24, Barnkanalen, TV4, TV6 och Axess TV).
4.Siffran avser ej film på bio eller tablålagd tv. Till och med 2012 tillfrågades svarspersonerna om
tittande på video/dvd/pvr. Observera att tiden för inspelad tv från och med 2013 ingår i tiden för
television.
5. S
 iffran avser genomsnittlig tid för socialt nätverk/community/diskussionsforum/chattgrupp eller
blogg.
6. Siffran avser genomsnittlig tid för morgontidning, kvällstidning, tidskrift, tv eller radio på internet.
7. Siffran avser genomsnittlig tid för läsning på papper.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Den totala tiden för medieanvändning har inte förändrats nämnvärt
sedan 2007 trots att både utbud och tillgängligheten till medier fort
sätter att öka.
Tabell 1.3 T
 otal användningstid för olika massmedier i hela
befolkningen 9–79 år en genomsnittlig dag
Total tid för medieanvändning 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

i minuter

359

359

352

361

367

365

378

i timmar

5,98

5,98

5,87

6,02

6,12

6,08

6,3

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013.
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Sveriges Radio är den största enskilda mediekanalen enligt Nordicoms
beräkning över medieanvändning fördelad på olika medier och kanaler
baserad på räckviddsstudier. Den andel tid vi avsätter på sociala medier
är större än tiden för traditionella medier på internet.
Diagram 1.1 B
 eräknad medieanvändning i tid fördelad på olika
medier och kanaler1 i befolkningen 9–79 år 2013 (%)
Övriga TV-kanaler 7 %
Sjuan 1 %
TV6 1 %
Kanal 5 1 %

Sveriges Radio 16 %

TV4 5 %
TV3 2 %
SVT2 2 %
SVT1 6%
Text-TV 1 %
Film 2 %
Sociala medier4 11 %

Traditionella medier
på internet3 5 %

Privat lokalradio 4 %

Musik 7 %
Vecko-/månadstidning2 2 %
Special-/
facktidskrift2 1 %
Morgontidning2 4 %
Kvällstidning2 1 %
Bok 5 %
Övrigt internet 16 %

1. Figuren är en beräkning där Mediebarometerns bruttotid för radio och tv fördelats på grundval av
uppgifter från räckviddsstudier för respektive medium 2013. Källor: TNS-Sifo (radio, bearbetning),
MMS (tv).
2. Avser enbart papperstidningen.
3. Avser tv, radio, dagstidning och tidskrift på internet.
4. Avser socialt nätverk/community/diskussionsforum/chattgrupp eller blogg.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013.

Tiden som vi lyssnar på radio har minskat kraftigt sedan 2007 till skillnad från den tid vi tittar på tv som är relativt stabilt. Den tid vi använder
internet har däremot ökat kraftigt sedan 2007.
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Tabell 1.4 T
 otal användningstid för radio, tv och internet i minuter
i befolkningen 9–79 år
Användningstid

2007

Radio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

100

93

91

86

81

84

77

Tv

99

96

96

98

95

93

94

Internet

61

68

68

81

95

96

120

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Diagram 1.2 Total användningstid för radio, tv och internet i
minuter i befolkningen 9–79 år
120

100

80

60

Radio
Tv
Internet

40

2007

2008
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2010

2011

2012

2013

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Att titta på tv i en vanlig tv-apparat är fortfarande det vanligaste sättet
att konsumera rörlig bild. Det är även vanligare att se film direkt i tv än
att spela in, streama eller ladda ner den. I åldersgruppen 15 till 24 år är
det nästan lika vanligt att titta på videoklipp (59 %) som att titta på tvprogram (66 %).
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Tabell 1.5 A
 ndel av 9–79 åringar som ser på rörlig bild i befolkningen
9–79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)
Totalt

9–14

Tv-program i vanlig tv-apparat

81

85

66

72

83

91

Tv-program via dator/internet

4

3

6

7

3

2

Tv-program via internet
i smart-tv

1

1

2

2

1

1

Inspelat tv-program

15–24 25–44 45–64

65–79

1

0

1

1

1

0

24

48

59

31

12

5

10

9

11

10

11

8

Inspelad film från tv

1

0

1

1

1

1

Film streamad från internet

3

4

8

4

2

0

Köpfilm

2

3

4

2

2

1

Hyrfilm

1

2

2

1

0

0

Nedladdad film

1

1

5

2

0

0

Biograf

1

1

0

1

0

1

Videoklipp
Långfilm
Film direkt i tv

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Andelen i befolkningen i åldern 9 till 79 år som tittar på rörlig bild via
sin tv en genomsnittlig dag är stabilt sedan 2007. Det som ökat mest
sedan 2007 är att titta på videoklipp. Youtube är nu den största webb-tvaktören i Norden sett till tittande.1 Att se på film direkt i tv:n och även
att köpa eller hyra film minskar.

1	http://www.mediavision.se/nyhet/youtube-starker-sin-position-som-storsta-videotjanst-inorden/
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Tabell 1.6 A
 ndel som ser på rörlig bild i befolkningen 9–79 år en
genomsnittlig dag 2007–2013 (procent)
Användningstid

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I vanlig tv-apparat

85

84

81

85

83

81

81

Via dator/internet

1

3

3

6

6

7

4

Inspelat tv-program

4

3

3

4

3

3

1

Videoklipp

4

11

15

17

23

21

24

16

15

14

14

13

13

10

Köpfilm

7

5

6

4

4

4

2

Hyrfilm

3

2

2

1

2

2

1

Nedladdad film

1

1

1

1

1

1

1

Bio

1

1

1

1

1

1

1

Film direkt i tv

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Diagram 1.3 Andel som ser på rörlig bild i befolkningen 9–79 år en
genomsnittlig dag 2007–2013 (procent)
150
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Tv
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Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Antal sålda tv-apparater

ElektronikBranschen är en branschorganisation för leverantörer och
handlare inom konsumentelektronik, foto och service. Av deras statistik över antalet sålda tv-apparater framgår det att under 2013 såldes
750 000 tv-apparater vilket är en minskning med 90 000 sedan förra
året. Det är de stora skärmarna, 46–51 tum, som ökar och de från 42
tum och nedåt som minskar. Allra mest ökade försäljningen av de största
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skärmarna, 52–57 tum. Andelen sålda smart tv-apparater är över 70 %
och fortsätter öka. I tre av fyra sålda tv-apparater finns DVB-T2.2
Tabell 1.7 T
 v-försäljning 2011–2013
Tv-apparater

Antal sålda 2011

Antal sålda 2012

Antal sålda 2013

LCD, –23 tum

100 000

80 000

70 000

LCD, 24–39 tum

290 000

230 000

193 000

LCD, 40– tum

425 000

440 000

437 000

Plasma

115 000

90 000

50 000

Totalt

930 000

840 000

750 000

Källa: Branschkansliets Marknadsinformation AB

Diagram 1.4 T
 v-försäljning 2011–2013 i tusental
500

Plasma
LCD 40
LCD 24-39

400

LCD -23
300

200

100

0

2011

2012

2013

Källa: Branschkansliets Marknadsinformation AB

1.1 Konsumtion av tv
Tv-tittandet har minskat sedan förra året, både vad gäller tid och räckvidd. 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 genomsnittlig dag, är 69,1 % för 2013 enligt MMS Medie2

http://www.elektronikbranschen.se/wp-content/uploads/2011/01/Rateko2-2014.pdf
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mätning Skandinavien AB, vilket är en minskning jämfört med föregående år då räckvidden var 71,2 %. Under en genomsnittlig dag 2013
tittade den svenska tv-befolkningen (3–99 år) 159 minuter på tv, vilket
är en minskning med 5 minuter sedan förra året. Både andelen tittare
och tiden vi tittar på tv minskade under 2013.3
I detta avsnitt används statistik från MMS som tas fram med hjälp av
en tv-panel. Systemet bygger på att medlemmarna i panelen rapporterar
om sitt tv-tittande via elektroniska mätare. Panelen är representativ för
hushåll med tillgång till tv i Sverige och i panelen ingår 1 200 hushåll
eller cirka 2 600 individer i åldrarna 3 till 99 år.
Tabell 1.8 D
 aglig räckvidd i procent och tv-tittande i minuter för
befolkningen 3–99 år
Tv-tittande
Daglig räckvidd %
Tittartid genomsnittlig dag
i min.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

71

69,3

70,3

71

70,7

71,2

69,1

157

160

166

166

162

164

159

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

De kanaler som har mest tittare fortsätter vara de så kallade Big 5;
SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5, trots den ökade konkurrensen
av nischkanaler. Av dem utmärker sig SVT1 och TV4 med absolut mest
tittare.
Tabell 1.9 T
 ittartidsandel Big 5 2006–2013
Kanaler

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SVT1

21,8

19

19,4

21

23,2

22,9

24,3

23,3

SVT2

14,5

12,5

10,4

7,5

6,9

6,7

6,7

6,9

TV3

9,4

9,3

8,8

8,4

8,1

7,2

6,4

6,2

TV4

22,2

21,2

20,1

19,4

19,2

19,6

18,9

20,1

8,8

8,2

7,9

7,2

6,8

6,5

6,1

5,9

Kanal 5

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

Störst tittartidsandel 2013 hade SVT1 med 23,3 %. Därefter kommer
TV4 med 20,1 %. TV4:s tittarandelar ökade något under 2013 och
SVT1:s minskade något.
3
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Diagram 1.5 Tittartidsandel Big 5 2007–2013
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Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

Topplistan över de mest sedda programmen domineras som tidigare av
SVT1:s program och framför allt av Melodifestivalen. Även 2013 var
årets mest sedda program finalen i Melodifestivalen som sändes i SVT1.
Först på 10:e plats bryts SVT:s dominans av TV4 och då av ett live-sänt
sportevenemang.
Tabell 1.10 D
 e 10 mest sedda tv-programmen 2013
Program

Kanal

Melodifestivalen final

SVT1

4,15

Melodifestivalen del 2

SVT1

3,70

Melodifestivalen del 1

SVT1

3,60

Kalle Anka och hans vänner

SVT1

3,57

Melodifestivalen del 4

SVT1

3,55

Melodifestivalen del 3

SVT1

3,52

Eurovision Song Contest

SVT1

3,38

Melodifestivalen Andra chansen

SVT1

3,25

På spåret

SVT1

3,01

TV4

2,91

Ishockey VM Sch-Sve

Tittare (milj)

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB
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Sveriges Television AB (SVT) är det största programföretaget på den
svenska tv-marknaden mätt i tittartid och SVT1 är den kanal som hade
störst tittartidsandel 2013. Därefter kommer Bonnierägda TV4-Gruppen vars kanal TV4 kommer på andra plats i MMS mätning av tittartidsandelar för 2013. TV4-Gruppen har även ett flertal nischkanaler men även premiumkanaler från C More. Modern Times Group AB
(MTG)/Viasat är det tredje största programföretaget med kanaler som
TV3, TV6, TV8, TV10 samt premiumkanaler från Viasat. Därefter
kommer SBS Broadcasting/ProSiebenSat.1 med Kanal 5 och Kanal 9.
Trots att tittarandelarna har minskat för de fem största kanalerna
behåller programföretagen sina tittartidsandelar genom att ha startat
nischkanaler. De mest framgångsrika nischkanalerna tillhör något av de
större programbolagen. På så sätt fragmenteras tittandet men de stora
programbolagen behåller ändå sina tittarandelar.
Diagram 1.6 D
 e största tv-programföretagen på den svenska
tv-marknaden efter tittartidsandel 1997–2013 (%)
SVT/UR
TV4/Bonnier
MTG/Viasat

50

Övriga
SBS Broadcasting
40

30

20

10

0

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Anm: Figuren omfattar de kanaler som ingått i MMS offentliga redovisning av tittartid respektive år.
Canal+ redovisas under Övriga 1997–2004, SBS Broadcasting 2005–2007 och TV4/Bonnier 2008–.
Källa: MMS AB (bearbetad av Nordicom).
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Diagram 1.7 De största programföretagen på den svenska
tv-marknaden efter tittartidsandel 2013 (procent)
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Källa: MMS bearbetad av Nordicom.

1.2 Konsumtion av radio
Att lyssna på radio fortsätter att vara populärt trots den ökade konkurrensen från andra medier. Drygt 74,5 % av befolkningen lyssnar på radio
minst 3 minuter varje dag. Det är cirka 36 % som lyssnar på kommersiell
radio och cirka 60 % som lyssnar på Sveriges Radio minst 3 minuter
en genomsnittlig dag 2013.4 De nationella räckviddstalen rapporteras
från och med den första januari 2013 via en teknisk panelundersökning,
PPM. Den så kallade Portable People Meter5(PPM) bärs av drygt 1 300
svenskar i en noggrant rekryterad panel. Med PPM görs lyssnarundersökningar som varje dag och minut kartlägger det nationella radiolyssnandet. Tidigare baserades uppgifterna från TNS Sifo:s Radioundersökningar på telefonintervjuer och dagböcker där lyssnarna fyller i vad
de lyssnat på. Andra skillnader med PPM är att radiolyssnandet mäts i
4
5

http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm, 2014-17
PPM är en mobil mätare som fångar upp radioljud.
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åldrarna 12 till 79 år, mot tidigare 9 till 79 år, och att definitionen av
daglig räckvidd är minst 3 minuter sammanhängande lyssning istället
för som tidigare 5 minuter. Eftersom mätmetoderna är så pass olika kan
inte lyssnandet för 2013 som är mätt med PPM jämföras med tidigare
års lyssnande.
Tabell 1.11 A
 ndelen av befolkningen 12–79 år som har lyssnat på
radio minst 3 minuter en genomsnittlig dag 2013 (%)
Totalt

Lokal kommersiell radio
total

Sveriges Radio
total

74,5

36,1

60,1

Andel som lyssnar
på radio 2013

Anm. PPM-mätning 2013-01-01-2013-12-31
Källa: TNS SIFO Radioundersökningar

Tabell 1.12 A
 ndel av befolkningen 9–79 år som har lyssnat på radio
minst 5 min ett genomsnittligt dygn Q4 2007–2012 (%)
Q4 2007 Q4 2008 Q4 2009 Q4 2010 Q4 2011 Q4 2012
Radio totalt

75,2

74,3

75,6

72,9

71,6

71,3

SR totalt

47,4

47,2

49,2

48,6

48,0

47,8

Kommersiell radio totalt

33,2

32,6

31,5

29,2

28,5

28,4

Närradio

2,7

1,7

3,3

2,9

2,6

2,6

Webbradio

3,7

3,4

3,8

3,7

4,6

6,8

Källa: TNS SIFO Radioundersökningar

Sedan 1979 har Nordicom-Sverige tagit fram statistik över bland annat
radiolyssnandet. Dess undersökning Mediebarometern visar att det är
stora skillnader i användningstid för radio i de olika åldersgrupperna.
De i åldern 9 till 14 år lyssnar på radion 25 minuter en genomsnittlig
dag till skillnad från de äldsta, 65 till 79 år, som lyssnar 119 minuter en
genomsnittlig dag. Även om räckvidden för radio inte förändrats nämnvärt sedan 2007 har tiden som vi lyssnar på radio minskat för varje år.
Tabell 1.13 T
 otal användningstid för radio i minuter i befolkningen
9–79 år 2007–2013 (minuter)
Användningstid
Radio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

100

93

91

86

81

84

77

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer
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Tabell 1.14 A
 nvändningstid för radio i hela befolkningen 9–79 år en
genomsnittlig dag 2013 (minuter)

Användningstid för radio

Totalt

9–14

15–24

25–44

45–64

65–79

77

25

36

63

87

119

Anm. Avser genomsnittlig tid för vanlig radio.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Att lyssna på radio i bilen är vanligare än att lyssna i hemmet i samtliga
åldersgrupper förutom den äldsta, 65–79 år. Den äldsta åldersgruppen som troligen spenderar mer tid i hemmet än i bilen jämfört med de
andra åldersgrupperna lyssnar följaktigen mest på radio där. De flesta
som lyssnar på radio gör det via en vanlig radioapparat. Radion är ett
medium för hemmet eller bilen. Det är fortfarande väldigt få som lyssnar
på radio i sin mobil i samtliga åldrar trots att tillgången till mobiler ökar.
Tabell 1.15 A
 ndel av befolkningen 9–79 år som har lyssnat på radio
och var de har lyssnat en genomsnittlig dag 2013 (%)
Lyssnar på radio:

Totalt

9–14

15–24

25–44

45–64

65–79

i bostaden

37

18

16

22

38

68

i bilen

32

27

28

39

39

20

på arbetet

7

–

5

12

12

1

i skolan

0

–

1

0

0

–

på resa, café eller annan
offentlig plats

3

2

4

4

3

2

Anmärkning: Lyssnartiden är baserad på en fråga där svarspersonerna har fått göra en uppskattning av sin lyssnartid under gårdagen. Lyssnartiden avser all användning av radio.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Radiostationerna kompletterar sina fm-sändningar med sändningar via
internet och på mobilen. Det finns ett stort utbud av radiostationer som
enbart sänder på webben. Det lyssnandet är dock fortfarande lågt, 7 % i
åldern 9 till 79 år ett genomsnittligt dygn.6

6

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013
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Tabell 1.16 Radiolyssnande fördelat på mottagningssätt i
befolkningen 9–79 år en genomsnittlig dag 2013 (%)
Lyssnar via

Totalt

9–14

15–24

25–44

45–64

65–79

vanlig radioapparat

40

19

17

26

45

69

bilradio

31

25

27

39

37

20

mobiltelefon/mp3/Ipod

4

2

5

6

4

1

webbradio

7

4

8

13

8

2

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

1.3 Konsumtion av dagspress
En stor del av befolkningen läser en dagstidning varje dag, 66 % men
andelen läsare minskar. Sedan 2007 har andelen läsare minskat från
80 % till 66 %. Av dem som läser en dagstidning är det fortfarande fler
som läser den i tryckt format, 55 %, än på internet, 21 % men skillnaden minskar. De flesta som läser en dagstidning läser en morgontidning,
56 % jämfört med 25 % som läser en kvällstidning. Det är fler som läser
kvällstidningen på internet än morgontidningen. Med dagstidning totalt
menas att det är både morgontidning och kvällstidning vilket är två
separata frågor i Nordicoms Mediebarometer vars resultat sedan läggs
ihop. Att dagspressläsningen är lägre än summan av räckvidden för
morgontidning och kvällstidning beror på att det finns läsare av båda
sortens tidningar.
Tabell 1.17 Dagstidningsläsare 9–79 år en genomsnittlig dag 2013 (%)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

80

77

77

75

73

69

66

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013
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Diagram 1.8 Dagstidningsläsare 9–79 år en genomsnittlig dag
2013 (%)
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Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Andelen av befolkningen i åldern 9 till 79 år som har tillgång till en prenumererad dagstidning minskar stadigt. 2013 var det 57 % jämfört med
70 % 2007. Även den tid som används för att läsa en papperstidning
minskar. Sedan 2007 har tiden minskat med 10 minuter.
Tabell 1.18 Andel av befolkningen 9–79 år som har tillgång till en
dagstidningsprenumeration i hemmet 2007–2013 (%).

Har i hemmet tillgång till
dagstidningsprenumeration

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

70

68

66

64

62

59

57

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer
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Tabell 1.19 Användningstid för en dagstidning i hela befolkningen
9–79 år en genomsnittlig dag 2007–2013 (minuter).

Användningstid
dagstidning

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

29

28

28

25

22

21

19

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer

1.4 Unga och medier
I oktober 2013 publicerade Statens medieråd rapporten Ungar & medier
2012/13, där 2000 barn och unga mellan 9 och 18 år tillfrågats av
Statistiska centralbyrån (SCB) om sin medievardag och attityder till
medieanvändning. Rapporten innehåller även jämförelser av hur medieanvändningen förändrats sedan 2010. Man kan se att internetanvändningen ökar i samtliga åldersgrupper och är nära nog hundraprocentig
från 12 års ålder. Störst är ökningen när det gäller att använda internet i
mobilen.
Internet populärare än tv

Tidigare var den medieform som flest barn och unga ägnade sig åt varje
dag att se på filmer eller tv-program. I dag är det (från 13 års ålder) mer
populärt att ägna sig åt internet. Tv-tittandet har inte sjunkit markant sedan 2010, däremot har internetanvändningen ökat. I dag använder 82 %
av 12-åringarna internet dagligen (47 % 2010) och 81 % av 9-åringarna
gör det några gånger i veckan eller oftare (62 % 2010).
Störst är ökningen när det gäller att använda internet i mobilen. 2010
använde endast 12 % av 15-åringarna internet i mobilen. Idag är motsvarande siffra 89 %.
Mobilanvändningen ökar generellt, mest bland de yngre: 2010 använde
39 % av 9 till 12-åringar mobilen dagligen, 2012/13 är det 53 %. 2010
använde 80 % 13 till 16-åringar mobilen dagligen, 2012/13 är det 88 %.
Könsskillnader

Könsskillnaderna i medieanvändning ökar med stigande ålder tills barnen når 16-årsåldern för att sedan minska något. Överlag bloggar flickor
mer än pojkar, läser bloggar mer, använder mobilen mer och lägger mer
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tid på sociala medier medan pojkar ser mer på YouTube-klipp, spelar mer
datorspel och tv-spel och ser mer på porr än flickor. De mest påtagliga
skillnaderna gäller datorspel/tv-spel. Medan varannan 15-årig pojke spelar minst 3 timmar per dag gör 0 % av de jämnåriga flickorna det.
Sociala medier populärast bland de äldre

Bland de två äldsta åldersgrupperna är deltagande på sociala sajter den
vanligaste aktiviteten på internet: 71 % av 13 till 16-åringar och 78 %
av 17 till 18-åringar gör detta dagligen. Bland 9 till 12-åringarna är det
vanligare med att dagligen spela spel (32 %) och lyssna på musik (29 %),
därefter kommer att använda sociala medier dagligen (24 %) i denna
grupp. Facebook har överlägset flest medlemmar av alla sociala sajter,
oavsett åldersgrupp.
Årets undersökning visar på ett ökat intresse för nyheter i samtliga
åldersgrupper. Konsumtionen av nyheter har ökat sedan 2010 via tv,
internet och – framför allt – via mobilen. 2010 tog 4 % av 9 till
12-åringar och 11 % av 13 till16-åringar del av nyheter via mobilen.
Motsvarande siffror för 2012/13 är 31 % och 70 % (och 72 % för 17 till
18-åringar). Läsningen av papperstidningar går dock ned jämfört med
tidigare studier.7
Diagram 1.9 Har du tillgång till något av följande…….
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Diagram 1.10 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge
brukar du på din fritid….?
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Diagram 1.11 Vad brukar du använda mobiltelefonen till?
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De mest populära tv-programmen
Tabell 1.20 V
 ilka tv-program eller tv-serier brukar du titta på?
9–12 år samtliga

Pojkar

Flickor

The Simpsons (18 %)

The Simpsons (32 %)

X-factor (21 %)

Samtliga ”Disney”(14 %)

Family Guy (19 %)

Samtliga ”Disney”(14 %)

X-factor (14 %)

Samtliga ”Disney” (12 %)

Lycka till Charlie (11 %)

Family Guy (12 %)

Cartoon Network (10 %)

Shake It Up (9 %)

Solsidan (8 %)

X-factor (9 %)

Victorious/112 på liv och
död (8 %)

Anm. 97 % av 9–12 år har angett att de ser på tv. Frågan har endast besvarats av dessa.

Bland 9 till 12-åringarna ser 95 % på tv och pojkar och flickor tittar i
lika stor utsträckning. I valet av program skiljer sig könen dock åt, förutom när det gäller de olika Disneykanalerna som är lika populära hos
pojkar och flickor. Pojkar ser oftare på tecknat, medan flickor föredrar
drama och talangjakter. Hos yngre barn är könsskillnaderna betydligt
mindre. Samtliga de populäraste programmen bland barn från 9 år och
uppåt sänds i kommersiella kanaler.
Tabell 1.21 V
 ilka tv-program eller tv-serier brukar du titta på?
13–16 år, samtliga

Pojkar

Flickor

Family Guy (24 %)

Family Guy (36 %)

X-Factor (18 %)

The Simpsons (22 %)

The Simpsons (35 %)

The Simpsons (12 %)

How I Met Your Mother
(15 %)

How I Met Your Mother
(26 %)

Vampire Diaries (11 %)

Solsidan (12 %)

Solsidan (15 %)

Grey´s Anatomy (10 %)

X-Factor (11 %)

2 1/2 män (11 %)

Solsidan (8 %)

Anm. 96 % av 13–16 år har angett att de ser på tv. Frågan har endast besvarats av dessa.

Könsskillnaderna är stora även bland 13 till 16-åringarna. The Simpsons
och Solsidan finns på topp-fem bland både pojkar och flickor, men är
betydligt populärare hos pojkarna. Dessa två program är också de enda
komedierna på topplistan för flickor. I övrigt föredrar de drama och
talangjakter. Samtliga de fem populäraste programmen bland pojkar är
komedier.

M E D I E KO N S U M T I O N • • • Medieutveckling 2014

| 45

Tabell 1.22 V
 ilka tv-program eller tv-serier brukar du titta på?
17–18 år, samtliga

Pojkar

Flickor

How I Met Your Mother
(21 %)

How I Met Your Mother
(30 %)

Gossip Girl (19 %)

Family Guy (15 %)

Family Guy (24 %)

How I Met Your Mother
(14 %)

The Simpsons (14 %)

The Simpsons (19 %)

Vampire Diaries (10 %)

Gossip Girl (10 %)

Sport (19 %)

Grey´s Anatomy (10 %)

The Big Bang Theory (9 %) 2 1/2 män (13 %)

Family Guy, The Simpsons, Project Runway,
Top Model (8 %)

Anm. 94 % av 17 till18-åringar har angett att de ser på tv. Frågan har endast besvarats av dessa.

Även bland 17 till 18-åringar är könsskillnaderna stora. Pojkar tittar
fortfarande mest på komedier, men sportsändningar är också populära.
Flickor föredrar drama, komedier och modetävlingar.
Det är svårt att jämföra tv-preferenserna över tid, då programtitlar kommer och går. Man kan dock notera att The Simpsons och Family Guy är
de populäraste programmen bland pojkar 9 till 12-åringar och 13 till
16-åringar både 2010 och 2012/13. Flickor har helt bytt favoritprogram
2012/13, med ett undantag: bland 13 till 16-åringar anger 10 % Grey’s
Anatomy både 2010 och 2012/13.
Pojkars tv-preferenser förändras inte på samma sätt som flickors med
stigande ålder; The Simpsons och Family Guy tillhör de tre populäraste
programmen bland pojkar i samtliga åldersgrupper. Bland flickor finns
inte en enda programtitel gemensam mellan de fem populäraste programmen bland 9 till 12-åringar och 17 till 18-åringar.
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2 TV- UTBUD & TJÄNSTER
Den svenska tv-marknaden består av flera företag som erbjuder tv via kabel,
marknät, satellit och ip-tv till de svenska hushållen. De sex största aktörerna på
betal-tv-marknaden den sista december 2013 var Com Hem AB, TeliaSonera
AB, Boxer TV-Access AB, Viasat, Telenor AB och Tele2 AB. Com Hem har flest
kunder, nästan hälften av alla abonnemang. Sedan ip-tv introducerades har
TeliaSonera haft den största ökningen av marknadsandelar. Telenors förvärv av
bolaget Canal Digital Kabel gav dem ungefär 220 000 nya kunder i kabel-tv och
ip-tv vilket samtidigt minskade Canal Digitals marknadsandel.1

2.1 Distribution av tv
Diagram 2.1 Marknadsandelar- abonnemang på tv-tjänst (%)
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Källa: Post- och telestyrelsen statistikdatabas, 2013 baseras på första halvåret

Grundutbudet på de olika plattformarna skiljer sig inte åt i någon större
utsträckning. Samtliga plattformar sänder de mest populära kanalerna
och erbjuder även premiumkanaler samt andra mer nischade kanaler.
Eftersom frekvensutrymmet begränsar antalet möjliga kanaler har marknätet ett mindre utbud än de andra plattformarna. Premiumkanaler är
de kanaler som anses vara mer attraktiva för konsumenter och de innehåller ett mer nischat programutbud, ofta en stor andel film eller sport.
1
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Konsumenten måste vara beredd att betala lite mer för att få ett utbud
som är anpassat efter egna preferenser.
Marksänd-tv

Det finns bara ett företag som erbjuder betal-tv-abonnemang i mark
nätet och det är Boxer TV-Access AB (Boxer). Den sista december 2013
hade 578 4002 kunder betal-tv-abonnemang hos Boxer. I marknätet
finns det även möjlighet att titta på fri-tv utan abonnemang. Åtta kanaler i marknätet är fri-tv: SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV6 och TV Finland. Drygt 8 procent av de svenska hushållen har enbart fri-tv.3 Boxer erbjuder även beställ-tv samt playkanaler via
sin tjänst Boxer On Demand. För att kunna använda tjänsten behövs ett
abonnemang från Boxer, en On Demand-box och bredband.
Kabel-tv

Kabel-tv är den vanligaste distributionen för tv i Sverige och sänds både
digitalt och analogt. Den sista december 2013 uppgick antalet abonne
mang för digitala kabel-tv-tjänster till 913 000.4 De tre största kabel-tvoperatörerna är Com Hem AB, Tele2 AB och Canal Digital Sverige AB.
Flest anslutna hushåll har Com Hem AB med sina 1,73 miljoner varav
574 700 är digitala5. Tele2 AB har 217 8006 och Telenor Sverige AB
har cirka 215 0007 anslutna hushåll i december 2013. Canal Digital
Sverige AB erbjuder mer än 130 kanaler via kabel-tv och Tele2 AB erbjuder ungefär 140 kanaler. Com Hem erbjuder ett analogt kanalpaket som
består av ett 15-tal kanaler, ett så kallat analogt grundutbud. Hushållen
kan utöver detta grundutbud välja att teckna tilläggsabonnemang som
då är digitala. Com Hem AB erbjuder mer än 140 stycken kanaler till
sina digital-tv-abonnenter samt tjänsten TiVo. TiVo kan användas till att
spela in program, titta på live-tv och play-kanaler samt hyra filmer.
I tjänsten ingår även utbudet från Netflix.

2
3
4
5
6
7

Post- och telestyrelsens statistikdatabas
Hushållens användning av fri-TV 2013, Post- och telestyrelsen 2014
Post- och telestyrelsens statistikdatabas
Post- och telestyrelsens statistikdatabas
Post- och telestyrelsens statistikdatabas
Post- och telestyrelsens statistikdatabas
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Satellit-tv

På den svenska marknaden finns i dag två operatörer som erbjuder
tv via satellit till hushållen, Viasat AB och Canal Digital Sverige AB.
För att kunna titta på tv-kanalerna krävs det någon form av betal-tvabonnemang och en parabolantenn. Parabolantennen är inte knuten
till något bolag, vilket däremot digital-tv-boxen är. Kanalerna sänds
krypterade och är paketerade i olika betal-tv-abonnemang. Det totala
antalet abonnemang för digital-tv via satellit har minskat och var sammanlagt 636 3008 i slutet av december 2013. Viasat har drygt hälften av
abonnemangen, 328 500, och Canal Digital har de resterande 307 7009.
Viasat, som inte äger någon infrastruktur, köper utsändningstjänsten
från SES Astra AB medan Canal Digital köper utsändningen från sin
ägare Telenor (Thor). Förutom sändningar från ASTRA och Thor kan de
svenska hushållen ta emot sändningar av både fri-tv och betal-tv-kanaler
från ett flertal andra satelliter, bland andra Eutelsat, under förutsättning
att hushållen har rätt mottagningsutrustning. Viasat erbjuder ungefär
75 tv-kanaler och även tjänsten Viaplay som ger tillgång till filmer, sport
och serier via streaming över internet. Canal Digital erbjuder ungefär
100 tv-kanaler och en beställ-tv tjänst, Canal Digital GO.
IP-tv

Aktörerna inom ip-tv är ofta teleoperatörer som även har börjat sända tv.
De största operatörerna på den svenska marknaden är TeliaSonera AB,
Telenor Sverige AB och Tele2 Sverige AB. För att få tillgång till ip-tv
krävs det oftast att kunden har bredbandsabonnemang hos samma operatör. Antalet ip-tv-abonnenter har ökat kraftigt under senare år särskilt
för ip-tv via fiber-LAN. I slutet av december 2013 hade TeliaSonera AB
554 100 abonnenter på ip-tv. Telenor Sverige AB hade 91 800 abonnenter och Tele2 Sverige AB hade 24 600 abonnenter.10 TeliaSonera erbjuder
över hundra kanaler i sitt utbud samt beställ-tv tjänsten Telia Play+ som
även innehåller tjänsten HBO Nordic. TeliaSonera är även en av de
svenska aktörerna som erbjuder telefoni, bredband och tv till sina kunder, så kallat triple play. Bredbandsbolaget och Canal Digital ägs båda av
Telenor Sverige AB. Bredbandsbolaget erbjuder också telefoni, bredband
och tv och har ett tv-utbud bestående av över hundra kanaler från bland
andra Viasat och C More. Canal Digitals utbud distribueras via stadsnät
och varierar beroende på ort.11 Tele2 erbjuder även de ett stort utbud av
kanaler bland annat från både Viasat och C More.
8
9
10
11
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Fördelningen mellan de olika mottagningsformerna för tv

MMS Mediamätning i Skandinavien AB mäter kontinuerligt tv-konsumtionen i Sverige. Dess basundersökning visar vilka mottagningssätt
de svenska hushållen använder genom en enkätundersökning.12
I tabellen nedan visas en fördelning av de svenska hushållens olika former för tv-mottagning under perioden 2008 till 2013. Av tabellen framgår att antalet hushåll som tar emot tv via kabel har minskat något. Även
satellit och mottagning via marknätet har minskat till skillnad från ip-tv
som har ökat. Att summan i tabellen överstiger 100 % beror på att några
hushåll har flera tv-apparater och tar emot tv på fler än ett sätt. Andel
hushåll med kabel-tv är låg jämfört med PTS marknadsandelar. Det kan
bero på att det är många hushåll med kabel-tv i flerfamiljshus som är
kollektivt anslutna via sin fastighetsägare och därmed inte är medvetna
om hur de tar emot tv.
Tabell 2.1 Andel hushåll i % fördelade efter mottagningsform för tv
Har i hemmet tillgång till

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Marknätet

31,5

31,5

31,4

29,0

30,0

27,8

Kabel

52,5

49,6

44,8

40,3

35,4

34,9

Satellit

17,0

17,0

17,1

16,2

15,6

15,5

4,8

5,3

6,9

6,7

11,5

13,5

På annat sätt

–

–

–

–

–

1,7

Ingen tv

–

–

–

0,2

0,1

0,2

Vet ej

–

–

–

9,9

10,0

9,7

Ip-tv

– Uppgift saknas
Källa: MMS Mediamätning i Skandinavien AB

2.1.1 Marksänd tv
Marknätet är den äldsta infrastrukturen för tv-sändningar i Sverige. Nätet
började byggas redan på 1950-talet och var den enda distributionsformen
för tv fram till 1980-talet. Nu sker sändning av radio och tv i marknätet
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 via så kallade radiolänkar. Sändningsutrymmet i etern är en ändlig resurs och för att undvika störningar i
näten regleras frekvensutrymmet av nationella och internationella telekom12

MMS Mediamätning i Skandinavien AB
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munikationsorgan. Eftersom frekvensutrymmet för marksänd tv är mer
begränsat än för andra distributionsformer har riksdagen 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 programbolagen och distributören/operatören. Marknätet kan framförallt tas emot i enfamiljshus eftersom det
i flerfamiljshus kan vara svårt att ta emot marknätets signaler. Eftersom
flerfamiljshus i de flesta fall inte har någon möjlighet att ta emot marksänd
tv genom centralantenn krävs det att hushållet har en inomhusantenn.
Enligt MMS tar 27,8 % av de svenska hushållen emot marksänd tv.
Nedsläckningen av det analoga nätet

I oktober 2007 släcktes marknätets sista analoga sändare. Därmed var
Sverige ett av de första länderna i världen att genomföra en övergång till
enbart digitala sändningar i marknätet. När marknätet gick över till
digitala sändningar frigjordes det utrymme i sändarnäten. Utrymmet som
frigjordes finns på 790–862 MHz och kallas för 800-bandet. Detta utrymme har auktionerats ut av PTS och används för mobilt bredband, 4G.
Tillstånden i marknätet

Public service-företagens sändningstillstånd gäller till och med den
31 december 2019. Övriga tillstånd att sända marksänd tv gick ut den
31 mars 2014. Dessförinnan gavs alla intresserade möjlighet att söka
tillstånd för att sända tv i marknätet. Det var 30 programbolag som
sökte tillstånd för sammanlagt 85 olika tv-kanaler och av dem fick 51
nationella och 6 lokala kanaler tillstånd att sända i marknätet. Sex av de
nationella kanalerna sänds med högupplöst bildkvalitet (hd-tv) och övriga med standardupplöst bildkvalitet (sd-tv). Kanalerna TV3, TV4 och
Kanal 5 fick tillstånd att sända parallellt i både sd- och hd-kvalitet fram
till den 31 mars 2017. De nya sändningstillstånden gäller från den 1
april 2014 till den 31 mars 2020 förutom för ovan nämnda parallellsändningar. Sändningsutrymmet för marksänd tv kommer att minska under
denna tillståndsperiod eftersom frekvensutrymmet som hittills använts
för marksänd tv (700 MHz-bandet) ska användas för andra tjänster
efter den 31 mars 2017. Det minskade frekvensutrymmet ökar kraven
på effektiv frekvensanvändning. Med en nyare utsändningsteknik kan
fler kanaler få plats i marknätet och därför kommer myndigheten under
tillståndsperioden att verka för en övergång till utsändningstekniken
DVB-T2 för att kompensera för det minskade frekvensutrymmet.

54 |

Medieutveckling 2014 • • • TV- U T B U D O C H TJÄ N S T E R

Tabell 2.2 Utbudet i marknätet
Tillståndshavare/
Programbolag

Programtjänst

Ägare

Sveriges Television AB

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

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

AENT Networks UK Ltd

History

AE Television Networks (UK)
Ltd och BSKYB History Ltd

Aftonbladet Hierta AB

Aftonbladet TV

Schibstedt AB och LO

Al Jazeera Media Network

Al Jazeera English

HH the Father Emir of Quatar

Axess Publishing AB

Axess

Nordstjernan Kultur och
Media AB

BBC Global News Ltd

BBC World News

British Broadcasting
Corporation

BBC Worldwide Ltd

BBC Knowledge

British Broadcasting
Corporation

BBC Worldwide Ltd

BBC Entertainment

British Broadcasting
Corporation

C More Entertainment AB

CMore Sport,
C More Series,
C More First,
C More Fotboll
Hockey Kids,
C More HD Mix

TV4 AB och Telenor Media
Invest AS

Discovery CommunicationsEurope Ltd

Discovery Channel, Discovery
Animal Planet, TLC Communications Inc

Eurosport SAS

Eurosport,
Eurosport 2

Télévision Française 1 SA
och Discovery France
Holdings SA

Fox International Channels
Sweden AB

FOX

Fox International Channels
Netherlands Holding B.V

Hästkanalen AB

Horse1

Nore 862 AB

Kanal GlobalTelevision 1 AB

Kanal Global

SIMS, Bijan Salehi,
Behrouz Salehi , Behzad
Salehi och Mojdeh Zandeieh

MTV Networks Europe

MTV

Viacom International Inc

NGC Europe Limited HD

National Geograph- NGC UK Holdings
ic Channel HD
Company Ltd

Nickelodeon International Ltd Nickelodeon, Nick
JR

Viacom International Inc

SBS Broadcasting
Networks Ltd

Discovery
Communications Inc

Kanal 5, Kanal 9,
Kanal 5 HD,
Kanal 11
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Tillståndshavare/
Programbolag

Programtjänst

Ägare

Scripps Networks
International (UK) Ltd.

Travel Channel

Scripps Networks
Interactive Inc

The Walt Disney
Company Ltd

Disney XD, Disney
Channel

The Walt Disney
International Ltd

Turner Broadcasting
System Europe Limited

CNN, Cartoon
Network, TCM

Time Warner Inc

Turner Nordic and Baltic AB

Silver, TNT

Time Warner Inc

TV4 AB

TV4, Sjuan, TV4
Fakta, TV12, TV4
Film, TV4 HD, TV4
Sport HD

Bonnier AB

Viasat Broadcasting UK Ltd

TV3, TV6, TV8,
TV10, TV3 HD,
Visat Explorer

Modern Times Group MTG AB

VIMN Netherlands
Holding B.V.

Paramount Movie
Channel

Viacom International Inc.

VIMN Netherlands B.V.

Comedy Central

Viacom International Inc.

Tabell 2.3. Lokala och regionala programtjänster
Tillståndshavare/
Programbolag

Programtjänst

Ägare

AB Upsala Nya Tidning

24.UNT

Norrköpings Tidningars
Media AB samt
Axel Johansson Upsala Nya
Tidning Förvaltning AB.

Norrbottens Media AB

24Norrbotten
Norrköpings Tidningars AB,
Malmfälten, 24Norr- Piteå-Tidningen AB samt
botten
Valrossen AB

Östgöta Media AB

24nt, 24 Corren

l Norrköpings Tidningars
Media AB

Sverigefinska Riksförbundet

TV Finland

Ideell förening

2.1.2 Kabel-tv
I början av 1980-talet inleddes utbyggnaden av kabelnät till hushållen
och kabel-tv är idag det vanligaste sättet att ta emot tv i Sverige. Kabeltv-nät är byggda speciellt för att kunna distribuera ett stort antal tvkanaler samtidigt till alla som är anslutna till nätet. För att kunna nå alla
anslutna hushåll med samtliga kanaler krävs det hög kapacitet i hela nätet. Ett kabel-tv-nät utgår från en huvudcentral som matas med innehåll
i form av tv-kanaler. Innehållet eller signalen kan komma från marknät,
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satellit eller fibernät för att sedan vidaresändas i kabelnätet. Från huvudcentralen utgår en eller flera ledningar som var och en successivt för
grenar sig ut mot slutanvändarna. Stora kabel-tv-operatörer har nät över
hela landet där de olika huvudcentralerna kan vara sammankopplade via
ett stomnät som operatören förfogar över. Ledningarna i kabel-tv-nätet
närmast huvudcentralen består oftast av optisk fiber medan ledningarna
närmast slutanvändarna är koaxialkabel. Kabel-tv-operatören, det vill
säga den som förfogar över ledningsstrukturen i kabel-tv-nätet, kan äga
eller hyra de ledningar som ingår i nätet eller på annat sätt ingå avtal om
att få utnyttja dessa delar. De delar av nätet som finns i fastigheterna ägs
dock alltid av fastighetsägarna.
Kabel-tv-nät finns mestadels i tätortsområden och har begränsad utbredning i glest bebyggda områden. I mer än 80 % av flerfamiljshusen finns
det ett fastighetsnät för kabel-tv. Enligt MMS är det cirka 34,9 % av de
svenska hushållen som aktivt tar emot tv via kabel. Däremot har drygt
hälften av de svenska hushållen en teoretisk möjlighet att ta emot kabel-tv.

2.1.3 Satellit-tv
Tv 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-signaler direkt
till hushållens parabolantenner kallas sändningen DTH (Direct-ToHome). Satelliterna befinner sig alltid ovanför samma punkt på ekvatorn
och 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.
Satellitsändningar används också inom ramen 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.
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Satellitsystemen

Satellitsystemen ASTRA och Thor når alla nordiska länder även om
räckvidden begränsas av vissa topografiska hinder för fri sikt. Över
föringskapaciteten är mycket stor och hundratals kanaler kan sändas till
hushållen. Unikt för satellitsänd tv är satellitsystemens stora geografiska
räckvidd som lätt sträcker sig över nationsgränser. Därför behöver satelliternas positioner och sändningsutrymme koordineras internationellt för
att undvika störningar. Eftersom frekvensutrymmet inte är lika begränsat som för sändningarna i marknätet behövs inte tillstånd för satellitsändningen. Enligt MMS tar cirka 15,5 % av de svenska hushållen
emot tv via satellit men teoretiskt skulle många fler kunna ta emot tv via
satellit eftersom den erbjuder god yttäckning över hela Sverige.

2.1.4 Ip-tv
Ip-tv, ibland kallad bredbands-tv, är ett samlingsnamn för olika former
av tv-sändningar via bredbandsnät. Sedan mitten av 2000-talet har ip-tv
funnits tillgängligt för de svenska hushållen. De två vanligaste sätten i
Sverige att ta del av bredbands-tv är genom Telia Soneras kopparnät, dvs.
tv via den ledning som ansluter slutkunden för telefoni och bredband
(xDSL), eller genom nya bredbandsnät med fiberoptiska kablar fram till
fastigheten (fiber-LAN). Fibernäten kan ägas och underhållas av operatören eller av fastighetsägaren, som anlitar en eller flera operatörer för att
erbjuda de boende tv, telefoni och internet.

2.1.5 Beställ-tv-tjänster
De flesta tv-kanaler sänder webb-tv i någon form i dag och det gör även
tidningar, radiokanaler och andra företag. En förutsättning för att beställ-tv-tjänster ska fungera är att konsumenten har tillgång till bredband
antingen mobilt eller fast, samt en internetansluten enhet (dator, smart
mobil, surfplatta eller smart tv). Sedan kan man ta emot tjänsten direkt
över internet och tittaren väljer program från en katalog av utbud. Det
valda programmet spelas sedan upp och tittaren kan själv starta, stoppa
och spola i programmet. Utbudet av beställ-tv består både av gratis- och
betaltjänster.
Mottagning av beställ-tv

Beställ-tv kan tas emot via en så kallad smart tv eller connected tv. En
smart tv eller connected tv är en tv-apparat som har en inbyggd uppkoppling till internet och har stöd för olika appar, producerade av tv-
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tillverkaren eller tredje part. Den kan tyckas efterlikna smarta telefoner
genom att ha ett användarvänligt gränssnitt och ett fokus på sociala
medier. Det finns leverantörer som erbjuder ett begränsat antal appar
utan egentlig tillgång till internet medan andra erbjuder tillgång till hela
internet. Flera av tjänsterna finns även som appar till smarta telefoner
men för att kunna använda dem utanför hemmet krävs det tillgång till
mobilt bredband.
Play-tjänster

De flesta svenska programföretag har en play-tjänst. Den fungerar som
en portal för kanalernas samlade beställ-tv utbud eller kanalens playutbud. På grund av begränsningar i rättigheter finns oftast inte kanalens
hela utbud att ta del av i play-tjänsten. Rättigheterna för programmen
innebär ofta begränsningar för hur länge programmen är tillgängliga
i play-tjänsten. MTG samlar sitt utbud i on-demand-tjänsten Viaplay
och dessutom har TV3, TV6, TV8 och TV10 varsin egen play-tjänst.
Även Kanal 5, Kanal 11 och Kanal 9 har varsin play-tjänst. SVT sänder numera hela sitt utbud och alla sina kanaler på SVT Play. SVT har
även lanserat en ny tjänst under våren som heter SVT Flow som enbart
distribueras via internet. TV4 var liksom SVT tidiga med att visa klipp
och webb-tv på sin webbplats och i januari 2009 lanserades en webbtv-kanal, TV4 Replay, på prov. Där fanns samtliga av TV4-Gruppens
egenproducerade program tillgängliga 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 abonnemangstjänst där tittaren kan se program från alla TV4:s kanaler, även äldre
program. TV4 Play Premium innehåller hela TV4 Plays gratisutbud i
högre bild- och ljudkvalitet och utan reklamavbrott. Därutöver finns
hela säsonger av TV4:s egna program. Sedan oktober 2012 finns alla elva
TV4-kanalerna tillgängliga.
Hushållens användning av play-tjänster

Myndigheten för radio och tv och Konkurrensverket genomförde en
gemensam undersökning hösten 2012 då 1 000 hushåll fick svara på
frågor om sin konsumtion av rörlig bild. En del av frågorna handlade om
hushållens användning av play-tjänster och 4 av 10 hushåll svarade att de
använder play-tjänster.
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Diagram 2.2 Andel hushåll som tittar på tv-program via playtjänster på dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Nej 57%

Ja 43%

Källa: Stelacon/KKV/MRTV 2013

Den play-tjänst som hushållen använde absolut mest var SVT Play
(82 %) och därefter TV4 Play (56 %).
Diagram 2.3 Av de som har använt playtjänster.
Vilka playtjänster har du använt?
Annan
Filmnet
Tv6 Play
Viaplay
Kanal 5 Play
Tv3 Play
Tv4 Play
SVT Play

0

10

20

30

40

50

60

70

80 %

Källa: Stelacon/KKV/MRTV 2013
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Det är absolut vanligast att titta på playtjänster i datorn (93 %) därefter
i mobiltelefonen (26 %) och sedan i surfplattan (23 %). Däremot är det
mindre vanligt att använda sin tv-spelskonsol eller Apple TV för att
titta på playtjänster. Det är fortfarande så att fler hushåll har tillgång till
en dator (91 %) eller en smart mobiltelefon (67 %) än till en surfplatta
(37 %) och ännu färre hushåll har tillgång till en Smart TV (21 %).13

2.2 Svenskt medieutbud
Svenskt medieutbud14 är en rapport som ska svara på hur innehållet i
de största tv-kanalerna förändras över tid samt hur utbudet i radio och
ett urval av beställ-tv-tjänster såg ut 2013. Rapporten har tagits fram av
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs
universitet (JMG) under ledning av professor Kent Asp på uppdrag av
Myndigheten för radio och tv.
Studien mäter utbud och mångfald i tio tv-kanaler. Mångfalden i utbudet undersöks genom att bredden i tv-kanalernas programutbud fastställs. Ju fler olika typer av program som en tv-kanal kan uppvisa i sitt
utbud, desto större bredd antas tv-kanalens programutbud ha.
SVT1 och SVT2 uppvisar ungefär lika stor mångfald med en blandning
av nyheter och underhållningsprogram, och ett stort utbud av faktaprogram. SVT1 är något bredare och är mer inriktat på fiktion och
underhållning, medan SVT2 är en mer utpräglad faktakanal, med ett
stort utbud av nyheter och faktaprogram, särskilt på bästa sändningstid.
Sett till båda kanalernas sammanlagda programutbud och även på bästa
sändningstid överväger dock det informationsinriktade programutbudet.
Bredden i utbudet har därtill ökat under 2013 i SVT:s samtliga kanaler
och i SVT1 ökar bredden även något i underhållningsutbudet.
Tre fjärdedelar av TV4:s programutbud utgörs av underhållning, fiktion
och förströelse. Andelen är något större på bästa sändningstid. Det
informationsinriktade utbudet består till större delen av morgon-tv
och nyhetsprogram. I TV4 minskade bredden i faktautbudet betydligt
under 2013, men ökade något i underhållningsutbudet. I TV4 minskar
programbredden långsiktigt, särskilt under de tre senaste åren – både i
utbudet i sin helhet och i utbudet på bästa sändningstid. TV4 uppvisade
13
14

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013
http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Svenskt-medieutbud-2013.pdf
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under 2013 minst mångfald i sitt programutbud sedan undersökningarnas start 1998.
TV3, Kanal 5 och TV6 är helt inriktade på underhållning och fiktion.
Under 2013 kan också Sjuan och TV8 räknas till denna grupp av under
hållningsinriktade tv-kanaler. I TV3, Sjuan och TV8 ökade bredden
något under 2013, medan den var oförändrad i Kanal 5 och minskade
något i TV6. I TV3:s, Kanal 5:s och TV6:s programutbud är övervikten
för fiktion och underhållning mycket stor under hela tidsperioden. TV4
Plus/Sjuan och TV8 har båda över tid blivit nästan helt underhållningsinriktade. Under 2013 kan därför samtliga fem kanaler karaktäriseras
som renodlade underhållningskanaler.
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3 BRANSCHSTRUKTUR
Detta kapitel är skrivet av fil. dr Jonas Ohlsson, Nordicom, på uppdrag av Myndigheten för radio
och tv.

Den svenska mediemarknaden befinner sig i en omfattande omvandlings
process. Motorn i förändringen är teknikutvecklingen. Internet och den digitala
teknologin har på ett dramatiskt sätt ritat om kartan över medielandskapet. De
förändrade publik- och annonsörsmönster som följt i den nya teknikens fotspår
har inte bara banat väg för helt nya aktörer på medieområdet, de ställer också
de etablerade medieföretagen inför stora utmaningar.
I det här kapitlet analyseras utvecklingen på den svenska mediebranschen
under 2013. Underlaget kommer från medieföretagens årsredovisningar samt
branschrapporter. Inledningsvis i kapitlet redovisas de viktigaste förändringarna
på publik- och reklammarknaderna under året. Därefter följer separata analyser
av tv- och radiobranschen. Ett särskilt avsnitt ägnas här åt utvecklingen inom
det snabbt växande marknadssegmentet för rörlig bild online. Kapitlet avslutas
med en genomgång av den ekonomiska utvecklingen för några av de största
svenska medieföretagen.

3.1 Mediekonsumtion och
reklaminvesteringar
Företagen på den svenska mediemarknaden får sina intäkter från huvudsakligen två olika håll: från försäljning av annonsutrymme till annonsörer och från försäljning av medieinnehåll till konsumenter. Betydelsen av
de olika intäktskällorna varierar dock stort, såväl mellan de olika delarna
av mediemarknaden som mellan enskilda medieföretag. När det gäller
försäljningen till mediekonsumenterna utgörs en särskild intäktsström
av de licensmedel som i statens regi bidrar till finansieringen av Sveriges
Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.
En tydlig tendens under senare år är att både publik- som annonsmarknaden skär alltmer över mediegränserna. I båda fallen är konkurrensen
mycket hög. Att kampen om mediepublikens uppmärksamhet har ökat
över tid framgår av tabell 3.1. Även om den samlade tid vi lägger på
medieanvändning har förblivit relativt konstant (strax över sex timmar),
har de senaste åren inneburit omkastningar mellan vad vi lägger tiden
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på. För den största nedgången i samlad användningstid står radion. På
tio
år har det genomsnittliga dagliga lyssnandet minskat med 40 minuter,
eller nästan en tredjedel. Från att ha varit det medium som svensken i
gemen lägger mest tid på har både internet och tv:n passerat radion
under 2010-talet.
Tabell 3.1 A
 nvändningstid för olika medier i hela befolkningen 9–79
år en genomsnittlig dag, 2003, 2012 och 2013 (minuter)
Förändring (min)

Radio
Television

2003

2012

2013 2003–2013 2012–2013

117

84

77

–40

–7

106

93

94

–12

+1

Dagstidning2

30

21

19

–11

–2

Bok

19

19

19

±0

±0

Tidskrifter

15

12

12

–3

±0

Musik

…

21

28

…

+7

1

Film

3

11

8

8

–3

±0

23

96

120

+97

+24

Sociala medier5

…

17

40

…

+23

Traditionella medier 6

…

9

18

…

+9

4

Internet

1 Avser genomsnittlig tid för linjär television. Inkluderas tv-tittande via internet ökar tiden för 2013 till
100 minuter.
2 Avser genomsnittlig tid för papperstidningen. Inkluderas dagstidningsläsning på nätet ökar tiden
för 2013 till 23.
3 År 2012 avsåg frågan Mp3.
4 År 2003 till 2012 avsåg frågan Video/dvd.
5 Med sociala medier avses här socialt nätverk/community/diskussionsforum/chattgrupp eller
blogg.
6 Med traditionella medier på internet avses morgontidning, kvällstidning, tidskrift eller TV.
Källa: Bearbetning av Nordicom-Sveriges Mediebarometern 2013.

Av tabellen framgår tydligt den förskjutning från traditionella medier
till internet som skett under de senaste tio åren. I genomsnitt spenderade
vi två timmar på internet per dag under 2013. Vilket innebär en ökning
med 30 minuter jämfört med förra året. För den största delen av ökningen svarar sociala medier, men även användningen av de traditionella
mediernas webbsajter (i synnerhet dagspress och tv) ökar snabbt. I båda
fallen rör det sig om en dubblering av tiden på bara ett år.
De förändrade konsumtionsmönstren avspeglar sig också i hushållens
utlägg för medier. Aktuella undersökningar från såväl Institutet för
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medie- och reklamstatistik som TNS-Sifo visar att de svenska hushållens
utgifter för digitala medier kraftigt överstiger dem för tryckta medier.
Kostnaderna för nätbaserade tjänster som digitala tidningar, e-böcker
och streamade abonnemang för musik och tv uppvisar en mycket hög
tillväxttakt (om än från jämförelsevis låga nivåer).
För de största andelarna av hushållens medieutgifter står mobiltelefoni
och internetuppkoppling (IRM, pressmeddelande 2014-03-07). I båda
fallen rör det sig om s.k. access-kostnader, som betalas för att få tillgång
till medieinnehåll och för att kunna kommunicera med andra. Kostnaderna för mobiltelefoni och internet följs av utgifter för tv och dagspress.
Enligt TNS-Sifo lägger ett genomsnittligt hushåll 2 556 kr per år på
betal-tv och 2 340 kr på dagstidningsprenumerationer (TNS-Sifo, pressmeddelande 2014-02-19). Det kan jämföras med tv-licensen som uppgår
till 2 076 kr per år.
När det gäller just tv har hushållens kostnader ökat över tid. Mellan
2009 och 2012 växte de samlade utgifterna för tv-abonnemang med
17 %, en ökning som i första hand berodde på högre prisnivåer (Postoch Telestyrelsen). De svenska hushållen har aldrig lagt så mycket
pengar på tv-tjänster som de gör idag.
Hushållens mediekonsumtion påverkas i relativt liten utsträckning av
svängningar i den allmänna konjunkturen. Reklammarknaden präglas i jämförelse av en betydligt högre konjunkturkänslighet. Efter ett
par år av stigande reklaminvesteringar vände reklammarknaden nedåt
under 2012. Tillbakagången fortsatte under 2013. Enligt IRM uppgick
minskningen i de samlade investeringarna i mediereklam för de båda
åren till 2,1 respektive 1,8 %. Det innebär att omsättningen på reklammarknaden för 2013 slutade på 31,5 miljarder kr, eller omkring en halv
miljard mindre än två år tidigare (se tabell 3.2). Trots avmattningen på
annonsmarknaden hör Sverige också fortsättningsvis till de mest reklamintensiva länderna i världen (IRM, pressmeddelande 2013-10-23).
Utvecklingen under året speglade det allmänna konjunkturläget i landet.
Tillväxten i BNP var fortsatt låg – 1,5 % – samtidigt som arbetslösheten
steg marginellt, från 8,0 till 8,1 % (SCB). Framtiden ser dock förhållandevis ljus ut. Prognosen är att reklammarknaden, till följd av ett förbättrat konjunkturläge för den svenska ekonomin som helhet, kommer
att visa uppvisa en positiv tillväxt under 2014 (IRM, pressmeddelande
2014-03-12).

68 |

Medieutveckling 2014 • • • B R A N S C H S T R U K T U R

Nedgången i reklaminvesteringarna gäller nu inte alla medietyper. Trots
en vikande konjunktur växte annonseringen på internet under 2013
med 7,9 %, till knappt 8,4 miljarder kr. Internet är sedan 2012 landets
största reklambärare. För den största relativa ökningen under året stod
dock marknadsföringen via mobiltelefoner. Omsättningen under 2013
slutade på 901 miljoner kr, vilket är mer än en fördubbling jämfört
med året före. Till de medier som sett sin del av annonskakan minska
under senare år hör dagspressens pappersutgåvor – minus 13,4 % under
2013 – och tidskriftsbranschen – minus 14,5 %. Av tabell 3.2 framgår
tydligt den pågående strukturomvandlingen på reklammarknaden där
annonsörerna väljer att förlägga en allt större del av sin annonsering till
internetbaserade medieformer. Reklamen följer med andra ord publiken
ut på nätet.
Tabell 3.2 R
 eklaminvesteringar i Sverige 2008, 2012 och 2013
(Mkr, procent)
Intäkter Mkr
2008

2012

Andel %

Förändring (%)

2013

2008

2012

2013

2012–20131

7 772 8 352

14,9

24,2

27,1

+7,9

27,2

21,5

19,0

–13,4

Internet

4 822

Dagstidningar

8 816 6 895

Television

4 969 5 934 5 938

15,3

18,5

18,9

+0,1

Direktreklam

4 303

3 837

3 746

13,3

12,0

11,9

–2,4

Gratispublikationer

2 554

2 525

2 347

7,9

7,9

7,5

–7,0

Tidskrifter

2 521

1 767

1 511

7,8

5,5

4,8

–14,5

Utomhusreklam

1 060 1 089

992

3,3

3,4

3,1

–8,9

Radio
Tryckta kataloger
Annonsbilagor
Mobilmarknadsföring
Bio
Butiksmedia
Text-tv
Totalt

5 972

728

671

608

2,2

2,1

1,9

–9,5

1 897

486

328

5,9

1,5

1,0

–32,5

494

457

433

1,5

1,4

1,4

–5,2

38

419

901

0,1

1,3

2,9

+114,8

104

113

117

0,3

0,4

0,4

+3,3

72

95

99

0,2

0,3

0,3

+4,2

26

10

7

0,1

0,0

0,0

–27,2

32 403 32 070 31 352

100

100

100

–1,8

Kommentar: Avser löpande priser, netto, inklusive reklamskatt.
1 Tillväxten är baserad på jämförbart underlag.
Källa: Svensk Reklammarknad 2012 och www.irm-media.se, Institutet för reklam- och mediestatistik
(IRM).
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3.2 Den svenska tv-marknaden
Sett till utvecklingen under senare år framstår televisionen som det av de
traditionella medierna som klarat sig bäst i den allt hårdare konkurrensen på mediemarknaden. Jämfört med dagspress och radio har tv i hög
grad lyckats behålla sin publik. År 2013 tittade svensken i genomsnitt på
tv i en och en halv timme per dag. Lägger vi till tv-tittandet via nätet,
som uppgick till sex minuter i snitt, så tittar svenskarna inte mindre på
tv idag än för tio år sedan.
Den starka positionen hos publiken har avspeglat sig på annonsmarknaden. Tv-branschen har under fem år i följd redovisat rekordresultat
i fråga om annonsintäkter. Som följd har tv under samma år ökat sin
andel av den totala reklammarknaden från 15,4 % 2008 till rekordhöga
18,9 % 2013. Det innebär att tv i princip kan likställas med dagspressen
på listan över de största reklamkanalerna. Enligt IRMs prognoser kommer reklamförsäljningen i tv att fortsätta öka också under 2014 (IRM,
pressmeddelande 2014-03-12).
Trots en tilltagande globalisering på tv-området domineras den svenska
tv-marknaden fortfarande av inhemska aktörer. År 2013 svarade svenskägda kanaler för över 80 % av den totala tittartiden (se tabell 3.3).
Resultatet förklaras huvudsakligen av Sveriges Televisions (SVT) och
TV4s starka ställning hos publiken. Likafullt är televisionen den del av
den svenska mediemarknaden där närvaron av internationella aktörer
är mest påtaglig. På listan över företag som är aktiva på den svenska tvmarknaden återfinns flera av världens största mediekoncerner.
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Tabell 3.3 T
 V-företagens publik 2013 (procent)
Huvudägare

Land Företag/kanaler

Förvaltningsstiftelse

SE

SVT, UR

Bonnier

SE

Stenbeck

SE

Discovery
Communications
Disney

Antal Publik 3–99 år
kanaler Andel av tittartid %
5

35,3

TV4 AB/C More

17

29,7

MTG/Viasat

20

16,7

US

Kanal 5 AB

10

10,8

US

Disney Channel

3

1,8

US

MTV, Nickelodeon,
VH-1 m.fl.

5

1,4

Time Warner

US

Cartoon Network,
CNN m.fl.

8

1,0

TF1

FR

Eurosport m.fl.

3

0,7

BBC

UK

BBC World News m.fl.

4

0,4

Övriga

…

…

…

2,1

Viacom

Totalt

100,0

Källa: Bearbetning av MMS årsrapport 2013.

Än mer påtaglig blir internationaliseringen om man istället tittar på var
innehållet i det svenska tv-utbudet produceras. Under 2013 stod amerikanska produktioner för en lika stor andel av den samlade programtiden i de fem största tv-kanalerna som de svenska (42 resp. 43 %). De
svenskproducerade programmen behåller dock sin särställning på bästa
sändningstid, dvs. de tider på kvällen då flest människor tittar på tv och
konkurrensen om tv-publiken därför är som hårdast. Av de program som
startade mellan kl. 19 och 22 hade 60 % ett svenskt innehåll. Bara 24 %
var amerikanska. Sveriges Televisions båda kanaler samt TV3 och Kanal
5 utgör varandras motpoler när det gäller programursprung. I SVT1 och
SVT2 står amerikanska program för mindre än tio % av programtiden.
I TV3 och Kanal 5 ligger andelen omkring 80 %. I den enskilt största
kanalen, TV4, är andelen USA-procerat material omkring 25 %. (Svenskt
medieutbud 2013, beräkningar)
Även på marknaden för tv-distribution finns flera stora utländska aktörer
(tabell 3.4). Com Hem, som med 1,78 miljoner anslutna hushåll är landets största kabel-tv-distributör, ägs sedan 2011 av det engelska investmentföretaget BC Partners. Telenor, som står bakom Canal Digital, ägs
av norska staten. Telenor gick år 2010 även in på den svenska programbolagsmarknaden genom att av Bonnier AB förvärva 35 % av aktierna i
C More Entertainment (dåvarande Canal+).
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Tabell 3.4 F
 öretag på marknaden för distribution av radio och tv,
intäkter, resultat och nettomarginal 2012 (Mkr och procent)

Intäkter

Resultat
e. finansiella
poster Nettomarginal %

Huvudägare

Företag

BC Partners

Com Hem

4 534

1 515

33

Staten

Teracom

4 478

316

7

Boxer Sweden

2 024

289*

14*

Teracom Sweden

1 484

470*

32*

varav rörelsegren

Norska staten (54) Telenor1

Stenbeck/MTG2

1 826

128

7

Canal Digital
Sverige

1 542

116

8

Canal Digital
Kabel-TV

284

12

4

2 178

739

34

Viasat

* Avser rörelseresultat/bruttomarginal.
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.
Källor: Årsredovisningar.

Den svenska tv-marknaden har under 2000-talet kommit att domineras
av fyra olika aktörer. Trots den ökade konkurrensen har SVT kunna behålla sin position som landets marknadsledande tv-företag när det gäller
andel av den totala tittartiden (se tabell 3.3). Under 2013 stod SVT:s fem
kanaler för 35 % av det samlade svenska tv-tittandet. Andraplatsen
innehas av Bonnier AB, som äger sammanlagt 17 kanaler, varav en
handfull ingår i marknätet (TV4-Gruppen) och resten i premium- och
betal-tv-gruppen C More. Ännu fler kanaler – 20 – återfinns i Stenbeck
sfären, som är landets tredje största tv-aktör i fråga om tittartid. TV3,
TV6, TV8 och TV10 ingår i koncernens fri-tv-utbud och övriga sexton
hör till betal-tv-segmentet Viasat. Fyra på listan över de största aktörerna
på tv-marknaden är SBS Discovery med sammanlagt 10 kanaler. SBS
Discovery är resultatet av amerikanska Discovery Communications köp
av SBS TV med Kanal 5 och Kanal 9 från tyska ProSiebenSat.1, en
affär som avslutades under våren 2013. Senare under året köptes även
TV 11 av Bonnier. Som en konsekvens av dessa förändringar ökade SBS
marknadsandel från 8,3 % 2012 till 10,8 % under 2013. Samtliga SBS
kanaler sänds genom marknätet.
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Dominansen av ett fåtal stora aktörer får konsekvenser för ägarstrukturen på den svenska tv-marknaden. I jämförelser med övriga Europa
framstår Sverige som ett av de länder där ägarkoncentrationen på
tv-området är som allra störst. År 2013 svarade kanaler tillhörande de
två största ägargrupperingarna för nära två tredjedelar av den samlade
tittartiden. Motsvarande andel för de fyra största var över 90 %. Som
framgår av tabell 3.5 har ägarkoncentrationen efter en successiv tillbakagång sedan 1990-talet åter ökat under de senaste åren.
Tabell 3.5 Ägarkoncentration på svenska tv-marknaden;
andel av tittartiden 1997, 2005, 2012 och 2013 (procent)
Förändring, %
1997 2005 2012 2013
Den störste ägaren

47,6

39,9

De två största ägarna

75,3

De fyra största ägarna

93,7

1997/
2013

2005/
2013

2012/
2013

36,6

35,3

–12,3

–4,6

–1,3

65,8

65,6

65,0

–10,3

–0,8

–0,6

89,3

90,5

92,5

–1,2

3,2

2,0

Källor: MMS (bearbetning), Nordicom-Sverige, SBS Discovery Media.

De ovan diskuterade framgångarna på publik- och annonsmarknaderna
har lämnat positiva avtryck i tv-företagens bokslut. Både Stenbecksfärens
tv-bolag (med verksamhetsområde Norden) och SBS TV har sedan
2009 redovisat årliga överskott omkring eller över 20 % (tabell 3.6).
Med det hör de till de mest lönsamma aktörerna på den svenska medie
marknaden. I båda fallen rör det sig om börsnoterade ägarkoncerner
och kanal- och programutbud med en utpräglad underhållningsprofil.
För den tredje stora kommersiella aktören på marknaden, familjeägda
Bonnier AB, har vinstnivåerna varit betydligt lägre. Den huvudsakliga
förklaringen har varit premiumdivisionen C More, som under en rad år
dragits med stora förluster. År 2012 uppgick nettounderskottet till 169
miljoner kr och året före till 286 miljoner kr. Förlusterna inom premiumsegmentet har kompenserats av en allt lönsammare verksamhet inom
TV4-kanalerna, som är Bonnierkoncernens fri-tv-segment. TV4 AB
gjorde under 2013 sitt bästa resultat hittills. Överskottet (EBITDA)
uppgick till 648 mkr (577 mkr) efter en omsättning på 6 121 mkr
(5 885 mkr) (årsrapport TV4-Gruppen).
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Licensfinansierade SVT har av naturliga skäl inte kunnat dra nytta
av de senaste årens framgång på annonsmarknaden för tv-branschen.
Intäktsökningen sedan 2009 har också varit jämförelsevis begränsad och
förklaras närmast i sin helhet av ett ökat antal licensbetalare. Företaget
saknar dock vinstsyfte varför intäkterna mer eller mindre oavkortat gått
in i rörelsen.
Tabell 3.6 D
 e största tv-företagens lönsamhet, 2009–2012
Intäkter (Mkr), resultat efter fin. poster (Mkr) och
nettomarginal (procent)
2009

2010

2011

2012

MTG/Viasat

Intäkter

8 147

8 731

9 123

9 082

(Norden)

Resultat1

1 545

1 915

2 000

1 627

19,0%

21,9%

21,9%

17,9 %

Vinstmarginal

2

Bonnier 3 (TV4, C More)

Intäkter

5 543

6 019

6 594

6 894

(Norden)

Resultat

348

671

220

298

Vinstmarginal

6,3 %

11,1 %

3,3 %

4,3 %

Sveriges Television AB

Intäkter

3 804

4 156

4 169

4 397

(Sverige)

Resultat

10

42

28

69

Vinstmarginal

0,3 %

1,0 %

0,7 %

1,6 %

SBS Discovery TV AB4

Intäkter

1 059

1 160

1 212

1 312

(Sverige)

Resultat

278

353

Vinstmarginal

267

313

25,2 %

27,0 %

22,9 % 26,9 %

1 Avser rörelseresultat.
2 Avser bruttomarginal.
3 Avser bolagen TV4 AB, TV4 Sverige AB och C More Entertainment AB (före ev. koncernelimineringar).
4 Tidigare Kanal 5 AB.
Källa: Företagens årsredovisningar, bearbetningar.

För de företag som svarar endast för mindre delar av den svenska tvmarknaden har det ekonomiska utfallet varit sämre. Såväl de stora
amerikanska koncernerna Viacom och Time Warner som franska TF1
redovisade resultat omkring nollstrecket för sina svenska verksamheter
under 2012 (tabell 3.7). Samtidigt fortsatte det sista svenska företaget på
listan, Axess Publishing, att göra stora underskott. Under 2012 uppgick
förlusten till –7 mkr efter intäkter på endast 8 mkr. I bolaget, som ägs av
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Ax:son Johnson-sfären (Nordstjernankoncernen), ingår den markbundna
tv-kanalen Axess TV och tidskriften Axess. Både tv-kanalen och tidskriften har ett innehåll med inriktning mot samhällsfrågor, kultur och
vetenskap.
Tabell 3.7 P
 rogramföretag på den svenska tv-marknaden 2012
Intäkter och resultat efter finansiella poster (Mkr)
Resultat
efter fin.
poster

Intäkter
Huvudägare

Företag

Kanaler 1

Sverige

Totalt

Totalt

Bonnier

TV4 AB

TV4, Sjuan,
sex övriga TV4kanaler

Bonnier (65),
Telenor (35)

4 571

4 571

468

C More
Entertainment

Ett femtontal
C More-kanaler

1 188

2 323

–169

Statlig stiftelse

Sveriges
Television AB

SVT1, SVT2,
SVT24,
Barnkanalen,
Kunskaps
kanalen2

4 397

4 397

69

Statlig stiftelse

Sveriges Utbildningsradio AB

Kunskaps
kanalen2

323

323

–1

Stenbeck

MTG – Affärsområde Betal-TV
Norden

Tretton Viasatkanaler
…

4 925

834*

Stenbeck

MTG – Affärsområde Fri TV
Skandinavien

TV3, TV6, TV8,
TV10
…

4 517

793*

ProSiebenSat.1

SBS TV AB

Kanal 5, Kanal 9,
Kanal 11

1 312

1 312

353

Viacom

VIMN Nordic AB

MTV, Nickelodeon, VH-1,
Comedy Central

166

166

6

Time Warner

Turner Nordic
and Baltic AB

Star!, Showtime,
Silver, TNT

170

170

–3

TF1

Eurosport Television AB

Två Eurosportkanaler

69

69

1

8

8

–7

Nordstjernan

Axess Publishing Axess TV

*Avser rörelseresultat.
1 Uppgifter om kanaler avser maj 2013.
2 Kunskapskanalen produceras i samarbete mellan Utbildningsradion och Sveriges Television.
Källor: Årsredovisningar.
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3.3 Marknaden för rörlig bild på nätet
Vid sidan av det traditionella, linjära, tv-utbudet pågår just nu en kraftig
expansion av tv-liknande tjänster online. Utbudet växer snabbt, liksom
antalet aktörer. Tittandet växer i motsvarande takt, vilket i sin tur ökar
tillströmningen av annonsörer. Med det allt mer gränslösa utbudet följer
emellertid avgränsningsproblem, något som gör segmentet svåranalyserat.
Problemen att skatta omfattningen av marknaden för rörlig bild på nätet,
t.ex. i fråga om räckvidd, användningstid och ekonomisk omsättning,
förstärks av en påtaglig brist på jämförbar statistik.
Några huvudgrupper av aktörer och tjänster låter sig ändå urskiljas.
Fri-tv-bolagens play-tjänster Samtliga av de större svenska tv-kanalerna
har idag en s.k. playtjänst, en webbsajt där tv-företagen lägger ut delar av
programinnehållet från sina linjära fri-tv-kanaler. I allt högre utsträckning live-streamas också innehållet från de linjära tv-sändningarna
på sajten. De tre största kommersiella aktörerna på fri-tv-marknaden,
Bonnier, SBS Discovery och MTG, har samtliga valt en lösning där visst
innehåll är gratis och annat är inlåst bakom en betalvägg. Gemensamt
för de avgiftsbelagda premiepaketen, vilka kostar mellan 59 kr (Kanal
5 Premium) och 99 kr (TV4 Play Premium) per månad, är förutom ett
bredare utbud att programmen sänds utan reklampauser och med högre
sändningskvalitet.
Den i särklass största play-tjänsten på den svenska marknaden är emellertid SVT Play. Under 2013 var den samlade tittartiden på kanalen 86,8
miljoner timmar (fördelade på 406 miljoner startade strömmar), vilket
kan jämföras med 21,4 miljoner för TV4 (110 miljoner strömmar), 13,5
miljoner för MTG TV (44 miljoner strömmar) och 7,7 miljoner för SBS
Discovery (28 miljoner strömmar) (MMS Webb-tv årsrapport 2013).
Betal-tv-bolagens Video-on-Demand-tjänster Såväl Bonnier som MTG erbjuder utöver sina play-tjänster även webbaserade motsvarigheter till sina
respektive marksända premiesegment, C More och Viasat. Lösningarna
ser dock lite olika ut. Inom MTG är samtliga abonnemangsbaserade
nättjänster, inklusive det reklamfinansierade materialet från företagets
fri-tv-kanaler, samlade till en och samma sajt: Viaplay. I Bonniers fall rör
det sig istället om två separata tjänster (utöver nyss nämnda TV4 Play
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Premium). C More Play är en webbaserad version av det utbud av filmer,
serier och sport som sänds i C More-kanalerna. Filmnet, som är en
streamingtjänst, erbjuder film och tv-serier från C More Film. I Bonniergruppen återfinns även SF Anytime som är en renodlad pay-per-viewtjänst för film. Såväl Viaplay som C More Play har särskilda tilläggspaket
för de sändningsrätter för sportevenemang som Bonnier respektive MTG
förfogar över.
Renodlade video-on-demand (VoD) aktörer Vid sidan av de traditionella
tv-företagen finns sedan ett par år tillbaka en rad nya aktörer som konkurrerar om den svenska tv-publikens tid och pengar. Mest uppmärksammad är amerikanska Netflix, som sedan Sverigeetableringen 2012
kommit att bli en betydande aktör på den svenska mediemarknaden.
Enligt MMS har snart en miljon svenskar tillgång till tjänsten, vilket
gör Netflix till den klart största streamade betaltjänsten för tv och film
i Sverige (MMS pressmeddelande 2014-02-03). Ett viktigt led i Netflix
framgångar har varit uppmärksammade satsningar på egenproducerade
tv-serier. Likaledes amerikanska HBO Nordic är en VoD-tjänst kopplad
till det amerikanska kabel-tv-företaget HBO, som gjort sig känt som en
ledande producent av kvalitetsserier för tv. Genomslaget på den svenska
marknaden förefaller dock än så länge måttligt. Netflix är noterat på
Nasdaqbörsen, medan HBO Nordic ingår i Time-Warner, världens
femte största mediekoncern.
Kvällstidningarna En fjärde kategori av aktörer på den svenska marknaden för rörlig bild utgörs av de svenska kvällstidningarna Aftonbladet
och Expressen, som i kraft av sin stora räckvidd på nätet kommit att
utgöra en stor konkurrent för samtliga medieföretag, oavsett genre.
I båda fallen har satsningarna i första hand kommit att fokuseras på
sändningar liknande dem i den linjära televisionen. Såväl aftonbladet.se
som expressen.se bedriver sedan en tid tillbaka regelrätta tv-sändningar
på nätet. Det uttalade syftet är att konkurrera om tv-kanalernas publik.
Innehållet i sändningarna produceras huvudsakligen internt av tidningsredaktionerna. Ett ytterligare uttryck för den gränslösa konkurrensen på
medieområdet kom i början av 2014, då det meddelades att Aftonbladet
sökt och fått tillstånd att sända tv i marknätet.
YouTube Den sista huvudgruppen inom kategorin rörlig bild på nätet
består av en enda aktör, nämligen YouTube, webbsidan för videoklipp
som sedan 2006 ägs av Google. YouTube skiljer sig från de övriga här
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diskuterade tjänsterna genom att vara en sajt med huvudsaklig inriktning
mot användargenererat innehåll. Enligt mätföretaget Alexa är YouTube
den tredje största webbsidan i såväl världen som Sverige, och överträffas
endast av Google och Facebook (www.alexa.com/topsites). Genom sitt
stora genomslag, inte minst i de yngre ålderslagren, har YouTube kommit att bli en allt viktigare kanal för såväl traditionella medieföretag
som andra organisationer och företag som vill kommunicera direkt med
publiken. Sajten har också vuxit fram till en allt mer attraktiv kanal för
svenska annonsörer.
Som nämndes inledningsvis saknas heltäckande statistik över hur framgångsrika de här presenterade satsningarna är. Inget av de svenska medieföretagen särredovisar den ekonomiska utvecklingen för sina respektive
play- eller VoD-tjänster. Från de utländska aktörerna finns heller ingen
länderspecifik redovisning att uppnå. En övergripande slutsats är dock
att i en situation där utbudet av olika aktörer är nästintill obegränsat blir
innehållet den viktigaste konkurrensfaktorn. Jakten på unika program
driver kostnader för såväl produktion av egenproducerat innehåll (se
t.ex. Netflix) som unika sändningsrätter av attraktiva liveevent, i synnerhet sport (se t.ex. Viaplay). En annan slutsats är att det är inom det
nöjesorienterade utbudssegmentet som kampen om webb-tv-publiken
utspelas. Nära nog samtliga kommersiella aktörer inom VoD-området är
orienterade mot tv-serier, film eller sport.

3.4 Den svenska radiomarknaden
Den svenska radiomarknaden har en delvis annan finansieringsform
än tv-marknaden, framförallt beroende på den mer eller mindre totala
avsaknaden av traditionella publikintäkter. Radioföretagens verksamhet
finansieras istället nära nog uteslutande genom antingen licensavgifter
– som är fallet med Sveriges Radio (SR), eller reklamförsäljning – som
är fallet med de kommersiella aktörerna. Det ger radiobranschen den
kanske mest renodlade intäktsstrukturen som förekommer på mediemarknaden.
Som redan nämnts har radion under en följd av år fått se sin andel av
den totala medieanvändningen minska. Också räckvidden har gått
tillbaka. År 2013 lyssnade i genomsnitt 67 % av Sveriges befolkning på
radion en vanlig dag. Femton år tidigare var andelen över 80 %.
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En viktig orsak bakom nedgången är den allt hårdare konkurrens som
radioföretagen möter från de musiktjänster som följt av den digitala utvecklingen och internets utbredning. Radiolyssnandet präglas här av en
påtaglig åldersfaktor. Räckvidden i de yngsta åldersgrupperna, 9 till 14
och 15 till 24, understiger numera 50 % (44 resp. 48 %). Motsvarande
andelar som dagligen lyssnar på musik via någon form av digital plattform (mp3-spelare, smartphone osv.) uppgår i samman grupper till 60
respektive 76 %. Användningstiden mätt i minuter uppvisar ett liknande
mönster (Mediebarometern 2013).
Trots nedgången i lyssnande lyckades de privata radioföretagen under en
följd år att stärka radions ställning som reklammedium. År 2011 var ett
rekordår för radion, både i fråga om andel av reklamkakan och absoluta
försäljningstal. Totalt uppgick reklamintäkterna till 759 miljoner kr, en
ökning med nästan 40 % på bara sex år (källa: IRM). Det innebar att
radion ökade sin andel av den samlade medieannonseringen från 1,9 %
år 2005 till 2,4 % 2011. Under 2012 vände dock den positiva trenden
tvärt. Nedgången för året blev hela 11,2 %, vilket följdes upp av en ytterligare minskning med 9,4 under 2013 (se tabell 3.2). Sammantaget
innebär det att en stor del av den föregående uppgången nu har raderats.
Oaktat de senaste årens snabba upp- och nedgångar kan konstateras
att radion fortsätter att stå för en mycket begränsad del av den samlade
reklammarknaden. År 2013 uppgick reklamintäkterna i radion till
endast en tiondel av dem för televisionen. I jämförelse med många andra
europeiska länder är radion ett mycket litet reklammedium i Sverige.
Av de enskilda företagen på radiomarknaden är SR överlägset störst –
beträffande både omsättning och lyssnande. Företagets intäkter uppgick
2012 till 2,5 miljarder (tabell 3.8), vilket är drygt fyra gånger mer än de
totala reklaminvesteringarna på radiomarknaden. På lyssnarmarknaden
råder en liknande relation mellan SR och de privata radioföretagen.
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Tabell 3.8 F
 öretag på den svenska radiomarknaden 2012
Intäkter och resultat efter finansiella poster (Mkr)
Huvudägare

Företag

Intäkter

Resultat

Förvaltningsstiftelsen

Sveriges Radio

Discovery Communications

SBS Radio1

Familjen Stenbeck

MTG2

…

…

NRJ SA

RBS Broadcasting

50,0

4,8

Norrköpings Tidningar Media

Norrköpings Radio & Co

22,4

2,3

Upsala Nya Tidning

Uppsala Musikradio City 3

6,0

2,5

2 532,9

–7,0

380,3

31,6

Kommentar: 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 De ekonomiska uppgifterna avser SBS Radio och dess dotterbolag exkl. koncernelimineringar.
2 Uppgift om intäkter och resultat saknas. Modern Times Group AB redovisar inte ekonomiska
uppgifter för sin verksamhet på radioområdet.
3 Enligt avtal ansvarar MTG Radio (Kilohertz AB) för sändningarna på företagets frekvens (106,5)
sedan 2008.
Källa: Företagens årsredovisningar.

Den privata delen av den svenska radiomarknaden har sedan 1990-talets
mitt genomgått en genomgripande strukturomvandling. Alltfler av de
enskilda lokala kanalerna har antingen köpts upp eller på annat sätt
knutits till något av de två stora nätverken på marknaden, SBS Radio
och MTG Radio. Idag kontrollerar de 98 av landets 99 lokala sändningstillstånd. Tillsammans med SR:s stora dominans innebär det att
det råder en betydande ägarkoncentration också på radiomarknaden.
Av de kommersiella aktörerna är det framför allt SBS Radio som kraftigt
stärkt sin position på radiomarknaden under senare år. Genom förvärv
och samarbetsavtal har företaget mer än dubblerat sitt innehav av sänd
ningslicenser, från 31 år 2008 till 71 sex år senare. Mätt i lyssnarandelar var SBS i början av 2014 i det närmaste dubbelt så stort som MTG
(tabell 3.9). Parallellt med den snabba tillväxten har dock företagets
lönsamhet sjunkit något. Sedan rekordåret 2010, då företaget redovisade
ett nettoöverskott på 13,8 %, har vinstnivåerna minskat till 8,3 % 2012
(tabell 3.10). Då MTG inte särredovisar resultatet från sin radioverksamhet saknas motsvarande siffror för företaget.
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Tabell 3.9 K
 onkurrensen om radiopubliken, 2013 och 2014
Daglig räckvidd, genomsnittlig lyssnartid per dag samt
marknadsandel (lyssnartid)
Nätverk

Daglig räckvidd1 %

Lyssnartid2 min.

Marknadsandel3 %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

59,8

58,1

145

144

79,7

78,7

SBS Radio

25,1

24,9

56

60

13,0

14,0

MTG Radio

16,6

14,6

48

53

7,3

7,3

Totalt

74,0

72,8

147

146

100,0

100,0

Sveriges Radio

Kommentar: Underlaget baseras på TNS Sifos PPM mätning (Portable People Meter) som registerar
radiolyssnande med hjälp av mobila mätare. Tabellen avser genomsnittligt lyssnande i januari (v.
1–5) 2013 resp. 2014 i åldrarna 12–79 år. Resultaten omfattar endast lyssning på kanaler tillhörande
Sveriges Radio, SBS Radio och MTG Radio.
1 A ndelen lyssnare (% av befolkningen) som en genomsnittlig dag har lyssnat på en radiokanal
minst tre sammanhängande minuter.
2 Den genomsnittliga dagliga lyssnartid en specifik radiokanals lyssnare lägger på denna radiokanal.
3 Andel av den totala lyssnartiden.
Källa: Bearbetningar av TNS Sifos nationella PPM-mätningar.

Tabell 3.10 S
 BS Radio: Sändningstillstånd, räckvidd, omsättning
och resultat efter finansiella poster, 2007–2012

Sändningstillstånd (antal)
Daglig räckvidd (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

31

31

40

40

54

54

13,8

13,5

15,4

15,2

15,0

15,8

274,5

290,5

291,0

298,8

366,5

380,3

Nettoresultat (Mkr)

-2,6

5,0

18,0

41,2

42,0

31,6

Vinstmarginal (%)

-0,9

1,7

6,2

13,8

11,5

8,3

1

Intäkter (Mkr)

1 Räckviddssiffrorna avser första kvartalet varje år och gäller åldrarna 7–79 år.
Källa: Myndigheten för radio och tv, Nordicom (antal tillstånd); TNS-Sifo (räckvidd), årsredovisningar
SBS Radio AB, Radio Match AB, Radio Daltid SBS AB, SBS Radio HNV AB och Eskilstuna SBS
Radio AB (intäkter, resultat och vinstmarginal).

Innehållet i den privata lokalradion utmärks av likriktning. Programutbudet i landets 99 kommersiella radiostationer består nästintill uteslutande av populärmusik samt morgonprogram med en renodlad underhållningsprofil. De försök som gjorts med kanaler med ett bredare och
mer varierat utbud har alla misslyckats till följd av dålig lönsamhet. Den
senaste i raden, MTG Radios Radio 1, lades ner vid utgången av 2013.
Kanalen som startade 2011 drevs som en utpräglad pratkanal i Stockholmsområdet.
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3.5 De största medieföretagen
Den svenska mediemarknaden domineras av en liten grupp stora företag.
En genomgång av de största aktörerna på den svenska mediemarknaden
visar dock att det rör sig om en relativt heterogen skara, både vad gäller
ursprung och ägarförhållanden. Här finns såväl gamla, väl etablerade
mediesläkter (t.ex. familjerna Bonnier i Stockholm, Hjörne i Göteborg
och Ander i Karlstad), som inhemska och utländska börsjättar (t.ex.
svenska Kinnevik/MTG, norska Schibsted och amerikanska Discovery
Communications). Till de allra största medieägarna hör också den
förvaltningsstiftelse som äger public serviceföretagen SVT, SR och UR.
Inom dagspressen kontrolleras flera lokala och regionala marknader av
koncerner ägda av ideella tidningsstiftelser.
Vid sidan av de största företagen har digitaliseringen av medielandskapet
skapat nya nischmarknader och sänkt många av de tidigare etableringshindren för nya aktörer. Det gäller inte minst på marknaden för produktionsbolag till tv, på tidskriftsmarknaden och inom den lågfrekventa
dagspressen, där förekomsten av små oberoende aktörer är relativt stor.
I det sistnämnda fallet har det statliga presstödet spelat en viktig roll
för mångfalden på tidningsmarknaden. Den övergripande tendensen
är dock att det inom såväl tv och radio som dagspress har skett en ökad
ägarkoncentration över tid. Flera av landets ledande mediekoncerner är
idag vertikalt integrerade och förmedlar medieinnehåll via en rad olika
plattformar (tabell 3.11).
Tabell 3.11 V
 ertikal integrering inom tv, radio och dagspress bland
de största aktörerna på den svenska mediemarknaden,
2013
Fri-tv
Bonnier

l

Statliga sfären

l

VoD/
Betal-tv Webb-tv
l

l

SBS

l
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l

Kvällspress

Morgon- Gratispress
press

l

l

l

l

l

l

l

MTG
Stampen

l
l

Schibsted

Radio

l

l

l

l

l
l

l
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En analys av de största aktörerna på den svenska mediemarknaden visar
vidare på den nära kopplingen till övriga Norden (se tabell 3.12). Såväl
Bonnierkoncernen och Stenbeckgruppen som danska Egmont och Aller,
norska Schibsted och Telenor samt amerikanskägda SBS har alla har
starka positioner i Danmark, Norge eller Finland. Även KF Media och
statliga Teracom med dotterbolaget Boxer bedriver verksamhet i grannländerna. Av de större mediekoncernerna är det public service-företagen,
Stampen, MittMedia, Norrköpings Tidningar Media och det utlandsägda Com Hem som mer eller mindre uteslutande är verksamma på den
svenska marknaden.
Tabell 3.12 Ä
 gare på den svenska mediemarknaden
Medieintäkter i Sverige och totalt samt totala intäkter
2012 (Mkr)

Medieintäkter
Ägare
Familjen
Bonnier

Huvud
bolag
Bonnier AB

Svenska
staten

Svenska
staten (60),
Danska
staten (40)

Sverige

Totalt

Resultat
efter finanKoncernens siella poster Större företag
totala
(varumärken)
intäkter Medier Totalt i Sverige

16 205 29 382

29 382

11 4551 12 9831

…

–217

–217 Albert Bonniers
Förlag, Wahlström
& Widstrand,
Forum, Bonnier
Carlsen, Bonnier
Audio, AdLibris,
Bonnier Tidskrifter,
Semic, Dagens Nyheter, Sydsvenskan,
Expressen, Dagens
Industri, TV4, C
More, Svensk
Filmindustri, SF
Bio, Homeenter,
Discshop

50 Sveriges Television,
Sveriges Radio,
Utbildningsradion

varav
SVT, SR,
UR

7 692

7 692

7 419

50

varav
Teracom

2 950

4 478

4 478

316

varav
PostNord

1 389

1 389

39 173

8
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Medieintäkter
Ägare

Huvud
bolag

Familjen
Stenbeck
Stenbeck (>50 sfären2
genom direkt
o indirekt
ägande)
Modern
Times
Group
Metro International3

Totalt

… 17 409

…

…

4 511 13 336

13 336

2 034

…

2 034 TV3, TV6, TV8,
Viasat, Strix, MTG
Radio (Rix FM)

616

1 687

1 687

…

… Metro

…

2 386

4 462

…

–201 CDON

5 391

5 391

5 391

99

Blommenholm Schibsted
Industrier (26), ASA
investeringsfonder

4 849 17 184

17 184

831

BC Partners

Com Hem
AB

4 540

4 540

4 540

1 515

Kooperativa
Förbundet

KF

2 540

2 540

37 851

–224

Erik och Asta
Sundins
Stiftelse

Norrköpings
Tidningars
Media

1 834

1 834

1 834

56

CDON
Group4
Familjen
Hjörne (87)
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Sverige

Resultat
efter finanKoncernens siella poster Större företag
totala
(varumärken)
intäkter Medier Totalt i Sverige

Stampen

99 Göteborgs-Posten,
V-TAB, Liberala
Tidningar (VLT,
Nerikes Allehanda,
10 lokaltidningar
samt gratistidningar), Media
bolaget Västkusten
(Hallandsposten,
Hallands Nyheter,
TTELA, Bohusläningen, Strömstads
Tidning), Appelberg
Publishing Group,
Stampen Media
Partner
831 Svenska Dagbladet, Aftonbladet,
Blocket, Hitta.se
1 515 Com Hem
-956 Akademibokhandelsgruppen,
Norstedts Förlagsgrupp (Norstedts,
Rabén & Sjögren),
Tidningen Vi,
Pan Vision
56 Norrköpings
Tidningar, Östgöta
Correspondenten,
Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren,
Upsala Nya Tidning
(50) samt ytterligare
5 lokaltidningar
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Medieintäkter
Huvud
bolag

Ägare

Resultat
efter finanKoncernens siella poster Större företag
totala
(varumärken)
intäkter Medier Totalt i Sverige

Sverige

Totalt

Norska Staten Telenor5
(54)

1 826

7 543

114 318

KKR och
Permira (88)6

1 692 20 523

20 523

3 974

ProSiebenSat.1

1 632 13 950 Canal Digital

Nya Stiftelsen MittMedia
Gefle Dagblad Förvalt(70)
nings AB

1 538

1 538

1 538

70

Egmont
Fonden

Egmont
International
Holding7

1 415 14 083

14 083

1 469

Familjen Aller

Aller
Holding

1 341

4 908

387

4 725

3 974 SBS TV
(Kanal 5, Kanal 9),
SBS Radio
70 Sundsvalls Tidning,
Gefle Dagblad,
Arbetarbladet,
Östersunds-Posten,
Dalarnas Tidningar
samt ytterligare 8
lokaltidningar
1 469 Egmont Kids
Media, Nordisk
Film, Egmont Tidskrifter, Vagabond
387 Aller Media

1 SVTs, SRs och URs avgifter till Teracom är eliminerade (totalt 576 mkr).
2 Stenbecksfären bedriver genom Tele2 kabel-tv-verksamhet som inte särredovisas.
3 Metros svenska verksamhet avser de samlade intäkterna för bolagen Metro International Sweden
AB, Metro Nordic Sweden AB och Tidnings AB Metro exklusive koncernelimineringar.
4 I CDONs medieintäkter ingår även försäljning av elektronik, leksaker och kläder.
5 Telenor bedriver även distribution av television via bredband i B2 Bredband. Denna verksamhet
särredovisas inte. Resultat för medier avser rörelseresultat.
6 ProSiebenSat1s verksamhet i Norden köptes 2013 av Discovery Communications.
7 Uppgifterna för Sverige avser de samlade intäkterna för koncernens svenska dotterbolag exklusive koncernelimineringar.
Källa: Företagens årsredovisningar.

3.5.1 Bonnier
Bonnier AB är landets i särklass största mediekoncern med en omsättning under 2013 på 26,7 miljarder kronor, varav något mer än hälften
i Sverige. Koncernen vidgade under 1900-talet successivt sina verksamhetsfält och tillhör de allra största aktörerna inom så gott som alla
mediesektorer i Sverige med undantag för radio och musik. Efter en rad
uppmärksammade förvärv under 2000-talets inledande decennium,
varav köpet av TV4 under 2007 och Canal+-kanalerna i Norden (senare
C More) året därpå hör till de största, har dock tillväxten i koncernen
stannat av. I fem år i rad har Bonnier redovisat en stagnerad eller minskad
omsättning. Mellan 2012 och 2013 sjönk försäljningen med nära 2,5
miljarder. Nedgången som är den största i koncernens historia berodde
framför allt på försäljningar och strukturförändringar. Under året såldes
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ägarmajoriteten i SF Bio till investmentbolaget Ratos, som sedan tidigare
ägde den finska biokedjan Finnkino. Försäljningen av SF Bio också en
viktig förklaring till att koncernens resultat före skatt förbättrades med
nära två miljarder kr, jämfört med året före (se tabell 3.13).
Tabell 3.13 Intäkter och resultat efter finansnetto för Bonnier AB
2008–2013 (Mkr)
Bonnier AB

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Intäkter

29 731

30 960

30 870

30 520

29 176

26 688

Resultat

1 533

–228

1 000

664

–217

1 730

Vinstmarginal

5,2%

–0,7%

3,2%

2,2%

–0,7%

6,5%

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer, Bonnier AB.

En viktig anledning till de senaste årens företagsförsäljningar är att
Bonnier under en längre tid har kämpat med lönsamhetsproblem.
Såväl 2009 som 2012 slutade med förlust för koncernen. Till de förlustbringade verksamheterna hör framförallt betal-tv-segmentet C More.
Stora släpande kostnader till följd av ränteutgifter och avskrivningar av
övervärden (goodwill) från 2000-talets stora och i huvudsak lånefinansierade företagsförvärv inverkar också. Till ljuspunkterna under 2013
hör framför allt framgångar för affärsområdena Magazines och Books
International som båda redovisade vinstmarginaler omkring 10 % (tabell
3.14). För koncernens största affärsområde, Broadcasting, föll omsättningen något under året, samtidigt som rörelseresultatet förbättrades. I
Broadcasting ingår förutom TV4 och dess systerkanaler, C More och det
finska tv-bolaget MTV.
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Tabell 3.14 Intäkter och rörelseresultat för Bonnier AB efter
affärsområde 2013 (Mkr)
Intäkter

Andel av
Rörelse
Rörelse
intäkter % resultat EBITA marginal %

Affärsområde

2013

2012

2013

2012

Books Nordic

4 132

4 096

11

Books International

2 123

2 204

6

Broadcasting

7 990

8 165

Business to Business

1 120

1 040

Magazines

4 343

News

4 572

Growth Media

3 251

Övrigt

–843

Totalt

2013

2012

2013

2012

10

217

149

5

4

6

185

214

9

10

22

21

406

386

5

5

3

3

88

79

8

8

4 910

9

13

323

151

10

3

4 735

12

12

251

321

5

7

4 216

9

11

23

230

1

5

–190

…

…

–489

–676

…

…

26 688 29 176

…

… 1 004

854

4

3

Källa: Bokslutskommuniké 2014-02-06, Bonnier AB.

Vid sidan av SVT är TV4 den enda aktören på den svenska tv-marknaden som bedriver en egen nyhetsverksamhet. Sedan 2012 finns produktionen av TV4s nyhets- och samhällsprogram, inklusive den redaktionella personalen på 400 personer, i eget bolag, Nyhetsbolaget AB.
I likhet med övriga stora svenska kommersiella nyhetsföretag har den
redaktionella personalen i Bonniergruppens nyhetsföretag, t.ex. Dagens
Nyheter, Sydsvenskan och nämnda Nyhetsbolaget, utsatts för betydande
neddragningar under de senaste åren. Besparingsprogrammen inom
koncernen innebar i augusti 2013 även slutet för rena nyhetskanalen
TV4 News, som lades ner efter att ha varit i endast ett och ett halvt år.
Åtta månader senare, i april 2014, meddelade Bonnierkoncernen att man
även avvecklar TV4s regionala nyhetssändningar. Förslaget, som mötte
starka reaktioner, innebär en nedläggning av 13 lokalredaktioner och en
indragning av sammanlagt 140 tjänster.
Neddragningarna på nyhetssidan kan ses i ljuset av att TV4 under en
följd av år ökat sin orientering mot ett mer nöjesinriktade utbud. Mätningar av tv-kanalernas innehållsprofil visar att TV4 successivt har rört
har sig bort från de ursprungliga ambitionerna om en ”kommersiell public service-kanal”. Sedan 2010 har det informationsinriktade innehållet
i kanalens totala utbud minskat med 20 %, från 50 till 40 sändningstimmar per vecka (Svenskt medieutbud 2013, s. 73).
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3.5.2 Den 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 Utbildningsradion vilka ägs av Förvalt
ningsstiftelsen för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och
Sveriges Utbildningsradio AB. Den sammanlagda omsättningen för
stiftelsens bolag uppgick 2012 till 7,7 miljarder kr, en ökning med fyra
procent jämfört med året före. Sedan 2009 har årsavgiften för hushållen
legat oförändrad på 2 076 kr (tabell 3.15).
Det av staten helägda Teracom AB med en omsättning under 2012
på 1,5 miljarder kr (1,5 miljarder) svarar för utsändning av radio och
television i marknäten. Dotterbolaget Boxer TV-Access AB säljer utöver
särskilda kanalpaket också bredband och telefoni tillsammans med tv
(s.k. Triple Play) på den svenska marknaden. Företagets omsättning för
2012 uppgick till 2,0 miljarder kr (2,0 miljarder) och vinstmarginalen
efter finansiella poster till 15 % (14 %).
Tabell 3.15 Intäkter de statliga mediebolagen, 2008–2012

Radio- och tv-licensen (kr)
Antal avgifter (1000-tal)
Intäkter totalt (Mkr)2
varav de tre programföretagen

2008

2009

2010

2011

2012

2 032

2 076

2 076

2 076

2 076

3 457

3 480

3 4551

3 469

3 485

10 812

10 966

11 813

12 095

12 983

6 911

6 879

7 365

7 419

7 692

1 Å r 2010 reducerades antalet avgifter med 41 000 till följd avförändrade regler för juridiska
personer.
2 SVTs, SRs och URs avgifter till Teracom är eliminerade.
Källa: Årsredovisningar, Radiotjänst i Kiruna AB.

3.5.3 Schibsted
Den norska mediekoncernen Schibsted etablerade sig under andra halvan
av 1990-talet i Sverige med köpen av Aftonbladet 1996 och Svenska Dagbladet två år senare. Schibsted har sedan länge haft en mycket stark ställning inom norsk dagspress. Under 2000-talet har koncernen gjort stora
investeringar på internetområdet, framför allt inom rubrikannonsering där
Schibsted är störst i Europa. Affärsområdet svarade år 2013 för en knapp
tredjedel av omsättningen och omkring femtio procent av rörelseresultatet
(före koncernelimineringar) (tabell 3.16). I den svenska varumärkesportföljen ingår bland annat sajterna Blocket, Byt Bil, Mötesplatsen och Hitta.se.
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Även om dagstidningsverksamheten också fortsättningsvis svarar för
huvudparten av Schibstedkoncernens intäkter är det en andel som
krymper. När det gäller lönsamhet är det också rubrikannonseringen
som visar de klart högsta vinstnivåerna. Under 2013 uppgick vinstmarginalen (EBITDA) för Blocket och Byt Bil till 52 %. Förhållandena inom
den norska verksamheten (Finn.no) uppvisar ett liknande utfall. För
Aftonbladet stannade överskottet under samma period på 14 % medan
Svenska Dagbladet slutade på ±0.
Tabell 3.16 Intäkter och rörelseresultat för Schibsted efter division,
2013 och 2012 (MNOK)
Intäkter
Division

2013

Andel av
Rörelse
Rörelse
intäkter % resultat EBITA marginal %

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Rubrikannonser online

4 265

3 647

28

25

711

956

17

26

Mediehus Norge

6 368

6 485

42

44

515

565

8

9

Mediehus Sverige

3 731

3 538

24

24

313

384

8

11

Mediehus
International

728

939

5

6

–23

–35

neg.

neg.

Övrigt och
huvudkontor

700

664

5

4

–334

–306

neg.

neg.

15 232 14 763

…

… 1 182 1 564

8

11

Totalt

Kommentar: De totala intäkterna inkluderar koncernelimineringar. Växelkursen för norska kronan
jämfört med den svenska (SEK/NOK) var 0,9013 för år 2013 och 0,8528 år 2012 (årssnitt).
Källa: Årsredovisning, Schibsted Media Group.

Till skillnad från dess närmsta svenska motsvarighet, Bonnier, är
Schibsted ett börsnoterat bolag. Störste ägaren, med 26 % av aktie
kapitalet, är Blommenholm Industrier, ett företag med koppling till den
tidigare ägarfamiljen. Under 2013 fanns dock majoriteten av ägarna
utanför Norge, bland dem flera utländska finansbanker och investment
bolag. Till de större aktieägarna, med omkring 3,7 % av aktierna, hör
den svenska tidningskoncernen NWT. Karlstadföretagets investeringar
i Schibsted hade vid utgången av 2013 ett börsvärde på ca 1,6 miljarder
norska kr.
Med dagspressutgivningen som ekonomisk bas har Schibsted kommit
att skapa sig en mycket stark ställning på det digitala området i Sverige.
Företaget står bakom landets tre mest besökta webbsajter och fyra av
de fem mest besökta sajterna för mobilen (KIA-index, v. 12 2014).
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Flaggskeppet Aftonbladet.se har sedan starten 1994 skaffat sig en unik
position ifråga om nationell utbredning för ett enskilt nätbaserat nyhets
medium. Under december 2013 uppgick den dagliga räckvidden till
1,647 miljoner unika användare. Motsvarande dominans gäller också
för tidningens mobilsajt, vars räckvidd vid utgången av året uppgick till
1,487 miljoner – en ökning med 42 % på bara ett år (Orvesto). Intäkterna från annonseringen på aftonbladet.se passerade under 2012 annonsintäkterna från papperstidningen, ett förhållande som också det är unikt i
svensk dagspress. Trots nätframgångarna är det dock fortfarande kvällstidningen Aftonbladet som svarar för merparten av företagets intäkter
och överskott. Under 2013 stod papperstidningen (lösnummer och annonsering) för 70 % av omsättningen och 54 % av rörelseresultatet.

3.5.4 Stenbecksfären
Stenbecksfären utgörs av en grupp koncerner som kontrolleras av Jan
Stenbecks barn via direkt eller indirekt ägande. Totalt omsatte gruppen
2013 cirka 17,4 miljarder kronor inom mediesektorn. Störst bland gruppens mediekoncerner är Modern Times Group (MTG) med en omsättning 2013 på 14,1 miljarder kronor (tabell 3.17). MTG AB är idag ett
mer eller mindre renodlat tv- och radioföretag, medan Metro International, CDON Group och några dotterbolag till Tele2 svarar för Stenbecks
aktiviteter inom gratistidningar, e-handel och kabel-tv. MTG, CDON
Group och Tele2 är alla börsnoterade företag. Metro International, som
omfattar gratistidningen Metro är sedan 2012 ett helägt dotterbolag till
Stenbeckfamiljens investmentbolag Kinnevik. Tidningen distribueras i
150 städer i 23 länder i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika.
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Tabell 3.17 Intäkter och resultat Modern Times Group (MTG),
2009–2013 (Mkr)
2009
Modern Times Group

2010

2011

2012

2013

Intäkter

12 427 13 101 13 473 13 336 14 129

Resultat (EBIT)

–1 553

Nettomarginal

2 355

–637

2 124

1 738

–12,5% 18,0% –4,7% 15,9% 12,3%

Varav:
Fri-TV-Skandinavien1

Intäkter1
Rörelseresultat
(EBIT)
Bruttomarginal

Betal-TV-Norden

Intäkter1
Rörelseresultat
(EBIT)
Bruttomarginal

3 820

4 247

4 393

4 157

4 110

820

1 082

1 077

793

668

21,5% 25,5% 24,5%

19,1%

6,3%

4 327

4 484

4 730

4 925

5 335

725

833

923

834

619

19,5% 16,9%

11,6%

16,8% 18,6%

1 Exkl. ev. koncernelimineringar.
Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer, Modern Times Group.

Tyngdpunkten i Stenbecksfärens medieinvesteringar har sedan starten
av TV3 1987 legat på televisionsområdet. Tv-verksamheten, som bedrivs
inom MTG, består idag av ett 60-tal tv-kanaler i omkring fyrtio olika
länder. Majoriteten av försäljningen sker dock i Skandinavien. Drygt 30
% av intäkterna kommer från Sverige och omkring 40 % från Danmark
och Norge (2012). Strukturellt är MTG-koncernen uppdelad
i sex affärssegment: Fri-TV Skandinavien, Betal-TV Norden, Fri-TV
Tillväxtmarknader, Betal-TV Tillväxtmarknader, CTC Media samt
Övriga verksamheter. I det senare ingår bland annat koncernens radioverksamhet samt bolag för tv-produktion. Förutom att vara den näst
största kommersiella aktören på radiomarknaden i Sverige har MTG
ägarintressen i såväl Norge – där man äger det största reklamradionätverket – som Finland och Baltikum. CTC Media är Rysslands största
oberoende tv-bolag. MTG äger 40 % av aktierna i företaget.
För att minska beroendet av den konjunkturkänsliga annonsmarknaden
har MTG strävat mot att kontinuerligt öka andelen abonnemangsintäkter. Sedan 2009 har betal-tv-segmentet (Viasat) också successivt ökat sin
andel av koncernens omsättning. Under 2013 uppgick Viasats andel av
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MTG:s samlade försäljning till 38 %. Med tanke på koncernens stora
satsning på sändningarna från vinter-OS i Sotji lär omsättningen fortsätta att öka också under 2014.
För den snabbaste tillväxten inom koncernens står dock segmentet
Fri-TV. Tillväxtmarknader som under 2013 ökade sin försäljning med
20 %, till 2,0 miljarder. I segmentet ingår fri-tv-kanaler i Baltikum,
Tjeckien och Bulgarien, samt sedan januari 2014, Tanzania.
MTG driver även Strix som är ett av de ledande tv-produktionsbolagen
i Norden. Verksamheten är framför allt inriktad på reality-tv som produceras för de skandinaviska och holländsk/belgiska marknaderna. Bolaget
har också utvecklat och exporterat flera egna format.
Liksom de flesta andra mediekoncerner har MTG under senare år inten
sifierat satsningarna på onlinetjänster. MTGs betal-tv-tjänst på nätet,
Viaplay, hade under fjärde kvartalet 2013 en daglig räckvidd på 137 000
personer, vilket gör den till landets näst största VoD-tjänst efter Netflix
(MMS). I januari 2014 slöt företaget ett samarbetsavtal med den
amerikanska storkoncernen Viacom vilket möjliggör för MTG att sända
streamat videoinnehåll från tv-kanalerna MTV och Comedy Central.
Avtalet omfattade även ett samarbete kring reklamförsäljning (MTG,
pressmeddelande 2014-01-30).

3.5.5 Stampen Media Group
Stampen AB är moderbolag i den koncern som bland annat ger ut
Göteborgs-Posten och som har familjen Hjörne som majoritetsägare.
Genom en rad övertaganden av andra tidningsföretag runt om i Sverige
under åren 2005–2008 etablerade sig Stampen som landets största
tidningskoncern i fråga om enskilda titlar. Förvärven innebär en ökning av omsättningen på över 200 %, samtidigt som koncernens andel
av den totala dagspressupplagan nästan fördubblades, från 8,2 % (2005)
till 16,1 % (2011). Under senare år kan dock skönjas en viss koncentrering av koncernens intressen i dagspressen till Västsverige. Vid 2013 års
utgång var Stampen huvudägare i totalt sjutton dagstidningar och ett
fyrtiotal lokala gratistidningar.
Under 2013 ändrades strukturen på koncernen i och med att sex affärsområden sammanfördes till tre. Tidningsverksamheten samlades i affärsområdet Lokala Medier. Här ingår Göteborgs-Posten och Mediabolaget

92 |

Medieutveckling 2014 • • • B R A N S C H S T R U K T U R

Västkusten (med bland andra Hallands Nyheter, Hallandsposten och
Bohusläningen) samt Liberala tidningar för tidningarna i Mellansverige
med bland andra VLT, Nerikes Allehanda och gratistidningsgruppen
Mitt i Stockholm (tabell 3.18). Koncernen är också en mycket stor aktör
på tryckerimarknaden genom dotterbolaget V-TAB. Affärsområdet
Tryckerier svarade år 2013 för 35 % av Stampens totala omsättning.
Det tredje affärsområdet, Stampen Media Partner (SMP) omfattar några
internetsajter, bland annat Familjeliv och Svenska Fans, samt kundtidningsförlaget Appelberg Publishing Group och produktionsbolaget
OTW Media.
Tabell 3.18 Intäkter och rörelseresultat (EBITA) per affärsområde,
Stampen, 2013 och 2012 (Mkr)
Andel av
Rörelse
Rörelse
intäkter % resultat EBITA marginal %

Intäkter
Affärsområde

2013

2012

2013

Lokala medier

2 860

3 203

54

Tryckeriet

1 875

2 072

35

559

561

11

10

4 884

5 391

Stampen Media
Partners
Totalt

2012

2013

2012

2013

2012

55

41

130

1,4

4,1

36

95

27

5,1

1,3

–6

14

–1,1

2,5

256

302

1,0

5,6

Kommentar: 1 Intäkter för affärsområden anges exklusive koncerneliminering
Källa: Bokslutskommuniké, Stampen AB.

Under 2013 uppgick koncernens omsättning till 4 884 miljoner kr,
en minskning med 7,4 % jämfört med året före (se tabell 3.19). Den
viktigaste orsaken till nedgången var fallande intäkter för tidningsverksamheten. För att parera intäktsbortfallet genomfördes under året ett
omfattande rationaliseringsprogram, vilket bland annat resulterade i att
antalet anställda minskades med ca 500. Att Stampen är ett företag med
betydande ekonomiska problem framgår än mer av den avskrivning av
goodwill (övervärden från företagsköp) på sammanlagt 790 miljoner kr
som företaget fann sig nödgat att genomföra i 2013 års bokslut. Nedskrivningen innebar tillsammans med höga räntekostnader att resultatet
efter finansiella poster slutade på –862 miljoner kr, en förlust som saknar
motsvarighet i svensk dagspresshistoria.
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Tabell 3.19 Intäkter och resultat efter finansiella poster, Stampen,
2008–2013 (Mkr)

Intäkter

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5 096

5 072

5 196

5 603

5 391

4 884

Nettoresultat

154

173

136

343

99

–862

Nettomarginal (%)

3,0

3,4

2,6

6,1

1,8

–17,6

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer, Stampen AB.

3.5.6 SBS Discovery Media
En av de viktigaste strukturförändringarna på den nordiska mediemarknaden under senare år skedde under 2013, då SBS Nordic, med bland
annat de svenska tv-kanalerna Kanal 5, Kanal 9 och radionätverket SBS
Radio, såldes av tyska ProSiebienSat.1 Group till amerikanska Discovery
Communications. Köpeskillingen uppgick till omkring 11,6 miljarder kr
(1,325 miljarder euro) och omfattade totalt 20 tv-kanaler och 19 radionätverk samt en rad digitala varumärken. SBS var vid tiden för ägarbytet
den näst största privata aktören på den norska tv-marknaden och den
tredje största i Sverige, Danmark och Finland. På reklamradiomarknaden har man en marknadsledande ställning i både Sverige och Danmark.
Efter affären samlades Dicoverys samtliga nordiska radio- och tv-kanaler
i SBS Discovery Media. Kort efter övertagandet av SBS köpte Discovery
Communications 20 % av tv-sportnätverket Eurosport från den franska
mediekoncernen TF1, en investering som utökades till 51 % i början av
2014. Den 1 juni 2013 övertogs den svenska tv-kanalen TV11 från TV4gruppen.
Discovery Communications är världens ledande medie- och underhållningsföretag inom dokumentärområdet med 4 600 anställda och
en räckvidd på över 400 miljoner hushåll världen över. Företaget står
bakom ett 150-tal tv-kanaler, varav Discovery Channel, TLC, Animal
Planet och Oprah Winfrey Network hör till de mer framträdande. År
2013 uppgick företagets omsättning till 5 535 miljoner dollar (ca 36,1
miljarder kr), vilket var en ökning med 23 % jämfört med året före (se
tabell 3.20). Discovery Communications har under en rad år hört till de
mest lönsamma företagen på den globala mediemarknaden.
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Tabell 3.20 Intäkter och rörelseresultat Discovery Communications,
2008–2013 (miljoner dollar)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Intäkter (milj. dollar)

3 307

3 387

3 706

4 168

4 487

5 535

Rörelseresultat
(milj. dollar)

1 062

1 274

1 377

1 803

1 855

1 998

32

38

37

43

41

36

Rörelsemarginal (%)

Källa: Årsredovisningar och bokslutskommunikéer Discovery Communications.

I och med förvärven av SBS Nordic och Eurosport väljer Discovery inte
bara att utöka sin produktportfölj med allmänunderhållning och idrottssändningar, företaget skaffar sig också ett fotfäste på den europeiska
radio- och tv-marknaden – den nordiska inte minst. År 2012 hade
Discoverys egna kanaler en tittarandel på omkring två procent av den
svenska tv-marknaden. Till följd av de senaste årens övertaganden har
marknadsandelen ökat till omkring elva procent (jfr tabell 3.3).
Under det tidigare tyska ägarskapet (2007–2012) har SBS svenska verksamhet redovisat stora ekonomiska framgångar med snabb tillväxt och
hög lönsamhet (se tabell 3.21). År 2012 omsatte SBS svenska radio- och
tv-verksamhet sammanlagt 1,7 miljarder kr (före koncernelimineringar).
Vinstmarginalen var 23 %.
Tabell 3.21 Intäkter och resultat efter finansiella poster,
SBS svenska verksamheter, 2009–2012 (Mkr)

Intäkter
Nettoresultat
Nettomarginal (%)

2009

2010

2011

2012

1 350

1 459

1 579

1 692

285

354

320

385

21

24

20

23

Kommentar: Intäkter och resultat redovisas före ev. koncernelimineringar.
Källa: Årsredovisningar.
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4 UTBUD OCH TJÄNSTER I RADION
I Sverige är det är Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (UR),
som har tillstånd att sända nationell radio. Det finns två nätverk som sänder
kommersiell radio, MTG Radio AB och SBS Discovery Radio AB. Det finns
sammanlagt 99 tillstånd för att sända kommersiell radio i Sverige över 52 områden. De två nätverken har tillsammans 98 av de tillstånden. Det finns endast en
radiostation som inte tillhör något av nätverken och det är East FM som sänder
i Norrköping. Närradion är de ideella föreningarnas radio och de sänder oftast
över en kommun. Antalet tillståndshavare som sände närradio i slutet av 2013
var 806 stycken och de sände i 153 områden. I juni 2012 gavs det möjlighet
att söka tillstånd för att sända digital kommersiell radio. Tillstånden kunde ges
för såväl nationella som lokala eller regionala sändningar. Vid ansökningstidens
utgång hade 26 ansökningar kommit in till MRTV. De båda nätverken SBS Discovery Radio AB och MTG Radio AB stod för huvuddelen av ansökningarna.

4.1 Nationell radio
Både Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB är public
service-företag och de får sina tillstånd av regeringen för att kunna sända
nationell radio. Deras verksamheter styrs av regler som fastställs av riksdag och regering. Med stöd av radio- och tv-lagen utformar regeringen
sändningstillstånd som bestämmer ramarna för verksamheten. Public
service-företagens nuvarande sändningstillstånd gäller till och med den
31 december 2019. Av sändningstillståndet framgår bland annat att
sändningarna ska vara opartiska och sakliga samt att de ska nå ut till så
många som möjligt. De ska även vara mångsidiga och ta tillvara allmänhetens olika intressen i så stor utsträckning som möjligt. Sveriges Radio
och UR ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. De är självständiga
gentemot stiftelsen och de medel de får genom radio- och tv-avgiften ges
direkt till företagen för att garantera public service-företagens självständighet mot utomstående intressen.
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4.1.1 Sveriges Radio
Sveriges Radio startade sina sändningar redan 1925 med några timmar
radio varje kväll i en kanal. Sedan tog det 30 år innan sändningar i en
andra kanal startade. Efter ett flertal omorganisationer och ombildningar
bildades 1993 det nya bolaget, Sveriges Radio AB. Sveriges Radios verksamhet finansieras huvudsakligen av radio- och tv-avgiften som bestäms
av riksdagen. Sedan år 2009 har avgiften varit densamma, 2 076 kr
per år. Radio- och tv-avgifterna inkasseras och förvaltas av Radiotjänst i
Kiruna AB. År 2013 fick Sveriges Radio 37,6 %, vilket är 2 677 900 tkr
av avgiften.1

4.1.2 Tjänster
Sveriges Radio sänder analogt i fyra rikstäckande kanaler, P1, P2, P3 och
P4. Samtliga fm-kanaler finns även på webben och i mobilen. Sveriges
Radio har tagit fram flera olika appar, Sveriges Radio Play, Radiosporten
Play, Melodikrysset och Radioapans banankalas. Den mest populära är
Sveriges Radio Play där publiken når alla kanaler för direktlyssning, för
efterhandslyssning med musik och för nedladdning utan musik. Hösten
2012 lanserade Sveriges Radio även en särskild app för barn, Radioapans
banankalas. Flera av Sveriges Radios program kan laddas ner som poddfiler eller prenumereras på via poddradio. Mobilsajten m.sverigesradio.
se och Sveriges Radio Play-appen, har haft stor tillväxt. Under en
genomsnittlig vecka i slutet av 2013 hade antalet unika besökare ökat
med 40 % till 340 000 lyssnare. Sveriges Radios egna undersökningar
visar att det är lyssnarna under 50 år som oftast använder play-appen. På
mobilsajten ökade unika läsare med 58 % under 2013. Sveriges Radio
tillgängliggör även spellistor från P3 på musiktjänsten Spotify.2

4.1.3 Vad sänder Sveriges Radio?
Musikutbudet på webben och i DAB är ett annat än vad som sänds i
fm-nätet. Där finns ett större musikutbud i fler genrer.

1
2

www.radiotjanst.se
Sveriges radios public service redovisning 2013, sid 9-14

U T B U D O C H TJÄ N S T E R I R A D I O N • • • Medieutveckling 2014

| 99

Tabell 4.1 
Kanal

Andel
lyssnare 4 Teknik5

Innehåll3
Den talade kanalen som
vill ge fördjupning

Konstmusik, jazz, folkmusik, program på fler språk

2,4 FM, webb, mobil

Kanalen för de yngre där
musiken är viktig

14,7 FM, webb, mobil,
DAB, DAB+

25 lokala kanaler som
sänder på vardagar

42,6 FM, webb, mobil,
DAB+Stockholm

Din gata 100,6

För unga, mångkulturella
storstadsbor i Malmö

FM, webb, mobil

Metropol 93,8

För unga, mångkulturella
storstadsbor i Stockholm

Webb, mobil, DAB+

P2 Musik

Konstmusik i Stockholm

FM, webb, DAB+

P6

Nyheter på flera språk
sänds i Stockholm

FM, webb, mobil

SR Minnen

Sändningar ur Sveriges
Radios arkiv

Webb, DAB, mobil

SR Klassiskt

Klassisk musik

Webb, DAB, mobil

SR Sisuradio

Finsk kanal

Webb, DAB, mobil

P3 Star

Musik för yngre

Webb, DAB, mobil

Radioapans
knattekanal

Radiokanal för barn

Webb, DAB, mobil

SR Sápmi

Samisk kanal

Webb

P2 Världen

Världsmusik

Webb, DAB, mobil

3
4
5
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14,0 FM, webb, mobil, DAB

www.sr.se
TNS Sifo PPM daglig räckvidd, 2014 v.11
www.sr.se
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4.1.4 Utbildningsradion
Sveriges Utbildningsradio AB har sitt ursprung i en statlig försöksverksamhet att utveckla radio och tv för utbildningsändamål. Den första
skolradiosändningen ägde rum 1928 i AB Radiotjänsts regi. 1956 på
börjades tv-sändningar i Sverige och samtidigt började företaget sända
vuxenutbildning i det nya mediet. UR blev ett eget programbolag
1994 men har ingen egen kanal i radio utan sänder på sändningstider
i Sveriges Radios kanaler efter överenskommelse med dem. UR sänder
även tv-program i SVT:s kanaler. Programutbudet distribueras förutom
via radio och tv även via webb och böcker. UR:s uppdrag är fastställt
av riksdag och regering och finns beskrivet i sändningstillstånd och
anslagsvillkor samt i radio- och tv-lagen. UR finansieras med radio-och
tv-avgiften. År 2013 fick UR, 4,7 %, vilket är 338 400 tkr av radio- och
tv-avgiften.6

4.2 Kommersiell radio
Idag finns det 99 tillståndshavare som sänder analog kommersiell radio
över 52 sändningsområden i hela Sverige. Ett tillstånd att innebär en
rätt att sända radio dygnet runt inom ett visst sändningsområde.
Möjligheten att sända kommersiell radio har funnits sedan 1993 men
hur tillstånd har fördelats, villkor om innehåll och bestämmelser om
koncessionsavgifter har växlat genom åren. Sedan den 1 augusti 2010
gäller samma bestämmelser om innehåll för samtliga tillståndshavare
men koncessionsavgifternas storlek varierar stort. Avgifternas storlek är
beroende av vilket fördelningssystem som gällt vid tidpunkten för när
tillståndet meddelats och det kommersiella värdet av sändningsområdet.
Av de nuvarande 99 tillstånden har 77 fördelats enligt ett auktionsförfarande under perioden 1993–1995. Koncessionsavgifterna för dessa tillstånd varierar stort och uppgår under 2014 till mellan cirka 60 000 och
3 700 000 kronor. De som har tillstånd i storstadsområdena betalar de
högsta avgifterna. För att förbättra villkoren för den kommersiella radion
får tillståndshavarna en reducering av avgifterna med 12 miljoner kronor
varje år, från och med 2012. Sänkningen ska fördelas proportionellt i
förhållande till tillståndshavarnas andel av de totala avgifterna. Åtta tillstånd har fördelats enligt ett urvalsförfarande under perioden 2001–2010
och de betalar en avgift på 47 000 kronor per tillstånd. Slutligen har
6

www.radiotjanst.se
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14 tillstånd fördelats efter ett slutet anbudsförfarande under år 2010.
Avgiften betalades som ett engångsbelopp när tillståndet började gälla
och avgifterna varierar från 1,7 till drygt 10 miljoner kronor. De högsta
anbuden lämnades för de mer attraktiva områdena. Samtliga tillstånd
gäller till den 1 augusti 2018. Under 2013 återlämnades sammanlagt
fyra tillstånd, två i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Åre/Östersund.
Dessa tillstånd kommer utlysas på nytt under 2014.

4.2.1 Digital kommersiell radio
I juni 2012 utlyste MRTV lediga tillstånd för att sända digital kommersiell radio. Utrymmet för att sända digital kommersiell radio motsvarar
två sändarnät och i ett sändarnät ryms cirka 16 kanaler. Sändnings
områdena är nedbrytbara i 34 regioner, vilket innebär att tillstånd
kan ges för såväl nationella som lokala eller regionala sändningar. Vid
ansökningstidens utgång hade 26 ansökningar från sju programbolag
kommit in till myndigheten. De båda nätverken SBS Discovery Radio AB
och MTG Radio AB står för huvuddelen av ansökningarna. Av dessa
avsåg 22 ansökningar nationella tillstånd och fyra regionala tillstånd.
MRTV har för avsikt att besluta om tillstånd senast under hösten 2014.
Sveriges Radio har fått tillstånd av regeringen att börja sända digital
radio från den 1 januari 2014 till den 31 december 2019.
Vid fördelningen av tillstånden kommer myndigheten ta hänsyn till
att sändningsutrymmet ska kunna användas för programtjänster med
olika innehåll. Dessutom ska det finnas kanaler från flera av varandra
oberoende programföretag. Det är även viktigt att nationella, lokala och
regionala programtjänster får utrymme att sända.
När tillstånden har fördelats måste de programföretag som ska börja
sända digital radio komma överens i en del tekniska frågor. Den vikti
gaste frågan är att bestämma vem som ska sköta utsändningen av
programmen. Idag är det Teracom som sköter utsändningen i marknätet,
både för nationell radio och tv. Programbolagen måste även uppfylla
en del andra villkor för att de ska få tillstånd att sända. Ett handlar om
minsta godtagbara sändningstid och täckningsgrad. Eftersom det främst
är tillståndshavarna som bär ansvaret för utbyggnaden av sändarnätet tas
det hänsyn till vad de sökande angett vara en lämplig utbyggnadstakt av
sändarnät i sina ansökningar.
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Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska fungera som en
branschsamordnare inför en övergång till digital ljudradio. Samordnaren ska tillsammans med MRTV och i nära dialog med Sveriges Radio
och de kommersiella aktörerna samt andra berörda aktörer utarbeta ett
förslag till en plan för övergången från marksänd analog radio till marksänd digital radio. Det innebär bland annat att samordnaren ska utgå
från att fm-sändningarna släcks 2022 och att de digitala sändningarna
ska nå hela landet och uppfylla högt ställda beredskapskrav. I uppdraget
ingår att göra en bedömning av ett uppskattat datum för släckning, som
underlag för att slutligt fastställa tidpunkten då fm-sändningarna ska
upphöra. Planen ska vara klar senast 30 november 2014. När planen är
färdig kommer regeringen att återkomma i frågan om digitalisering av
radion.

4.3 Nätverken
Den analoga kommersiella radion domineras idag helt av de två nätverken MTG Radio AB och SBS Discovery Radio AB, som båda är delar
av stora internationella mediekoncerner. MTG Radio AB tillhör Modern
Times Group MTG AB och SBS Discovery Radio AB tillhör SBS Discovery Media AB som ägs av Discovery Networks International Holdings
Limited. I nätverken ingår tillstånd som antingen direkt eller indirekt
ägs av MTG eller SBS eller tillstånd vars innehavare slutit samarbetsavtal
med något av nätverken om programinnehåll och reklamförsäljning. En
stor förändring ägde rum 2013 då samarbetet mellan MTG Radio och
RBS Broadcasting AB och deras 20 tillstånd upphörde och RBS istället
började samarbeta med SBS Radio. Under 2013 återlämnades fyra tillstånd, två vardera från respektive nätverk.

4.3.1 Nätverket MTG Radio
Nätverket MTG Radio består av 26 radiostationer. MTG Radio AB är
delägare i 15 handelsbolag och fem aktiebolag som sammanlagt innehar
20 tillstånd. MTG Radio tillhör Modern Times Group MTG AB. I
nätverket ingår också sex tillståndshavare som har samarbetsavtal direkt
eller indirekt med MTG Radio om programproduktion. I flera av dessa
tillståndshavarbolag har Norrköpings Tidningars Media AB (NTM)
ägarintressen. NTM äger också Radio & Co AB som producerar program och säljer reklam åt radiostationerna.
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Tabell 4.2 N
 ätverket MTG Radio 26 stationer
Tillståndshavarbolag där MTG Radio AB har ägarintressen, 20 tillstånd
Handelsbolag
Forum & Marknad 107,7 i Nyköping HB
GH Giga Hertz HB
Göteborg Air 105,9 HB
Jönköpings Reklamradio 106,0 HB
Kimtevill HB
Lugna Favoriter 104,7 i Stockholm HB
Power i Stockholm HB (2 tillstånd)
Radio 2000 107,6 i Helsingborg HB
Radio Air 104,5 i Hällby och Eskilstuna HB
Radio Storpannan 104,8 i Göteborg HB
Reklammedia 104,4 i Kil och Karlstad HB
Reklammedia 107,3 i Kristianstad HB
Trestad Air 105,0 HB
Växjö Reklamradio 104,3 HB
Aktiebolag
Kilohertz AB
Radio National Luleå AB
Radio National Skellefteå AB
RadioIndustri Xerkses i Borås AB
Planet 103,9 Södertälje AB

Tillståndshavare med samarbetsavtal med MTG Radio, 6 tillstånd
Uppsala Musikradio City 106,5 AB
David Olsson Radioproduktion AB
Fria Media i Östergötland AB
Radio Nova AB
Göta Radiokanal i Linköping AB
Björn Widstrand via VK Radio AB
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4.3.2 Vilka format sänder MTG Radio?
MTG Radio:s stationer är RIX FM, Bandit Rock och Lugna Favoriter.
RIX FM vänder sig till åldersgruppen 20 till 49 år och sänder från 20
stationer runt om i Sverige. Bandit Rock sänder rockmusik från fem
stationer i olika städer. Dess målgrupp är mellan 20 och 39 år. Lugna
Favoriter finns numera enbart i Stockholm och målgruppen är de mellan
25 och 54 år. MTG Radio startade Radio1, Sveriges första kommersiella
pratradiokanal, i april 2011 men den lades ner den 31 december 2013.
Tabell 4.3 
Tre programformat fördelade på 26 radiostationer
RIX FM

20

Bandit Rock

5

Lugna Favoriter

1

Andel lyssnare1
12,5

1 TNS Sifo PPM daglig räckvidd, 2014 v.11

4.3.3 Nätverket SBS Radio
I nätverket SBS Discovery Radio ingår sedan årsskiftet 71 radiostationer.
Nätverket har under de senaste åren stärkt sin ställning på marknaden
genom att tillståndshavare som tidigare haft samarbetsavtal med MTG
Radio istället samarbetar med SBS Radio, nu senast med RBS Broadcasting AB som innehar 20 tillstånd. Vid den senaste utlysningen av analog
kommersiell radio, hösten 2010, tilldelades SBS Radio AB 13 av de 14
utlysta sändningsområdena eftersom bolaget lämnade de högsta anbuden
i respektive område.
SBS Discovery Radio ägdes tidigare av den tyska mediekoncernen
ProSiebenSat.1 Media AG och av tidningskoncernen Stampen. Stampen
överlät under hösten 2012 sina andelar och under våren 2013 slutfördes
överlåtelsen av hela SBS-koncernen till Discovery Networks International Holdings Limited. Verksamheten bedrivs nu under SBS Dicovery

U T B U D O C H TJÄ N S T E R I R A D I O N • • • Medieutveckling 2014

| 105

Media. SBS Radio AB innehar 34 egna tillstånd och via dotterbolaget
1Mix Megapol.se, ytterligare ett tillstånd. SBS Radio AB har också
andelar i Östersjöns Reklamradio AB.I ägargruppen ingår ytterligare tio
tillstånd via bolagen Radio Licence Startup Halland AB, Radio Licence
Startup Örebro AB och Radio Licence Startup Västerås, Vinyl AB och
Radio City AB, och Rockklassiker Sverige AB.
SBS Discovery Radio har även samarbetsavtal med tidningsföretagen AB
Rix Gävle Sandviken KB, Radio Ö-vik KB, Mittmedia AB och Media
Intressenterna Sundsvall/Härnösand KB och Umeå Radiointressenter KB.
Tabell 4.4 N
 ätverket SBS Radio 71 stationer
Tillståndshavare där SBS Radio har ägarintressen, 46 tillstånd
SBS Radio AB (34)
Radio City AB (3)
Rockklassiker AB (2)
Mix Megapol.se AB
Vinyl AB
Östersjöns Reklamradio AB
Radio Licence Startup Halland AB (2)
Radio Licence Startup Örebro AB
Radio Licence Startup Västerås AB

Tillståndshavare med samarbetsavtal med SBS Radio, 25 tillstånd
Nätverket NRJ (20)
Mittmedia AB
Media Intressenterna Sundsvall/Härnösand KB
Rix Gävle Sandviken KB
Radio Ö-vik KB
Umeå Radiointressenter KB

4.3.4 Vilka format sänder SBS Radio?
SBS Discovery Radio sänder de egna formaten Mix Megapol, Rockklassiker, The Voice och Vinyl. Efter samarbetsavtalet med RBS Broadcasting AB sänder SBS Discovery Radio även formatet NRJ på 22 orter och
huvudmålgruppen är kvinnor mellan 20 och 44 år. Mix Megapol sänder
från 36 stationer för åldersgruppen 25 till 44 år. Rockklassiker har 10
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anslutna stationer för åldersgruppen 25 till 49 år. The Voice sänder över
Stockholm för den yngre publiken, mellan 15 och 34 år. Formatet Vinyl
sänds över Stockholm och Dalarna för den något äldre åldersgruppen,
35 till 64 år.
Tabell 4.5 
Fem programformat fördelade på 71 radiostationer

Andel lyssnare1

Mix Megapol

36

16,6

Rockklassiker

10

2,9

The Voice

1

NRJ

22

Vinyl

2

9,0

1 TNS Sifo PPM daglig räckvidd, 2014 v.11

4.3.5 Övriga tillstånd
JFM-Förvaltnings AB som sänder formatet East FM har tillstånd i
Norrköping och samarbetar med Radio & Co om reklamförsäljning.
Tillståndshavarbolaget ägs av en privatperson.

4.4 Närradio
Närradion är de ideella föreningarnas radio och har funnits sedan 1979.
Antalet tillståndshavare som sänder närradio har under de senaste decennierna sjunkit. Antalet tillståndshavare var vid årets slut 806 stycken,
vilket är en minskning med 25 stycken jämfört med utgången av 2012
då det fanns 831. Antalet tillstånd är högst i Västra Götalands län (202,
jämfört med 203 föregående år) och lägst i Gotlands län (0, oförändrat
jämfört med 2012).
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Vid utgången av 2013 sändes det närradio i 153 områden i Sverige, en
ökning med två områden jämfört med 2012. Sändningsområdena är
oftast begränsade till en kommun. I Stockholm, Göteborg och Malmö
finns det flera närradiofrekvenser eftersom antalet föreningar är mycket
stort. Under hösten 2012 genomförde SCB en enkätundersökning om
närradion på uppdrag av MRTV. Av den framgår det att cirka 26 %
av de föreningar som svarade på enkäten beskriver sin förening som en
religiös förening. Dessa föreningar är därmed den största gruppen av
tillståndshavare och har så varit sedan år 1998. Efter de religiösa föreningarna kommer närradioföreningar (cirka 19 %) följt av föreningar
som bildats i syfte att sända närradio (cirka 19 %), politiska föreningar
(8,5 %) och kulturföreningar (cirka 8 %). Av de föreningar som svarat
på SCB:s enkätundersökning uppgav cirka 60 % att de bedriver någon
annan verksamhet än att sända närradio.
Närradion betalar ingen avgift för sina tillstånd. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, kommunala bidrag och reklamintäkter.
Eftersom närradion är avsedd för ideella föreningar får inte föreningens
radioverksamhet gynna sina medlemmar ekonomiskt. Kostnaderna för
att sända närradio påverkas bland annat av geografiska förhållanden
och utrustningen som krävs för att täcka in en kommun. I södra och
mellersta Sverige kan en enda sändare täcka in ett sändningsområde till
skillnad från norra Sverige där kommunerna är stora och det på grund av
terrängen kan behövas flera sändare för att täcka ett sändningsområde.
Det tillkommer även kostnader för studion och upphovsrättsliga avgifter
för den musik som spelas. Närradiostationerna sänder sina program
analogt via fm-nätet och en del sänder även via webben.

4.4.1 Vad krävs för att sända närradio?
Den förening som vill sända närradio måste ansöka om ett tillstånd hos
MRTV. Tillståndet gäller i tre år och alla tillståndshavarna delar på en
frekvens inom sändningsområdet. Ett sändningsområde är oftast en
kommun men om det finns särskilda skäl kan myndigheten besluta om
ett större sändningsområde. En tillståndshavare måste vara beredd på
att dela med sig av sin sändningstid om fler föreningar får tillstånd att
sända i samma område. Idag kan tillstånd att sända närradio lämnas till
följande grupper:
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• 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, så kallade närradioföreningar.
När MRTV bedömer om en ideell förening eller ett trossamfund har
anknytning till sändningsområdet tas det hänsyn till var studion och
övriga lokaler för verksamheten finns, var den ansvarige utgivaren
och styrelsemedlemmarna är bosatta samt var föreningsstämman och
styrelsemöten hålls. Alla radiosändningar från svenska programföretag
ska följa radio- och tv-lagen. I den nya radio- och tv-lagen avskaffades
riksförbudet. Tidigare fick en tillståndshavare i huvudsak bara sända
program som har framställts särskilt för den egna verksamheten, vilket
kallades för riksförbudet. Det fanns vissa möjligheter att sända program
som inte producerats för den egna verksamheten, men det fick ske högst
tio timmar per månad. Det har även blivit lättare att få utvidgat sändningsområde inom närradion. Det räcker med att det finns särskilda
skäl för att ett sändningsområde ska kunna vara större än en kommun.
Tidigare krävdes det synnerliga skäl för att få sända i mer än en kommun. Dessutom utökades tillståndshavarkretsen till att omfatta alla
registrerade trossamfund som har anknytning till ett sändningsområde.
Svenska kyrkan var tidigare det enda trossamfund som ingick i tillståndshavarkretsen. Obligatoriska sammanslutningar av studerande vid
universitet och högskolor togs samtidigt bort från tillståndshavarkretsen.
I stället kan studentföreningar ges tillstånd att bedriva närradio i egenskap av ideella föreningar.
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4.5 Hur många radiostationer finns det?
Tabell 4.6 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Public service
Nationella

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Regionala

26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

3

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

87

86

87

90

89

89

89

89

89

103

103

103

1319 1159 1164 1080 1027 1000

952

900

874

853

831

806

150

149

146

157

151

153

Digitala (DAB)
Privat
Lokala kommersiella sändningstillstånd
Närradion
Antal när
radiotillstånd
Antal sändningsområden
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156
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5 DISTRIBUTION AV RADIO
Radion är fortfarande ensam om att sändas analogt i marknätet. Trots
att den tekniska utvecklingen har gått fort under det senaste decenniet
och marknätet för tv digitaliserades för tio år sedan har radiosändningarna ännu inte digitaliserats. Radion fortsätter att sändas i fm-nätet
samtidigt som pågår en tillståndsgivningsprocess för digital marksänd
radio. Det finns idag ett frekvensutrymme avsatt för att börja sända
kommersiell digital radio men ännu har inga sändningar startat. Radion
använder vid sidan om marknätet andra distributionsmöjligheter som är
digitala. Att lyssna på webbradio är etablerat sedan länge och de flesta
radiostationer har även appar till smarta mobiler. Lyssnarna har allt mer
börjat ladda ner poddfiler för att få tillgång till ett mer nischat utbud.
Sveriges Radio har valt att satsa på både broadcasting och internet men
har även tillstånd att sända digital radio.

5.1 Distribution av analog radio
Sveriges Radios analoga program, och även många kommersiella program, sänds via marknätet som drivs av statligt ägda Teracom AB. Det
är möjligt för en tillståndshavare att själv köpa och driva sändarutrustning. Det krävs tillstånd från Post- och telestyrelsen för användning
av en ljudradiosändare. Teracoms marknät för radio och tv består av
drygt 570 sändarstationer, med en stomme av 54 större fm/tv-stationer.
Sveriges Radios sändningar täcker 90 % av Sveriges yta och når 99,8 %
av befolkningen. Kommersiell radio sänds inom 52 sändningsområden
och närradio sänds på ett flertal orter runt om i landet. De rikstäckande
public service-kanalerna (P1, P2, P3 och P4) sänds ut från Kaknästornet
i Stockholm till de 54 sändarstationerna via ett radiolänknät, som för
binder stationerna. Länknätet används även för insamling av material
från programbolag från andra delar av landet.
Sändarstationerna både sänder programmen och vidarebefordrar signalen till de mindre stationerna som återutsänder signalen.
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5.2 Distribution av digital radio
Digital ljudradio lanserades i Sverige redan 1995 men dess introduktion
fick aldrig något större genomslag hos lyssnarna eftersom utbudet av
kanaler var litet och mottagarna 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. Distributionstekniken som är den europeiska standarden T-DAB (Terrestrial Digital
Audio Broadcasting). Den nya ljudkodningnen 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. Sändarnätet byggdes först ut till 85 % befolkningstäckning, men har begränsats sedan
dess och når för närvarande 35 % av befolkningen. Orterna där DABsändningar testsänds är Älvsbyn, Stockholm, Göteborg och Malmö.
Sverige har genom internationella överenskommelser tilldelats frekvensutrymme i band III (174-240 MHz) motsvarande fyra frekvenslager för
marksänd digital radio. Sveriges regering beslutade den 28 oktober 2010
att utrymme motsvarande två frekvenslager med regional nedbrytbarhet
ska upplåtas för kommersiell digital radio.

5.3 Distribution av radio via internet
Webbradio går att lyssna på från alla plattformar som har bredbandsuppkoppling. Med trådlöst internet blir webbradion även portabel. Varje
lyssnare upprättar en egen unik anslutning mot servern, unicast, vilket
kräver mycket bandbredd för att leverera ljudet till många samtidiga lyssnare. Webbradio är radio som sänds strömmande via internet. Lyssnare
med tillgång till bredband kan lyssna på ett ständigt växande utbud av
radiokanaler från hela världen. Många traditionella mediaföretag kompletterar sina vanliga sändningar med webbradio. Det finns även många
radiostationer som enbart sänder på internet. Webbradio bygger på att en
ljudström görs tillgänglig via stationens hemsida. Varje lyssnare upprättar
en egen anslutning mot radiostationens server, vilket kräver hög bandbredd för att leverera radioprogrammet till många samtidiga lyssnare.
Den som direktsänder radio via internet ska registrera sin sändningsverksamhet och ansvarig utgivare till Myndigheten för radio och tv. I mars
2014 fanns det 115 sådana radiostationer registrerade hos myndigheten.
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5.3.1 Radio via mobilen
Det går även att lyssna på radio i mobiltelefon antingen via internet eller
via 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. Konsumenten
betalar trafikavgifter till mobiloperatören och i vissa fall en avgift för
tjänsten. Överföringen i mobilnäten sker genom unicast. Allt fler radiokanaler finns som appar att ladda ner till smarta mobiler.

116 |

Medieutveckling 2014 • • • DI S T R I B U T I O N AV R A D I O

D I S T R I B U T I O N AV R A D I O • • • Medieutveckling 2014

| 117

118 |

Medieutveckling 2014 • • • M E D I E O M VÄ R L D E N

REGLERINGEN
AV MEDIERNA

M E D I E O M VÄ R L D E N • • • Medieutveckling 2014

| 119

6 REGLERINGEN AV MEDIERNA
De svenska medierna regleras av flera lagar. Vår grundlagsskyddade yttrandefrihet regleras i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). En annan är radio- och
tv-lagen (2010:696) som reglerar radio- och tv-sändningar i Sverige och för de
elektroniska kommunikationsnäten gäller lagen om elektronisk kommunikation
(2003:389). Medierna styrs inte bara av lagar utan det finns även frivilliga regler.
Pressen har egna frivilliga etiska regler som övervakas av Pressens Opinionsnämnd (PON) och Allmänhetens Pressombudsman (PO). Reglerna i radio- och
tv-lagen övervakas av främst Myndigheten för radio och tv och lagen om elektronisk kommunikation av Post- och telestyrelsen.

6.1 Yttrandefrihetsgrundlagen
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) omfattar radio, tv, film, video
och databaser. De grundläggande principerna i YGL bygger på samma
som i Tryckfrihetsförordningen (1949:105), bland annat etableringsfrihet, förbud mot censur, ensamansvar med meddelarskydd och en
särskild brottskatalog. Etableringsfriheten innebär att det är tillåtet för
vem som helst att sända program genom tråd, det vill säga kabel-tv, iptv, webb-tv eller webbradio. Något krav på tillstånd för verksamheten får
inte ställas upp. Däremot kan det krävas att programbolaget registrerar
sin verksamhet. När det gäller sändning av tv-program genom etern, det
vill säga marksänd eller satellitsänd tv är det däremot tillåtet att begränsa
etableringsfriheten. Anledningen är att det frekvensutrymme som kan
användas för sändningarna är begränsat. De 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 förolämpning. 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 sändningsverksamheten för.

6.1.1 Publicering på internet
På samma sätt som i radio, tv och tidningar kan yttrandefriheten skyddas vid publicering på internet. Webbplatser, webbradio, webb-tv och
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e-posttidningar kan omfattas av grundlagsskyddet. Traditionella massmedieföretag kan ha ett automatiskt grundlagsskydd 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 om
skydd enligt YGL för sin webbplats kan ansöka om ett utgivningsbevis
för webbplatsen hos Myndigheten för radio och tv. Utgivningsbevis kan
utfärdas till fysiska och juridiska personer. För att ett utgivningsbevis
ska kunna utfärdas måste webbplatsen bland annat vara avgränsad, bara
kunna ändras av den som driver verksamheten, finnas tillgänglig för allmänheten, ha anknytning till Sverige och ha en ansvarig utgivare. Sändningar av webbradio och webb-tv kräver inte tillstånd men utgivaren ska
registreras hos Myndigheten för radio och tv om det är direktsändningar
eller uppspelningar på tider som den som sänder har bestämt. Sändningarna ska vara riktade till allmänheten.
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
(censurförbud)
• personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av lagen
strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.

6.2 Radio-och tv-lagen
Radio- och tv-lagen (2010:696) är den lag som reglerar radio och tvsändningar i Sverige. Lagen reglerar bland annat de tillstånd som krävs
för att sända radio och tv i marknätet, vilka ges antingen av regeringen
eller av Myndigheten för radio och tv. Den innehåller även regler om
innehållet i sändningarna. Det finns även regler i radio- och tv-lagen om
reklam, sponsring, produktplacering och regler för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av sändningarna.
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6.2.1 Nya krav på tillgänglighet i tv
I radio- och tv-lagen ställs krav på ökad tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Tillgängligheten i tv ska ökas med hjälp av till
exempel textning, tolkning och uppläst text. Myndigheten för radio och
tv fattar beslut om vilka krav som ska ställas på de svenska kommersiella
programföretag som sänder tv i marknätet eller via satellit. De krav som
ställs på de kommersiella programföretagen tar hänsyn till deras finansiella förutsättningar. Programföretag som sänder via satellit, i marknätet
och via tråd ska årligen rapportera till Myndigheten för radio och tv hur
de har underlättat för personer med funktionsnedsättning att ta del av
deras utbud.

6.2.2 Beställ-tv
Radio‐ och tv‐lagen omfattar även tjänsten beställ‐tv. Med beställ-tv
menas en tjänst där tittaren själv väljer när och vad den vill se ur en tablå
med program. Beställ-tv-tjänster ska registreras hos Myndigheten för
radio och tv. De tjänster som ska registreras och omfattas av radio- och
tv-lagen ska erbjudas från en katalog av tv-program och vara öppnad för
alla som vill ta del av dem. Det måste dessutom finnas en ekonomisk
verksamhet i anslutning till tjänsten och leverantören ska vara redaktionellt ansvarig för innehållet. Vidare måste tjänsten erbjudas via ett elektroniskt kommunikationsnät, ha som huvudsyfte att erbjuda tv-program
och leverantören måste vara etablerad i Sverige.

6.2.3 Förhandsprövning av nya tjänster
Public service-bolagen ska enligt sina anslagsvillkor anmäla nya tjänster
för godkännande av regeringen. Det är Myndigheten för radio och tv
som ska göra själva förhandsprövningen av tjänsterna och sedan är det
regeringen som ska godkänna dem eller inte. Prövningen ska göras för
nya permanenta programtjänster som SVT, SR och UR vill lansera eller
andra tjänster av större betydelse för kärnverksamheten. Myndigheten
för radio och tv ska bedöma den anmälda tjänstens marknadspåverkan
samt hur och i vilken omfattning tjänsten bidrar till att public serviceföretaget uppfyller sitt uppdrag som bland annat är att förse allmänheten
med program som är oberoende, opartiska och sakliga. Hittills har inga
tjänster anmälts för prövning.
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6.2.4 EPG och API
Radio- och TV-verket hade i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen 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 ersattes med Myndigheten för radio och tv.
Bakgrunden till uppdraget var att elektroniska programguider och til�lämpningsprogram behandlades i propositionen Lag om elektronisk
kommunikation (prop. 2002/03:110) vilket i sin tur hade sin bakgrund
i att Europeiska Unionens (EU) s.k. tillträdesdirektiv1 genomfördes i
svensk rätt genom denna lag. Tillträdesdirektivet innehåller bland annat
en bestämmelse om att de nationella regleringsmyndigheterna ska kunna
införa skyldigheter för operatörer att tillhandahålla 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 tillämpningsprogram.
Däremot ansåg regeringen att Radio- och TV-verket borde få i uppdrag
att följa utvecklingen på området och årligen rapportera 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 inom dessa områden och kan konstatera att det inte förekommer att
operatören tillämpar diskriminerande villkor vid tillträde till EPG:er och
att det därför inte finns behov av reglering. Myndigheten har inte heller
fått några indikatorer på problem vad gäller en gemensam standard för
API:er snarare tvärtom då Nordig rekommenderar standarden HbbTV
som API. Det är ett gemensamt europeiskt initiativ för att harmonisera
utbudet av connected tv:s och digitalboxar som både kan användas för
hybridlösningar mellan broadcasting och bredbandsuppkoppling. Även
om det idag inte finns ett behov av reglering inom dessa områden finns
det dock ett värde i att fortsätta följa utvecklingen.

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

R E G L E R I N G E N AV M E D I E R N A • • • Medieutveckling 2014

| 123

6.3 Lagen om elektronisk kommunikation
Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation gäller för elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Lagens syfte är att
enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte när det gäller urvalet
av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.
Syftet ska uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella harmoniseringen främjas. Samhällsomfattande tjänster ska dock alltid
finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga priser. Dessutom ska hänsyn tas till elektroniska kommunikationers
betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet när lagen tillämpas.
Omfattningen av lagen

I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av
elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-tvnätet. Den omfattar den tekniska infrastrukturen men inte det innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät. 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 elektroniska kommunikationstjänster
inom EU. Utsändningstjänster för radio- och tv-distribution är elektroniska kommunikationstjänster. De omfattas därför av lagen om elektronisk kommunikation.
Post- och telestyrelsen analyserar marknader

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som analyserar vilka
marknader som har sådana konkurrensproblem att det behövs konkurrensfrämjande reglering 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 exempel innebära att företaget måste lämna
tillträde till nät eller hålla kostnadsorienterade 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 grossistmarknaderna för utsändning av fri-tv
och nationell analog ljudradio via marknät. Till följd av detta har PTS
ålagt Teracom skyldigheter som inbegriper en prisreglering av Teracoms
utsändningstjänster.
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6.4 Granskning av program
Alla radio- och tv-sändningar från svenska programföretag ska följa reglerna i radio- och tv-lagen. Kanaler med sändningstillstånd ska dessutom
följa villkoren i dessa. Mest omfattande är reglerna för public service-
företagen SVT, SR och UR. För dem gäller bland annat att sändningarna ska vara opartiska och sakliga samtidigt som en vidsträckt yttrandeoch 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 radio och tv-kanaler som sänder i mark
nätet. I radio- 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 pornografiska bilder inte får sändas när det finns risk att barn kan se
dem och att sådana program måste vara försedda med en varning. Även
för beställ-tv gäller att program ska tillhandahållas på ett sådant sätt att
det inte finns risk att barn tar del av våldsskildringar och pornografi.
Granskningsnämnden för radio och tv

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 anmälningar 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 sändningarna strider mot något av de andra kraven kan programföretaget tvingas
att offentliggöra nämndens beslut på lämpligt sätt. 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
förbudet mot reklam riktad mot barn, följs.
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6.5 Utredningar
6.5.1 Annonstider i radio och tv
Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en allsidig utvärdering av effekterna av ändringen i radio- och
tv-lagen som genomfördes 2008 och som innebar en ökning av annonstiden från åtta minuter till tolv minuter per timme. I utvärderingen ska
ingå en analys av konsekvenserna av lagändringen för konkurrensförutsättningarna för programföretag och konsekvenserna för tittare och
lyssnare. Före 2008 gällde att annonser fick sändas högst åtta minuter
under en timme mellan hela klockslag. Syftet med lagändringen var att
närma de svenska reglerna till de som gällde enligt EU:s reglering och att
åstadkomma konkurrensneutrala regler mellan programföretag etablerade i Sverige och mellan programföretag etablerade utomlands.
Uppdraget ska genomföras i dialog med Konkurrensverket och Konsumentverket. Vi ska också inhämta synpunkter från programföretagen
och andra berörda intressenter. Även tittarnas och lyssnarnas synpunkter
är en viktig del i vårt arbete eftersom uppdraget bland annat innebär att
analysera konsekvenserna för dessa. Uppdraget ska redovisas senast den
1 december 2014.

6.5.2 Public service – företagens påverkan på mediemarknaden
Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag att analysera hur verksamheterna i Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB påverkar mediemarknaden, när det gäller konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort. Inom ramen för
uppdraget ska myndigheten också följa och analysera utvecklingen av
de kompletterande verksamheterna i programföretagen. I den bakgrund
regeringen ger till uppdraget står det att SR, SVT och UR verkar på en
mediemarknad där såväl kommersiella som icke-kommersiella aktörer
står inför stora utmaningar. Det står även att uppdraget i allmänhetens
tjänst till SR, SVT och UR medför ett särskilt ansvar, inte minst efter
som programföretagen har en god, stabil och långsiktig finansiering
genom radio- och tv-avgiften. Samtidigt som radio och tv i allmänhetens
tjänst svarar mot ett tydligt definierat behov är det viktigt att programverksamheten inte leder till en oproportionerlig snedvridning av konkurrensen, om inte fullgörandet av public service-uppdraget kräver det.
Enligt uppdraget från regeringen finns det ett behov av att analysera hur
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radio och tv i allmänhetens tjänst inverkar på konkurrensen på mediemarknaden och på övriga aktörers utveckling. Uppdraget ska redovisas
senast den 1 september 2015 och den färdiga rapporten ska vara en del
av underlaget för den översyn som enligt riksdagens beslut ska göras efter
halva tillståndsperioden för public service.

6.5.3 Granskning av public service blir tydligare
Regeringen har beslutat att förtydliga villkoren för granskningen av, om
SVT, SR och UR uppfyller sitt public service-uppdrag. Det innebär att
det görs tydligare att granskningsnämnden för radio och tv även ska
granska hur programföretagen uppfyller villkoren om resursförbrukning,
kostnadseffektivitet och produktivitet. Beslutet innebär att Myndigheten
för radio och tv:s instruktion ändras. Det är granskningsnämnden för
radio och tv som årligen bedömer om public service-företagen har uppfyllt sina uppdrag. Förtydligandet av instruktionen innebär att granskningen ska göras med utgångspunkt i villkoren i sändningstillstånden,
anslagsvillkoren och andra beslut som meddelats med stöd av radio- och
tv-lagen. Redan idag utgår granskningsnämndens bedömningar från
anslagsvillkoren. Men genom en tydligare och mer överskådlig redovisning från programföretagen, där det också framgår hur de tolkat sina
uppdrag, ska nämnden få bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.
Regeringens beslut är i linje med förslaget i propositionen Bildning
och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019
(prop. 2012/13:164) som beslutades av riksdagen den 21 november.
Riksdagsbeslutet innebär också att programföretagens redovisning ska
bli tydligare, bland annat ska de så långt som möjligt ha en gemensam
redovisningsform samt definiera centrala begrepp i sändningstillstånd
och anslagsvillkor. Detta ska ge granskningsnämnden bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Förordningsändringen trädde i kraft den
1 januari 2014.

6.5.4 Branschsamordnare för digitalisering av ljudradion
En särskild utredare utsedd av regeringen, som ska fungera som branschsamordnare, ska arbeta för en övergång till digital ljudradio. Samordnaren ska tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära
dialog med berörda aktörer utarbeta ett förslag till plan för övergång
från marksänd analog radio till marksänd digital radio. Av uppdraget
framgår det att regeringen anser att en övergång från analoga till digitala
ljudradiosändningar bör vara marknadsdriven. Det anses finnas flera
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fördelar med en digitalisering av radion bland annat finns det utrymme
för fler kanaler med ett bredare utbud, möjlighet till nya tjänster bland
annat för personer med funktionsnedsättning, långsiktigt lägre distributionskostnader och förbättrad konkurrens genom att den kommersiella
radion kan sända nationellt. Av de skälen har behovet av en övergång till
digital ljudradio upplevts som angelägen, inte minst av radiobranschen.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2014.

6.6 Antalet inkomna respektive avgjorda
ärenden under åren 2007–2013
Granskningsnämnden för radio och tv övervakar att regler för innehållet i redan sända program följs. En granskning sker efter anmälan eller
på initiativ av granskningsnämnden eller Myndigheten för radio och tv.
Uppdraget regleras i radio- och tv-lagen (2010:696) och i instruktionen
för Myndigheten för radio och tv (2010:1062). Antalet inkomna respektive avgjorda ärenden under åren 2007–2013 fördelas på följande sätt.
Tabell 6.1 F
 ördelning av antalet inkomna ärenden på program
företag/sändningsform 2007–2013
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nationella marksändningar
(SVT, SR, UR)

775

1 113

985

1 085

1 509

945

1 096

Därav: SVT

486

745

634

717

998

573

690

SR

278

352

334

329

495

362

388

UR

11

16

17

39

28

10

18

278

198

170

109

282

154

128

Därav: TV4

267

189

160

106

272

144

122

Övriga

11

9

10

3

10

10

6

Marksänd tv (andra)

Analog kommersiell radio

33

28

61

15

18

24

28

Närradio

15

33

37

28

23

12

9

Kabel-tv

7

3

6

1

8

2

4

Satellit-tv

36

37

27

11

2

0

1

4

5

8

2

6

2

2

12

32

32

26

9

15

10

Webb-tv/webbradio
Annan jurisdiktion
Beställ-tv
Övrigt
Totalt
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1 148

1 417

1 294

4

6

3

3

1 267

1 895

1 189

1 307
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Sedan hösten 2011 diarieförs anmälningar som rör ett och samma program i samma ärende. Antalet ärenden är därför lägre år 2012, trots att
antalet anmälningar var det högsta någonsin, 2 892 stycken. År 2013 var
antalet anmälningar 2 421 stycken.
Tabell 6.2 G
 ranskningsnämndens avgjorda ärenden fördelade på
sändningsform 2007–2013
2007

2008

2009

2010

Nationella marksändningar
(SVT, SR, UR)

774

1042

1085

965

Därav: SVT

489

691

698

651

SR

276

338

373

279

504

UR

2011

2012

2013

1578

997

1098

1042

605

697

379

386

9

13

14

35

32

13

15

199

255

213

89

263

153

131

Därav: TV4

187

244

204

84

249

140

122

Övriga

12

11

9

5

14

13

9

Analog kommersiell radio

24

30

47

35

16

29

28

Närradio

18

28

34

27

31

10

11

Marksänd tv (andra)

Kabel-tv

7

4

5

3

3

6

3

Satellit-tv

32

39

30

13

2

0

1

6

1

3

3

4

10

2

34

32

27

8

8

14

13

Webb-tv/webbradio
Annan jurisdiktion mm
Beställ-tv
Public servicebedömningar
Totalt

1 057

1 402

1 424

3

3

3

3

1 145

1 944

1 245

1 318

Tabell 6.3 Fördelning av Granskningsnämndens avgjorda ärenden
under året 2013
Ärende

Antal

Friande

486

Kritiserande

13

Fällande

53

Övriga

115

Beslut om ej prövning

651

Totalt
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6.6.1 Beslut vid sammanträde
Ett beslut kan fattas av granskningsnämnden vid sammanträde eller av
en ordförande i nämnden. Ärenden som uppenbart inte är av större vikt
eller av principiell betydelse får avgöras av nämndens ordförande eller av
en vice ordförande. De beslut som fattades vid sammanträde med nämnden fördelar sig på följande sätt när det gäller resultatet.
Tabell 6.4 G
 ranskningsnämndens beslut vid sammanträde
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Friande

40

48

55

61

79

86

99

Kritiserande

10

7

11

8

7

10

13

Fällande

37

51

44

48

26

68

51

Övriga

7

6

5

3

5

3

3

Totalt

94

112

115

120

117

167

166

Fällningsgrunder

Antalet fällningsgrunder är större än antalet beslut eftersom ett beslut
kan innehålla fällningar mot flera bestämmelser.
Tabell 6.5 Fällningsgrunder i anmälningsärenden
Fällningsgrund

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Opartiskhet

6

Saklighet

9

11

8

11

12

6

7

16

13

7

14

15

13

Beriktigande/genmäle
Privatlivet

1

2

4

11

1

1

1

3

2

5

5

5

8

8

Mediets genomslagskraft

–

Utebliven varning för våld

–

3

2

4

8

9

1

3

1

–

2

2

–

Otillbörligt gynnande

6

10

18

27

8

4

6

1

–

Produktplacering
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Reklambestämmelserna

6

7

2

3

3

4

3

Sponsringsbestämmelserna

2

7

5

15

2

6

3

Sändningsbeteckning

4

3

3

6

–

2

1

Textning av program

1

–

1

–

2

–

1
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Tabell 6.6 Fällningsgrunder i initiativärenden
Fällningsgrund

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Saklighet

–

–

–

–

–

–

1

Beriktigande

–

–

–

–

–

–

1

Mediets genomslagskraft

1

1

–

–

5

4

3

Otillbörligt gynnande

12

13

9

2

3

10

3

Reklambestämmelserna

13

14

4

1

–

11

3

1

–

Produktplacering
Sponsrings
bestämmelserna

11

7

9

1

4

8

6

Eget/lokalt
programmaterial

3

1

2

–

–

–

–

Närradioförenings
programutbud
Sändningsbeteckning
Pliktsändning

–

1

1

–

2

–

–

11

8

5

–

3

1

2

1

3

–

–

1

3

1

6.7 Tillgänglighet i tv
De senaste åren har det skett viktiga framsteg när det gäller tillgänglighet
till tv-program för personer med funktionsnedsättning. Ny teknik och nya
tjänster lanseras på marknaden. Andelen program med textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text ökar och både public servicebolagen och de kommersiella leverantörerna av medietjänster är skyldiga
att tillgängliggöra sitt utbud för personer med funktionsnedsättning.
Tillgängligheten är beroende av att tv-apparater, playtjänster, digital
boxar, datorer, smarta telefoner, hörapparater, skärmläsarprogram,
bildens kontraster, ljudnivåer och annat innehåll och utrustning är
tillgängliga och användbara. Det finns också fyra etablerade tillgänglighetstjänster, textning, syntolkning, teckenspråkstolkning och uppläst
text. Dessa tjänster gör det möjligt för personer som annars inte skulle
kunna ta del av innehållet att göra det. I april 2014 lade TV4 och SVT
över sina text-tv-sidor för svensktextning till sidan 199. Därmed finns
de stora tv-kanalernas svensktextning på en och samma sida. Syftet med
omgörningen var att förenkla för publiken. Tidigare har det varit olika
sidor för olika kanaler.
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6.7.1 Textning
Textning är den vanligaste tillgänglighetstjänsten i Sverige och innebär
att svensk text som återger vad som sägs i programmet visas i bilden,
vanligtvis i dess nederkant. Textning kan antingen innebära textning
av ett program som sänds på svenska eller översättningstextning av
program som sänds på ett främmande språk. Textning kan även produceras genom så kallad direkttextning som innebär att det som sägs i en
direktsändning textas simultant. I Sverige används huvudsakligen valbar
svensktextning via text-tv-sidan 199.
I princip alla utländska program som vänder sig till en svensktalande
publik textas i Sverige och även svenska förinspelade program textas i
allt högre utsträckning. SVT textar 74 % av sina program på svenska.2
TV4 textar förinspelade svenska sändningar samt direkttextar delar av
det direktsända utbudet. TV3 och Kanal 5 textar svenska förinspelade
sändningar. TV3 använde sig av direkttextning för första gången under
OS i februari 2014.

6.7.2 Syntolkning och teckenspråkstolkning
Syntolkning innebär att en muntlig beskrivning av det som sker i bilden
fogas in i ett program eller en film. En berättarröst beskriver vad som
syns och sker i bild. Syntolkning används främst av synskadade personer,
men kan även vara till nytta för personer som ser men som upplever det
som ett stöd att en röst beskriver vad som händer i bilden, som till exempel personer med kognitiva funktions-nedsättningar.
Teckenspråkstolkning innebär att en person som talar teckenspråk
översätter det talade språket till teckenspråk. Teckenspråkstolkning används främst av döva och personer med hörselnedsättning som använder
teckenspråk för att kommunicera, men även av vissa personer med olika
kognitiva funktionsnedsättningar. Det är viktigt att skilja på program
producerade på svenskt teckenspråk (med personer som talar teckenspråk) och program som tolkas från talad svenska till svenskt teckenspråk. Tjänsten teckenspråkstolkning avser det sistnämnda.
TV4 parallellsänder syntolkade och teckenspråkstolkade program i sin
tjänst tv4tolken.se. Där sänds flera tolkade program i veckan. Programmen finns även sparade och tillgängliga i en katalog efter sändning.
2
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Kanal 5 visar vissa syntolkade program för de som har Canal Digital.
Programmen visas på kanalplats 301 Kanal 5 syn. SVT erbjuder ett
utbud av syntolkade och teckenspråkstolkade program på svtplay.se samt
sänder syntolkade och teckenspråkstolkade program på de traditionella
distributionsplattformarna.

6.7.3 Uppläst text
Uppläst text innebär att översättningstexten i program på främmande
språk blir uppläst, oftast av en syntetisk röst. Uppläst text används bland
annat av synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning
som läs- och skrivsvårigheter. Personer som lär sig svenska kan också ha
nytta av uppläst text. Tjänsten är ett stöd för alla som av olika anledningar har svårt att läsa den svenska översättningstexten.
Via kanalerna SVT 1 Uppläst text och SVT 2 Uppläst text sänder SVT
program med uppläst text från kanalerna SVT1 och SVT2 (även SVT1
HD och SVT2 HD). Alla sändningar med översättningstext omfattas av
tjänsten, även svenska förinspelade program som i delar innehåller översättningstext. Allt som är översatt från andra språk sänds med uppläst
text i ett separat ljudspår. Det innebär att alla program kan ha uppläst
text, det vill säga både helt utländska program och svenska program, där
någon emellanåt talar ett utländskt språk. När det finns översättningstext ”lyssnar” tjänsten på undertexterna och läser upp dem.

6.7.4 Krav på tillgängliga tv-program
År 2008 antog Sverige FN-konventionen om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Genom detta åtog sig Sverige att
verka för en teknisk utveckling som leder till universellt utformade produkter (varor, tjänster och kombinationer av dessa), artikel 4. Tillgänglighet är en övergripande princip som ska genomsyra all tillämpning av
konventionen, artikel 3. Det finns också en särskild artikel om tillgänglighet, artikel 9. För mediaområdet anges ett ansvar att bereda tillgång
till tv-program för personer med funktionsnedsättning, artikel 30.
Sedan år 2010 ålägger också EU medlemsstaterna att uppmuntra
leverantörer av medietjänster att succesivt göra sina tjänster tillgängliga
för syn- och hörselskadade personer i EU:s medlemsländer . Detta har
resulterat i att den nu gällande radio- och tv-lagen (2010:696) innehåller
en bestämmelse om att leverantörer av medietjänster som tillhandahåller
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tv-sändning, beställ-tv och sökbar text-tv ska utforma tjänsten på ett
sådant sätt att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning
genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Sedan år
2013 omfattas även sändningar via tråd (kabel och internet), men inte
beställ-tv via tråd.
Myndigheten för radio och tv har beslutat om krav på tillgänglighet
till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning.
De leverantörer av medietjänster som omfattas av beslutet ska senast den
sista augusti varje år redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att tillgängliggöra sina tv-sändningar. I beslutet delas leverantörerna och deras
programtjänster in i två grupper, dels de med särskilda skyldigheter att
tillgängliggöra sändningar, dels de med generella skyldigheter att främja
tillgängligheten. Leverantörer som har programtjänster som har en
tittartidsandel om en procent eller mer har särskilda skyldigheter och
högre ställda krav på tillgänglighet än de som har en lägre tittartidsandel.
I dagsläget gäller det endast vissa av TV4 AB:s programtjänster.
En leverantör med särskilda skyldigheter har kvantitativa och successivt
ökande krav på att tillgängliggöra ljud respektive bild genom textning
av förinspelade tv-program, textning av direktsända tv-program, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. En leverantör med generella
skyldigheter har inte kvantitativa krav men ska främja tillgängligheten
genom textning, teckentolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande
teknik.
Särskilda skyldigheter

TV4 AB är den enda leverantören av medietjänster som har särskilda
skyldigheter att tillgängliggöra svenska tv-program. Den särskilda skyldigheten omfattar för den senaste redovisningsperioden, 1 juli 2012 till
30 juni 2013, programtjänsterna TV4, 7 En del av TV4-Gruppen, TV4
Sport och TV4 Fakta. TV4 AB hade under den aktuella perioden inte
uppfyllt samtliga krav som ställts i beslutet och förelades därför att senast
den 30 juni 2014 följa beslutet. Vad avser programtjänsten TV4 Sport
fann myndigheten att det fanns skäl att förena föreläggandet med vite
om 20 000 kronor.
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Tabell 6.7 Omfattning av särskilda skyldigheter
Nivå

Ljud

Bild

Nivå 1, 1 juli 2011–30 juni 2012

25

Försöksverksamhet

Nivå 2, 1 juli 2012–30 juni 2013

50

Försöksverksamhet

Nivå 3, 1 juli 2013–30 juni 2014

70

1

Nivå 4, 1 juli 2014–30 juni 2015

80

2

Nivå 5, 1 juli 2015–30 juni 2016

90

3

Omfattning av skyldighet att tillgängliggöra ljud och bild för kommersiella aktörer med särskilda
skyldigheter, anges i procent av sändningstiden av tv-sändningar på svenska

Generella skyldigheter

Endast två leverantörer av programtjänster med generella krav uppfyllde
under den senaste redovisningsperioden kravet att främja tillgängligheten av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Under
augusti uppfyllde ytterligare två leverantörer kravet. Programtjänsterna
tillgängliggjordes genom att programföretagen textade icke-direktsända
svenska tv-program.
Övriga åtta leverantörer av medietjänster som omfattas av den generella
skyldigheten hade för sina sammanlagt 35 programtjänster inte uppfyllt
kravet. Sex av dessa leverantörer förelade myndigheten vid vite att senast
den 30 juni 2014 följa beslutet. Vitesbeloppet är 10 000 kronor per programtjänst.
Symboler för textning, syntolkning, teckenspråkstolkning
och uppläst text

SVT och TV4 lanserade den 30 augusti 2013 gemensamma symboler
för tjänsterna textning, teckenspråkstolkning uppläst text och syntolkning. Symbolerna ska användas i tv-rutan, i tablåinformationen och på
webben.
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7 EUROPEISK MEDIEPOLITIK
Den europeiska mediepolitiken har som övergripande mål att skapa en gemensam konkurrenskraftig marknad för tv och film. EU fastställer regler och
riktlinjer för gemensamma frågor inom medieområdet samt ger ekonomiskt
stöd till vissa delar av branschen. Samtidigt bedriver de nationella regeringarna
en självständig politik inom området. EU:s politik består dels av lagstiftning för
att harmonisera medlemsstaternas regelverk, dels av så kallad ”mjuk lagstiftning”, som består av olika initiativ och strategier som inte är bindande för
medlemsstaterna. Den typen av lagstiftning handlar mer om att försöka påverka
medlemstaterna och aktörerna inom mediebranschen att använda sig av de
strategier som är framtagna av EU, för att uppnå en önskvärd utveckling i den
europeiska mediesektorn. Ett exempel på detta är EU-kommissionens rekommendation från 2009 om mediekunnighet (media literacy) i en digital värld, där
medlemsländerna uppmanas att ta olika initiativ för att öka mediekunnigheten
hos befolkningen. Därutöver fanns t.o.m. 2013 ett stödprogram, MEDIA 2007
som gav ekonomiskt stöd till den europeiska film- och tv-industrin. Programmet har nu ersatts av det nya ramprogrammet Kreativa Europa . Däremot
är medlemsländerna skyldiga att implementera EU-direktiv i sin egen lag.
Inom medieområdet finns ett direktiv för audiovisuella medietjänster som har
implementerats genom den svenska radio- och tv-lagen. Mediepolitiken berörs
också i hög grad av EU-beslut på andra områden, som t.ex. telekomregler,
skattelagstiftning, konkurrenslagstiftning, upphovsrätt och statsstödsregler. Den
tekniska utvecklingen har inneburit stora förändringar på marknaden för radiooch tv-sändningar och även på resten av den audiovisuella marknaden vilket
ställer nya krav på den europeiska mediepolitiken. I det här kapitlet redogörs för
några av de viktigaste rättsakterna och större förändringar inom området.

7.1 AV-direktivet
Den europeiska lagstiftningen på tv-område utgörs av direktivet om
audiovisuella medietjänster (AV-direktivet).1 Direktivet, som tillkom i
slutet av 1990-talet, är ett inre marknadsdirektiv vars syfte är att underlätta för tv-sändningar mellan medlemsländerna. Direktivets tillämpningsområde utvidgades 2007 till att, förutom tv-sändningar (linjära
audiovisuella medietjänster), även omfatta beställ-tv tjänster (icke-linjära
audiovisuella medietjänster). Direktivet innehåller regler om tv-reklam,
1
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sponsring, teleshopping och produktplacering. Det innehåller även
minimiregler för beställ-tv tjänster, för skydd av minderåriga, förebyggande av rashat och förbud mot smygreklam. Det är sändarlandsprincipen som gäller för alla medietjänster. Det innebär att tjänsterna regleras
i det land de sänds ifrån. Den medlemsstat som har jurisdiktion ska se
till att den egna lagstiftningen och att direktivet följs. En leverantör av
medietjänster anses vara etablerad i den medlemsstat där huvudkontoret
finns och de redaktionella besluten fattas. Reglerna omfattar både privata
operatörer och public service-företag. Enligt direktivet ska EU-länderna
samordna sin nationella lagstiftning för att se till att:
• det råder fri handel för tv-program och beställtjänster på den inre
marknaden,
• t v-kanaler, när det är möjligt, avsätter åtminstone hälften av
sändningstiden för filmer och program som producerats i Europa.
Beställ-tv tjänster ska främja europeiskt material,
• kulturell mångfald och andra viktiga mål av allmänt intresse skyddas,
• stora evenemang som OS och fotbolls-VM ska kunna ses av en stor
publik och inte bara på betal-tv-kanaler,
• barn och ungdomar skyddas mot program med inslag av våld och
pornografi genom att sändningarna läggs sent på kvällen eller att
programmen kan spärras,
• personer som blir kritiserade i en tv-sändning ges rätt att bemöta
kritiken,
• samtliga medietjänster följer vissa reklamregler som respekt för den
mänskliga värdigheten, restriktioner för alkohol, tobak, läkemedel osv.,
• kanalerna inte sänder mer än 12 minuter reklam per timme.

7.1.1 Grönbok om förberedelser för en konvergerad värld
Utvecklingen för anslutningsbara tv-apparater går snabbt i Europa. De
förväntas finnas hos en majoritet av tv-hushållen i EU redan år 2016.
Vid utgången av 2012 fanns det 40,4 miljoner anslutningsbara tv-apparater i EU.2 Inom EU kommissionen diskuteras de möjligheter och även
de utmaningar som uppstår då allt fler konsumenter skaffar en uppkopplingsbar tv. Enligt en studie beställd av EU-kommissionen ställer
konsumenten höga krav på leverans och innehåll från alla typer av

2	Grönbok-Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och
värderingar, http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.o?uri=COM:2013:0231:FIN:SV:
PDF
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audiovisuella tjänster.3 Tittare har höga förväntningar på innehållsreglering av tv-sändningar men även på beställ-tv- och catch up-tjänster.
Trots att AV-direktivet idag omfattar tv-sändningar och beställ- tv tjänster gäller inte alla regler för beställ-tv tjänster. Det finns innehåll som
kan tas emot på en uppkopplad tv som inte omfattas av AV-direktivet.
Det gäller sådant innehåll på internet som enligt AV-direktivet varken
är en tv-sändning eller en beställ-tv tjänst. För tittarna är det svårt att
förstå att det för samma innehåll kan vara olika regler beroende på om
det är en vanlig tv-sändning, en beställ-tv tjänst eller en video som
sänds via internet. Mot denna bakgrund anser EU-kommissionen att
den måste följa den tekniska utvecklingen noggrant. Kommissionen har
haft diskussioner med arbetsgruppen för EU:s tillsynsmyndigheter inom
området för audiovisuella medietjänster, i vilken MRTV ingår. Kommissionen vill ha synpunkter från både aktörer och allmänheten i flera aktuella frågor om internet, dess konvergens och hur det påverkar berörda.
Mot denna bakgrund publicerade kommissionen en grönbok om den
pågående konvergensen av medietjänster.4 Syftet med grönboken var att
inleda en bred allmän diskussion om konsekvenserna av den pågående
förändringen av medielandskapet och man uppmanade berörda parter
och allmänheten att dela med sig av sina synpunkter fram till slutet av
augusti 2013, om t.ex. följande frågor:
1.	Spelreglerna. Att främja rätt förutsättningar för dynamiska EU-företag att hantera internationell konkurrens (främst från USA), särskilt
med tanke på att konkurrerande aktörer kan omfattas av olika regler.
2.	Skydda europeiska värderingar (inbegripet mediernas frihet) och användarnas intressen (t.ex. skydd av barn, tillgänglighet för användare
med funktionshinder). Förväntar man sig högre skydd för tv-program
än för internetinnehåll, och var ska gränsen dras?
3.	Inre marknaden och standarder. Vissa produkter fungerar inte på
samma sätt i alla medlemsstater. Hur kan vi främja rätt teknisk
miljö?
4.	Finansiering. Hur kommer integreringen och förändringar i konsumenternas beteende påverka hur filmer, tv-serier och annat innehåll
finansieras? Hur bidrar olika aktörer i den nya värdekedjan?
3	Europe Economics: Digital Content Services for Consumers: Assessment of Problems
Experienced by Consumers (2011): http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/
files/empirical_report_final_-_2011-06-15.pdf; För detaljerade undersökningsresultat
se http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/empirical_report_final_appendix_9_2011-06-15.pdf
4	https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultations-media-issues#onlineconsultations
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5.	Öppenhet och mediemångfald. Bör fördefinierade filtreringsmekanismer,
t.ex. sökmotorer, omfattas av offentliga åtgärder? Påverkar gällande praxis
för premiuminnehåll, t.ex. stora idrottsevenemang och framgångsrika
nya filmer, i grossistledet förutsättningarna för marknadstillträde och
hållbar affärsverksamhet? Är plattformarna tillräckligt öppna?5
Utöver grönboken efterfrågade kommissionen under våren 2013 synpunkter på en rapport från The High-level Group on Media Freedom
and Pluralism.6 Dessutom önskade kommissionen få synpunker på
mediemyndigheternas oberoende och hur man kan stärka det.7 Båda
konsultationerna är nu avslutade och de yttranden som inkommit till
kommissionen kommer att utgöra en del av det underlag som kommissionen utgår från när man ser över behovet av en eventuell revidering av
AV-direktivet.
European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)

Europeiska kommissionen har bildat en grupp för EU-tillsynsmyndigheter inom området för audiovisuella medietjänster, ERGA. Den består
av beslutsfattare från de nationella oberoende tillsynsorgan på området
och de ska ge råd till kommissionen vid genomförandet av direktivet om
audiovisuella medietjänster. Den europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för audiovisuella tjänster kommer att råda och bistå kommissionen i dess arbete för att säkerställa ett konsekvent genomförande av
direktivet om audiovisuella medietjänster och andra områden inom vilka
kommissionen kan agera. Avsikten är att underlätta samarbetet mellan
tillsynsorgan inom EU, och kommer också att möjliggöra ett utbyte av
erfarenheter och god praxis.8 Bakgrunden till att gruppen bildades är
resultatet från en rapport framtagen av High Level Group (HLG) on
Media Freedom and Pluralism samt den publika konsultationen som
kommissionen höll för de oberoende mediemyndigheterna i mars till och
med juni 2013. Av rapporten samt av konsultationen framgick det att det
fanns ett behov av ett samarbete mellan de oberoende mediemyndigheterna och därför bildade kommissonen ERGA.9
5	Pressmeddelande Bryssel 24 april 2013, Internet via TV, TV på internet: Kommissionen vill
ha synpunkter på den snabba integreringen av den audiovisuella världen
6	http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf
7	https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Art30%20consultation%20
publish.pdf
8	Pressmeddelande Bryssel 3 februari 2014, Commission establishes a European
Regulators Group for Audiovisual Media Services
9	http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/inaugural-meeting-european-regulatorsgroup-audiovisual-media-services-erga
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7.2 EU:s stödprogram
Kreativa Europa är EU:s nya program som ska främja europeisk film,
kultur och konst. Det bygger vidare på de tidigare stödprogrammen
Kultur och Media, inklusive Media Mundus. De övergripande målen
med programmet är att värna och främja Europas kulturella och
språkliga mångfald samt att stärka den kulturella och kreativa sektorns
konkurrenskraft och därigenom bidra till en smart och hållbar tillväxt
för alla. Kreativa Europa har en budget på 1,46 miljarder euro under sju
år (2014–2020).
Stödprogrammet består av tre delar. En för kultursektorn, en för den
audiovisuella sektorn samt en tvärsektoriell del, som bland annat av
inkluderar en garantifond som ska göra det lättare för små aktörer att
få banklån. Garantifonden förvaltas av Europeiska investeringsfonden
och kommer att börja användas först 2016. Enskilda personer kan inte
ansöka om bidrag från Kreativa Europa, men enskilda konstnärer och
yrkesverksamma inom den kulturella och audiovisuella sektorn kan få
pengar från projekt som genomförs av kulturorganisationer. Nästan alla
projekt som får stöd kommer att vara gränsöverskridande. Den största
delen av stödpengarna kommer att gå till enskilda projekt. Programmet
kommer dock även att stödja initiativ såsom europeiska kulturhuvudstäder, europeiska kulturarvsmärket, europeiska kulturarvsdagarna och
EU:s priser för kulturarv (Europa nostra).10

7.2.1 Statsstöd till film och andra audiovisuella verk
EU medlemsstater ger stöd till film och andra audiovisuella verk på
många olika sätt. Det kan vara bidrag, skattelättnader och andra typer
av stöd till den audiovisuella sektorn. Stöden består oftast av statliga
medel. Ett sådant stöd kan påverka handeln mellan medlemsstaterna
och därigenom riskera att strida mot EU:s statsstödsregler. Kommissionens generaldirektorat för konkurrens publicerade den 30 april 2013
ett meddelande om statligt stöd till filmer och andra audiovisuella verk,
som var en uppdatering av tidigare riktlinjer på området. Kommissionen
hade därefter ett öppet samråd där man bad medlemsstaterna och berörda parter lämna synpunkter på förslaget. Samrådet är nu avslutat och
synpunkter är inlämnade från flera olika parter. Kommissionen har ännu
10
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inte publicerat ett nytt meddelande.11 Under 2013 förhandlades vidare
kommissionens förslag på komplettering av procedurförordningen och
bemyndigandeförordningen med medlemsstaterna och antogs slutligen
av rådet den 22 juli. Som en följd av beslutet i rådet har kommissionen
därefter öppnat översynen av sin egen förordning om stöd av försumbar
betydelse (de minimis) och den allmänna gruppundantagsförordningen.
Översynen inkluderar möjligheten för kommissionen att utfärda gruppundantag från notifieringskravet för vissa typer av statsstöd inom
kultur och medieområdet.

7.3 Mediekunskap
För att kunna orientera sig i det stora medie- och informationsutbudet
och även själv uttrycka sig krävs kunskap. Medie- och informationskunnighet, på engelska media and information literacy, är en definition av
de förmågor som gör att en människa kan finna, förstå, kritiskt värdera,
använda sig av och uttrycka sig genom medier och andra informationskanaler. Inom ramen för EU:s politik för den audiovisuella sektorn och
informationssamhället har det tagits flera initiativ med utgångspunkt i
begreppen media literacy och digital literacy. Några av de senare är bland
annat rådets slutsatser om skyddet av barn i den digitala världen (2011/C
372/04) från 2011 i vilket medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att bland annat främja en ökad medvetenhet och undervisning
om onlinesäkerhet i skolor och att främja mediekompetensen (media
literacy) och digital kompetens (digital competence) både i och utanför
skolor. I kommissionens meddelande om en europeisk strategi för ett
bättre internet för barn (KOM[2012] 196) från 2012 betonas att digital
kompetens och mediekunskap (digital and media literacy) är avgörande
för barns användning av internet. I meddelandet uppmanas medlemsstaterna bland annat att intensifiera genomförandet av strategier för att senast 2013 införa undervisning om säkerhet online i skolornas läroplaner,
samt att förstärka den informella undervisningen om säkerhet online och
se till att det finns en policy för säkerhet online i skolorna och lämplig
lärarutbildning. Strategin får stöd i rådets slutsatser om den europeiska
strategin för ett bättre internet för barn (2012/C 393/04) från 2012. EU:s
policy inom mediekompetens och digital kompetens finns även med i ett
par olika stödprogram. I programmet för den europeiska

11

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_films/index_en.html
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audiovisuella industrin, MEDIA 2007, betonas vikten av mediekunskap,
i synnerhet filmkunskap. Genom Safer Internet Programme finansieras
sedan 1999 projekt som syftar till at t skapa en säkrare nätmiljö för
unga. Ett sådant projekt är Insafe, ett samarbete mellan organisationer i
30 länder som genom ett Safer Internet Centre i varje land arbetar för att
sprida kunskap och öka medvetenheten bland barn och unga, föräldrar
och pedagoger om säkrare användning av internet. Genom programmet
stöds också de årliga arrangemangen Safer Internet Day och Safer
Internet Forum. Programmet föreslås från och med årsskiftet uppgå i
Connecting Europe Facility (2014–2020).12

7.4 Den digitala agendan
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, som var EU-kommissionens strategi för informationssamhället och den audiovisuella
politiken under åren 2005 till 2009. Den digitala agendan ingår i EUkommissionens tillväxtstrategi för EU, Europa 2020.13 Den digitala
agendan för Europa är ett av sju huvudinitiativ inom ramen för Europa
2020-strategin. I strategin framhävs bl.a. hur viktig bredbandsutbyggnaden är för social integration och konkurrenskraft i EU och målet är
att alla i Europa bör ha tillgång till bredband senast 2013.14 Trots den
snabba bredbandsutvecklingen har 150 miljoner européer – omkring
30 % – aldrig använt internet. I många fall beror det på att de saknar
sådana användarfärdigheter som digital kompetens och medievana.15
För att Europa fullt ut ska kunna utnyttja de potentiella fördelarna med
den digitala ekonomin måste man göra en extra insats och tillhandahålla
snabbare bredband, öka människors tillit till internet, förbättra allmänhetens färdighet på IT-området och ytterligare främja IKT innovation.
EU-kommissionen föreslog därför ett antal åtgärder som är tänkta att
förbättra Europas ekonomiska tillväxt. Det var sju prioriterade åtgärdsområden: skapande av en digital inre marknad, större interoperabilitet,
öka säkerheten på internet, snabbare internetanslutning, mer investeringar
i forskning och utveckling, öka den digitala kompetensen samt
12	Medie- och informationskunnighet i de nordiska länderna, Översikt av Jon Dunås,
Nordiskt expertmöte Medie- och informationskunnighet – nyckeln till demokrati och
yttrandefrihet 2 oktober 2013
13
Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020
14
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.
15
En digital agenda för Europa, B KOM(2010) 245 slutlig/2, Bryssel 26 augusti.2010
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e-integration och användning av informations- och kommunikationsteknik för att lösa samhällsproblem som till exempel klimatförändringar
och en åldrande befolkning.16
EU-kommissionen har därefter antagit sju nya prioriteringar för år 2013
och 2014. Eftersom den digitala ekonomin växer mycket snabbare än
resten av den europeiska ekonomin behövs en gemensam politik på området. De nya prioriteringarna är resultatet av en omfattande översyn av
politiken på området och lägger ny tonvikt på de viktigaste punkterna i
den ursprungliga digitala agendan från 2010. De nya prioriteringarna för
år 2013 till 2014 är följande:
• Skapa en ny och stabilare bredbandslagstiftning
• Skapa nya offentliga infrastrukturer för digitala tjänster
• Samarbeta mer i frågor kring digital kompetens och digitala
arbetstillfällen
• Ta fram en EU-strategi för it-säkerhet och lägga fram förslag till direktiv
• Uppdatera EU:s rambestämmelser om upphovsrätt
• Påskynda utvecklingen av molntjänster genom den offentliga sektorns
köpkraft
• Lansera en ny strategi för elektronikindustrin17
Det är fortfarande stora skillnader i tillgången till internet och bredband
hos EU:s medlemsländer trots de satsningar som görs i den digitala agendan. Tillgången till internet har dock ökat i samtliga länder från 2006
till 2012 visar statistik från Eurostat. De länder där flest har tillgång till
internet är Holland (94 %), Luxemburg (93 %), Danmark och Sverige
(båda 92 %), att jämföra med Bulgarien (51 %), Grekland och Rumäninen (båda 54 %) där lite mer än hälften av befolkningen har tillgång till
internet. I varje medlemsland hade minst hälften av hushållen en bredbandsuppkoppling 2012. I Sverige var det flest hushåll (87 %), därefter
Danmark och Finland (båda 85 %), Holland (83 %), Tyskland (82 %)
och Storbritannien (80 % 2011). De vanligaste aktiviteterna på internet
2012 för de som använt internet de senaste tre månaderna var sända och
ta emot e-post (89 %)samt att söka information om varor och tjänster
(83 %). Av de som använder internet var det 61 % som läste nyheterna
på nätet, 54 % använde banktjänster och 52 % använde social media.18
16
17
18

Nyhetsbrevet EU Direkt, 19 maj 2010
Digital ”att göra”-lista – nya digitala prioriteringar för 2013–2014, IP/12/1389, 18/12/2012
Internet access and use in 2012, STAT/12/185, 18/12/2012
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7.4.1 Licensiera Europa
Kommissionen kommer fortsätta och avsluta sitt pågående arbete med
att se över och modernisera EU:s rambestämmelser om upphovsrätt. I
december 2012 antog EU- kommissionen ett meddelande ”om innehållet i den digitala inre marknaden”. Det första kommissionen gjorde var
att starta ett projekt för att få igång dialoger mellan berörda parter, med
rubriken ”Licensiera Europa”. Dialogen syftade till att gemensamt hitta
lösningar som branschen är överens om för att snabbare få ut innehåll
on-line.19 En slutrapportering från de olika arbetsgrupperna i projektet
ägde rum den 13 november 2013. Flera åtaganden har gjorts om bland
annat harmonisering av standarder och utarbetande av vägledningar.
Inom två av områdena, användargenererat innehåll samt text- och datautvinning, hade man dock svårt att komma överens om vare sig problem
eller resultat. Kommissionen har aviserat att man nu har för avsikt att
övervaka att de åtaganden som gjorts ska följas. Samtidigt pekade de
framåt och hänvisade till att arbetet med översynen av upphovsrätten nu
måste fortsätta och inkludera även de områden där dialogerna inte gett
något resultat. Kommissionen avser att under våren 2014 presentera vilka
lagstiftningsåtgärder som kommer att vidtas inom ramen för översynen
av upphovsrätten. Man kommer också i samband med detta arbete organisera en bred och öppen konsultation om dessa frågor.20 Kommissionen
har redan föreslagit ett direktiv om kollektiv förvaltning och multiterritoriell licensiering av rättigheter till musikaliska verk för online-bruk.21

7.4.2 Skydd av barn på internet
Barn är särskilt utsatta på internet, och därför behöver de ha ett särskilt
skydd på internet. För att skapa ett bättre internet för barn krävs en
kombination av strategier. Den 3 maj 2012 presenterade kommissionen
sitt meddelande om en europeisk strategi för ett bättre internet för barn.
Kommissionen konstaterar att medlemsstaterna gör allt större ansträngningar för att ta itu med digitala utmaningar, men att de åtgärder som
vidtas inte räcker. Kommissionen bedömer det nödvändigt att utveckla
en strategi för att uppfylla barns särskilda behov på internet och samtidigt garantera säkerheten för barn på internet. Kommissionen föreslår en
samlad europeisk strategi som är uppbyggd kring följande fyra pelare,

19
20
21
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vilka kompletterar varandra: 1) stimulera kvalitetsinnehåll online för
ungdomar; 2) öka medvetenhet och egenmakt; 3) skapa en säker miljö
för barn på nätet; 4) bekämpa sexuella övergrepp mot barn och sexuell
exploatering av barn. För att skapa ett bättre internet för barn föreslår
kommissionen en kombination av strategier och åtgärder. De föreslagna
åtgärderna grundar sig på lagstiftning, självreglering och finansiellt stöd.
Med hänsyn till att självreglering är den mest flexibla formen för att uppnå konkreta resultat anser kommissionen att den ska ges företräde. Även
utbildning och egenmakt bör ges företräde framför alternativet lagstiftning. Kommissionen föreslår att åtgärderna ska genomföras gemensamt
av kommissionen, medlemsstaterna och industrin.22
De nu aktuella rådsslutsatserna är avsedda att tillsammans med rådets
slutsatser från 2011 om skydd av barn i den digitala världen utgöra rådets
svar på kommissionens förslag. Rådsslutsatserna från 2011 har täckt insatser under pelare 3 och 4. Rådsslutsatserna som beslutades i november
2012 koncentrerades huvudsakligen kring frågor relaterade till pelare
1 och 2. Rådet rekommenderade åtgärder för att öka utbudet av kvalitetsinnehåll online, exempelvis genom en inbjudan till medlemsstaterna,
kommissionen och industrin att stimulera innovation av sådant innehåll genom att stödja projekt och initiativ. För att öka medvetenhet och
stärka barnens ställning inbjuder rådet medlemsstaterna, kommissionen
och industrin att genomföra olika kompletterande insatser, framför allt
på utbildningsområdet.
EU- kommissionen har under våren 2014 inlett ett offentligt samråd
på nätet för att hjälpa medlemsländerna att utveckla integrerade och
effektiva system för skydd av barn. Bidragen kommer att resultera i en
vägledning från EU med information om EU-lagstiftning och EU-politik som är av betydelse för dessa system. I vägledningen kommer man att
redogöra för hur EU kan stödja de nationella barnskyddssystemen, och
lyfta fram god praxis för att skydda barns intressen både i gränsöverskridande och i nationella sammanhang. Alla personer eller organisationer
med intresse av skydd av barn kan delta i samrådet på nätet fram till och
med den 3 juli 2014.23

22	http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Europeiskstrategi-for-ett-bat_GZ06FPM150/
23
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-392_sv.htm
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8 MYNDIGHETER & ORGANISATIONER
Den snabba utvecklingen inom medieområdet ställer stora krav på de som verkar
inom området. Inom medieområdet finns ett flertal myndigheter som arbetar
med olika frågor som rör medier. Nedan följer en kort presentation av dessa
myndigheter med texter framtagna av myndigheterna själva. Myndigheten
för radio och tv, Statens medieråd, Presstödsnämnden och Myndigheten för
Tillgängliga medier är mediemyndigheter som lyder under Kulturdepartementet.
Nordicom-Sverige är en oberoende institution vid Göteborgs Universitet som
bland annat producerar mediestatistik. Post- och telestyrelsen och Konkurrens
verket lyder under Näringsdepartementet och arbetar bland annat med
frekvensfördelning respektive konkurrensfrågor. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap är en myndighet under Försvarsdepartementet som samlar allt
arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

8.1 Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för radio och tv (MRTV) 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
avvecklades. MRTV arbetar för ett öppet, innehållsrikt och ansvarsfullt
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. MRTV ansvarar även för att det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv kan utföra sina uppgifter.
MRTV ska följa och sprida kunskap om medieutvecklingen till allmänheten. MRTV utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. MRTV
beslutar om tillstånd för ljudradio- och tv-sändningar i marknätet för
andra än programbolagen i allmänhetens tjänst. MRTV har också ett
tillsynsansvar över att de tillstånd som beviljas används av tillståndshavarna och att sändningarna bedrivs enligt tillståndsvillkoren. MRTV
kan vidta sanktioner om tillståndshavarna bryter mot bestämmelser i
radio-och tv-lagen eller mot sina tillståndsvillkor. Ytterst kan myndigheten besluta att återkalla ett sändningstillstånd.
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8.2 NORDICOM-Sverige
Förändringsprocesser i mediesystemet skapar ett stort behov av kunskap
om mediernas roll och villkor i samhället. Avreglering, privatisering,
ägarkoncentration, konkurrens och kommersialisering bidrar till omstrukturering av mediemarknaden. Digitalisering och teknisk utveckling
har suddat ut gränserna mellan medier, och mediernas innehåll är svårare att avgränsa från varandra. Samtidigt har individen i dag möjlighet
att inte bara vara mottagare utan även vara sändare och kommunicera
med många samtidigt.
Sprida information och kunskap om medier

Att sprida information och kunskap om medier och utvecklingen inom
medieområdet är en av Nordicoms främsta uppgifter, till det kommer att
svara på frågor om medier från olika grupper såsom forskare, studenter,
journalister, medieföretag, myndigheter m fl. En grundläggande tanke
i verksamheten är att effektiv kunskapsförmedling är en förutsättning
för fruktbar forskning (om medier), 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 medier utifrån ett antal aspekter såsom struktur,
ekonomi, användning o s v. Dokumentationens uppgift är att beskriva
mediesystemet samt peka på trender och nya företeelser. Tanken är
även att arbetet ska utveckla meningsfulla tidserier för att ge historiska
perspektiv. En ytterligare förutsättning för arbetet är att samarbeta med
kompetenta medieforskare som kan analysera de olika uppgifterna samt
komplettera med internationella perspektiv. Nordicom-Sverige ingår
även i ett samarbete som drivs av Nordicom på nordisk nivå, i syfte att
arbeta fram och sammanställa statistik om medier i de nordiska länderna.
Portalen Mediefakta

Nordicoms hemsida består av flera delar som speglar olika verksamheter.
Delportalen om medieutveckling och mediestatistik heter Mediefakta. Den
innehåller flera tjänster med olika typer av information om medier både i
Sverige och Norden. Mediefakta ger användaren tillgång till information
och kunskap om medier genom olika tjänster:
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• Statistik online – nordisk, svensk och, i mer begränsad utsträckning,
internationell
• Länkar – vägledning till statistik, rapporter, nyhetsbrev m m om medier
• Nyhetstjänst med nyheter från Nordicom och medielandskapet, tips
om läsvärda rapporter, och ett nyhetsbrev om vad som pågår inom EU
med anknytning till medier och informationssamfundet.
En stor del av informationen är tillgänglig på både skandinaviska och
engelska.
www.nordicom.gu.se/mediefakta
MedieSverige

Samlingsnamnet för arbetet med medieutvecklingen är MedieSverige.
Det består av olika delar som resulterar i både tryckta publikationer och
pdf-dokument och statistik som är fritt tillgängliga på Nordicoms hemsida. Statistiken online uppdateras kontinuerlig.
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 var
tredje år och en ny utgåva har publicerats i februari 2014.
Mediebarometern

Nordicom-Sverige ansvarar för den årliga räckviddsundersökningen
Mediebarometern. Den belyser hur stor andel av den svenska befolkningen som använder ett antal enskilda medier en genomsnittlig dag. Syftet
är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning,
och tillgång till, medier. Resultaten 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. För ett antal medier finns därmed information om deras utveckling i
över trettio år.
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.
En revidering av basen pågår och publiceringen av data ses över. Senaste
informationen publicerades i MedieSverige 2014. Statistik och analys.
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Området har en egen sektion på webbplatsen. Nordicom samlar även
in uppgifter om stora utländska medieföretag och presenterar årligen
sammanställningar över de största medieföretagen i Norden, Europa och
världen.
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. Under 2013 utkom de avslutande publikationerna
i projektet Nordic Public Service Media Map.
Nordic Gender and Media Forum

Det av Nordiska ministerrådet finansierade projektet Nordic Gender and
Media Forum avser att genom seminarier och insamling av fakta, ge en
bild av kvinnor och män i medier. Projektet vill peka på goda nordiska
exempel och inventera vilken statistik som finns framtagen och lätt
åtkomlig. Arbetet är begränsat till områdena film, journalistik, dataspel
och reklam.

8.3 Statens medieråd
Statens medieråd är regeringens expertmyndighet på barns och ungas
mediesituation med uppdrag att:
• verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och
skydda dem från skadlig mediepåverkan
• följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation
• fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under
15 år enligt lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Tilläggsuppdrag

Myndigheten har dessutom pågående regeringsuppdrag att:
• genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige.
I uppdraget, som löper fram till augusti 2014, ingår att samordna nationella aktiviteter i Sverige inom ramen för kampanjen. Aktiviteterna
ska genomföras i syfte att höja kunskapen om främlingsfientlighet,
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sexism och liknande former av intolerans på internet samt att mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet
på internet. Detta ska ske med särskilt fokus på barn och ungdomar.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2014
• ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som syftar till att öka ungas
medie- och informationskunnighet och därigenom stärka dem mot
antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier som uppmanar till våld och hot för en politisk eller ideologisk sak, kartlägga
vilka aktörer som är verksamma inom området för medie- och informationskunnighet samt inventera det pedagogiska material som finns
på området samt föreslå lämpliga åtgärder för att sprida det digitala
utbildningsmaterialet till skola, fritidsverksamheter och det civila samhällets organisationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast
den 1 juni 2014
• föreslå resultatindikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen
inom myndighetens ansvarsområde. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2014.
Medie- och informationskunnighet (MIK)

Ett centralt begrepp för myndighetens arbete är medie- och informationskunnighet (MIK). MIK är förmågorna att kunna finna, analysera,
kritiskt värdera och skapa innehåll i olika medier och kontexter.
MIK ökar också möjligheterna att själv kunna hantera problem som kan
uppträda i samband med medieanvändning. Statens medieråd arbetar
med att öka kunskapen om och förståelse för barns medievardag. Myndigheten riktar sig främst till vuxna, t.ex. pedagoger och föräldrar, så att
de i sin tur kan förmedla MIK till barn och unga. Myndigheten tar fram
pedagogiskt material om MIK och allt material kan beställas eller laddas
ned kostnadsfritt på myndighetens webbplats.
Statens medieråd representerar Sverige inom det europeiska nätverket
Insafe som arbetar för en säkrare användning av internet bland barn och
unga. Arbetet med medie- och informationskunnighet sker med stöd
från EU-kommissionens Safer Internet Programme och i samarbete med
BRIS – Barnens rätt i samhället.
Fakta och kunskap

Myndighetens arbete baseras på fakta och kunskap om barns och ungas
mediesituation. Kunskapsbasen bygger på nationell och internationell
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forskning om barns och ungas medieanvändning. Det gäller även barns
och ungas egna erfarenheter och upplevelser av medier. Myndigheten utför bland annat sammanställningar av befintlig forskning och genomför
egna undersökningar inom området. Undersökningsresultaten publiceras
bl.a. i form av digitala och tryckta rapporter och artiklar på webbplatsen
(www.statensmedierad.se). Ett exempel är undersökningsserien Ungar &
medier som genomförts sedan 2005.
Åldersgränser

Statens medieråd beslutar om åldersgränser för film som ska visas för
barn under femton år vid en allmän sammankomst eller en offentlig
tillställning. 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. På
myndighetens webbplats finns ett sökbart register över alla filmer som
förhandsgranskats sedan 1956, med åldersgränser och andra fakta. Där
kan man också läsa mer om hur myndigheten går till väga när åldersgränser beslutas.

8.4 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 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. Myndigheten ska även
följa upp kostnader och kostnadsutveckling för tidningsdistributionen
samt distributionsföretagens prissättning av distributionstjänsten. Uppföljningarna ska redovisas till regeringen.
Presstödet består av två delar, driftsstöd och distributionsstöd.
Driftsstödet

Driftsstödet – som är den största delen av presstödet – utgår till dagstidningar 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.
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Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning.
År 2013 fanns det 176 unika dagstidningstitlar (1–7 dagar/vecka) i Sverige, enligt uppgift från TS Mediefakta AB. Av dessa hade 87 tidningstitlar driftsstöd under 2013. Under år 2013 har driftsstöd utbetalats med
sammanlagt 460 mnkr. Motsvarande belopp året före var 474 mnkr.
Förklaringarna till minskningen är flera, bland annat sänks stödet till
tidningarna som ges ut i storstad successivt i enlighet med bestämmelser i presstödsförordningen. En annan orsak är tidningarnas sjunkande
upplagor. Eftersom stödet är upplagebaserat beror ett minskat utbetalt
stöd till stor del på detta.
Tabell 8.1 Fördelningen mellan olika tidningskategorier
Frekvens

Antal

1–2 nr/vecka

68

3–5 nr/vecka

5

6–7 nr/vecka

14

Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får
bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning
som stödet beviljats till vilket ska redovisas till nämnden. Presstödsnämndens rapport om tidningarnas användning av stödet visar att det
till övervägande del går till att finansiera redaktionella kostnader. Andra
stora kostnader som stödet täcker, enligt uppgift från tidningarna, är
tryck och distribution. Rapporten lämnas till regeringen och Europeiska
kommissionen.
Distributionsstödet

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. Under 2013 utbetalades totalt 57,6 mnkr i distributionsstöd till 134 tidningar. Även distributionsstödet minskade jämfört med
2012 (61,3 mnkr) vilket delvis förklaras av de minskade upplagorna som
nämndes ovan.
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Dagspressens ekonomi

Presstödsnämnden ger varje år ut publikationen Dagspressens Ekonomi.
Dagstidningsföretagens resultat år 2013 kommer att redovisas i september 2014. Publikationen avseende 2012 visade på en fortsatt vikande
konjunktur för dagspressen. Den nedgång i den svenska dagspressens
vinstnivåer som inleddes under 2011 fortsatte under 2012. Försämringen
jämfört med 2011 berodde huvudsakligen på minskade intäkter. En
kraftig nedgång i försäljningen av annonser slog hårt mot flera av
landets tidningsföretag. Samtidigt med intäktsminskningarna föll
också kostnadsnivåerna i branschen. Sänkta personalkostnader till följd
av neddragningar i bemanningen var här en viktig bidragande orsak. I
första hand är det landsortstidningar med allmänt presstöd som hade det
tuffast ekonomiskt under 2012. Det ekonomiska läget är bekymmersamt
i flera av gruppens företag till följd av sjunkande upplagor och annonsvolymer, visar rapporten.

8.5 Myndigheten för tillgängliga medier
Uppdrag och lagar

Myndigheten för tillgängliga medier(MTM) är en statlig myndighet
som tillhör Kulturdepartementet och har till uppgift att i samverkan
med andra bibliotek i landet arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken. Myndigheten har även till uppgift
att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade,
personer med funktionsnedsättning som inte förmår hålla i eller bläddra
i en tidning, afatiker och dyslektiker samt göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Verksamheten regleras bland annat av upphovsrättslagen, 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 MTM och regionala och kommunala bibliotek
samt högskolebibliotek samarbetar. MTM deltar också i utveckling av ny
teknik kring anpassade medier.
MTM:s bibliotek legimus.se innehåller i dag nära 110 000 talböcker.
Bibliotek med talbokstillstånd och användare som är registrerade för
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tjänsten Egen nedladdning får ladda ned talböcker ur det digitala
biblioteket. Via appen Legimus kan talböcker både laddas ner och läsas
strömmande i smarta telefoner och surfplattor.
Taltidningsnämnden

Taltidningsnämnden, TTN, är ett särskilt beslutsorgan inom MTM.
Nämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar 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, upphandling 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 2013 utgavs sammanlagt 97 tidningstitlar som taltidning.
45 av dessa är taltidningar i inläst version (39 radiotidningar och 6 cdtidningar) och 22 är talsyntestidningar och 34 är taltidningar med text.
Taltidningarna täcker i dag i det närmaste hela landet och mer än hälften av landets alla dagstidningar ges i dag ut även som taltidning. TTN
följer kontinuerligt abonnentutvecklingen genom att löpande inhämta
uppgifter om antalet abonnenter från dagstidningarna. Resultatet sammanställs kvartalsvis i nämndens statistikrapporter.
Tabell 8.2 Antal taltidningar och abonnenter 2013
Antal Förändring
Antal
tidningar 2012–2013 abonnenter
Radiotidningar

39

–26*

Kassettidningar

0

–3*

0

CD-tidningar

6

–3*

207

Talsyntestidningar
(RATS)

22

0

731

Taltidningar med
text

34

34**

101

2

Totalt

2 523

Varav
kvinnor
1 261

Varav
Förändring
män Övriga 2012–2013
1 101

161

–3 236

0

0

0

–109

108

91

8

–185

293

400

38

–51

2 449

1 112

1 196

141

2 449

5 910

2 774

2 788

348

–1 132

Källa: Abonnentstatistik inhämtad från tidningsföretagen
* Minskningen beror på att tidningar konverterats till Texttidningar under året.
** Konverteringen till Taltidningar med text innebär att några editionstidningar nu produceras nu
som separata tidningar.
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Abonnentstatistiken för olika typer av taltidningar är uppdelad på kvinnor och män och visar totalt sett på en jämn fördelning mellan könen.
Flera tidningar rapporterar samtidigt en viss osäkerhet i den könsuppdelade statistiken vilket bland annat beror på att ett abonnemang kan
användas av flera personer i hushållet. En viss andel av abonnemangen
innehas också av till exempel institutioner.
Taltidningen 2.0: Utvecklingsprogram kring framtidens taltidningar

MTM, TTN och Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan 2010 ett
uppdrag från regeringen att utreda och utveckla verksamheten med
taltidningar i Sverige. Under 2013 påbörjades övergången till den nya
taltidningsverksamhet som utvecklats inom Taltidningen 2.0 vilket
innebär en förändrad verksamhetsmodell och ett teknikskifte inom
taltidningsverksamheten. Den nya tjänsten, där taltidningen produceras
med talsyntes och distribueras via internet, ger användaren möjlighet att
prenumerera på valfri dagstidning oavsett var man befinner sig, läsa i
stort sett hela innehållet i tidningen och även att kunna använda konsumtionsutrustning som passar det egna behovet. Övergången till den
nya modellen genomförs under 2013–2014.
Uppdraget Taltidningen 2.0 slutrapporterades till regeringen i december
2013.
Punktskriftsnämnden

Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som är knuten till MTM.
Nämnden har i uppdrag att gynna användningen av punktskrift och
taktila bilder, ansvara för svenska skrivregler för punktskrift i olika ämnen 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.
Internationellt

MTM 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 läsnedsättningar regelbundet i såväl utvecklingsfrågor som lån mellan biblioteken.
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Läs mer på webbplatserna:
www.mtm.se
www.legimus.se
www.taltidningsnamnden.se
www.punktskriftsnamnden.se
www.daisy.org

8.6 Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena
elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, it och radio. PTS vision är att
alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. För att
uppnå detta arbetar myndigheten för:
• en väl fungerande konkurrens som leder till att konsumenterna får bra
valmöjligheter och låga priser.
• ett gott konsumentskydd och välinformerade konsumenter som kan
göra medvetna val.
• att begränsade resurser som frekvenser och nummer fördelas så att de
ger största möjliga nytta för samhället.
• att nät och tjänster ska vara tillförlitliga och säkra.
För att uppnå målen arbetar PTS bland annat med att bevaka och analysera utvecklingen, 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 konvergensen mellan radio, tv, telekommunikation och datakommunikation.
Gränserna mellan olika kommunikationsslag suddas ut, varför det blivit
mer relevant att tala om en samlad sektor för elektroniska kommunikationer.
Inom ramen för lagen om elektronisk kommunikation arbetar PTS med
marknadsanalyser, samråd, tvistlösning, integritetsfrågor, konsumentfrågor, beslut om olika skyldigheter och förpliktiganden.
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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, förenklad tillståndsprocess för användare av enskilda radiosändare, effektiviserad handläggning och tillsyn.
Inom radioområdet samarbetar PTS internationellt med att planera
frekvensband för olika slags radiotjänster. Med utgångspunkt i denna
fördelning och med stöd av bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation ger PTS tillstånd för användning av radiosändare i Sverige.
Inom EU pågår arbete med att göra planeringen av frekvensbanden
sådan att frekvenserna kan upplåtas utan knytning till viss radiotjänst
eller teknik. För vissa radiotjänster krävs tillstånd enligt andra lagar. Till
exempel för ljudradio och television krävs tillstånd av regeringen eller
från 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.

8.7 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 upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.
Det gör vi genom:
• lagtillämpning och tillsyn
• stöd till upphandlande myndigheter
• att föreslå förbättringsåtgärder
• kunskapsuppbyggnad
• forskning
• internationellt arbete
• samverkan
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Lagtillämpning och tillsyn

Konkurrensverket tillämpar konkurrenslagen och motsvarande artiklar i
EU-fördraget. Vi utövar också tillsyn enligt upphandlingsreglerna.
Konkurrenslagen innehåller flera förbud: förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, förbudet mot missbruk av dominerande ställning och förbudet mot konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet. I konkurrenslagen finns också bestämmelser om att
domstol på Konkurrensverkets talan kan förbjuda en företagskoncentration om den påtagligt hämmar en effektiv konkurrens.
Konkurrensverket samråder med Post- och telestyrelsen (PTS) vid den
myndighetens tillämpning av den konkurrensfrämjande sektorspecifika
förhandsregleringen enligt 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.
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. Även under 2013 har Konkurrensverket
lämnat remissyttranden om medieområdet.

8.8 Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga 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.
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Medieberedskap

I MSB:s arbete ingår även uppdraget att stödja medieföretagen i deras
beredskapsarbete. Som ett led i detta följer och analyserar MSB utvecklingen inom medieområdet utifrån ett beredskapsperspektiv. Arbetet sker
i nära samarbete med aktörerna inom branschen.
Det övergripande målet är att medieföretag – både producerande och
distribuerande – kan förmedla nyheter, samhällsinformation och viktigt
meddelande till allmänheten (VMA) i krissituationer. En viktig part i
arbetet är Mediernas beredskapsråd.
Mediernas beredskapsråd

Inom Mediernas beredskapsråd förs en kontinuerlig dialog kring medieföretagens säkerhet, beredskap, krishanteringsförmåga och samverkan.
En av grundförutsättningarna för rådets arbete är att redaktionellt arbete
(innehållsfrågor) aldrig diskuteras.
I Mediernas beredskapsråd 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 för att varna eller informera
allmänheten vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor, andra
allvarliga händelser eller för spridning av allvarlig smittsam sjukdom.
Det finns två nivåer på meddelanden: varning och information.
Varningsmeddelande sänds genast när det är risk för omedelbar och allmän fara för liv och hälsa, betydande skada på egendom eller miljö eller
vid risk för spridning av en allvarlig smittsam sjukdom.
Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att
förebygga och begränsa väsentliga och omfattande skador på liv, hälsa,
egendom eller miljö och vid smittspridning.
Sändning av VMA i radio och tv regleras genom överenskommelser mellan MSB och Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, Utbildningsradion, Kanal 5, Kanal 9 samt Radiobranschen. Varning och information
via radio och tv kompletteras genom systemet för utomhusvarning.
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9 ORDLISTA
3G

Tredje generationens mobilkommunikationsnät. Datahastigheten är högre
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 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 internet. 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 mjukvaran i en digital-tv-mottagare som bland annat hanterar interaktiva
tilläggstjänster.
App

Med app menar man i vardagligt tal en applikation. Det är ett program
som installeras på smartphones, surfplattor och smart-tv:s.
Beställ-tv

En 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.
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Bredband

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

Se ip-tv.
Broadcast

Rundradiosändning. Utsändning av information från en avsändare till
många samtidiga mottagare.
Catch-up tv

Möjlighet att själv välja när du vill se program som redan har sänts.
Conditional access (CA)

Åtkomstkontroll. Tekniskt system för villkorad åtkomst till programinnehåll
genom kryptering.
Connected tv

Tv-apparat med bredbandsuppkoppling. Se smart-tv.
DAB

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

Den nya, effektivare ljudkodningen i DAB som gör det möjligt att öka
sändningskapaciteten jämfört med tidigare ljudkodning.
DAISY

Digital Accessible Information System är en öppen, internationellt
etablerad standard för att 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 EPUBformatet. MTM gör alla talböcker i DAISY- format.
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Digital-tv-box

Mottagarutrustning som omvandlar digitala tv-signaler för att kunna
visas på tv-skärmen. Kan även innehålla system för åtkomstkontroll och
API. Benämns ibland settop-box, digitalbox eller dekoder.
DSL

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

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

Digital Video Broadcasting – Handheld. Vidareutveckling av digitala
tv-standarden DVB-T avsedd för utsändning av tv-tjänster till mobila
mottagare.
DVB-T

Teknisk standard för utsändning av marksänd digital-tv som används i
Sverige 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
pågående och kommande program och med möjlighet för tittaren att
söka efter tv-program.
Hbb-TV eller Hybrid Broadcast Broadband Television

är ett gemensamt Europeiskt initiativ för att harmonisera utbudet av
connected tv:s och digitalboxar som både kan användas för hybridlösningar mellan broadcasting och bredbandsuppkoppling.
Hd-tv

High definition television. Högupplöst tv med skarpare och mer detaljrik
bild än vanlig standardupplöst tv.
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Interaktiv tjänst

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

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

Tv-sändningar som överförs i bredbandsnät med ip-teknik. Den infrastruktur 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.
LAN

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

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

En sändning av information från en avsändare till flera samtidiga mottagare,
men inte till ett obegränsat antal mottagare som vid rundradiosändning.
Multikanalsljud

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

Teknik för att samtidigt sända flera signaler över en enda datalänk.
On Demand-tjänst

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

Företag som har distributionsrätten till olika kanaler och som erbjuder
konsumenten dessa 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.
Playtjänster

En play-tjänst kan sägas vara en portal för en kanals samlade on-demand
utbud.
Podcasting/Poddradio/Podd-tv

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

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

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

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

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

Taltidning med syntetiskt tal som skickas via internet till en dator som
abonnenten har hemma.
RSS

RDF Site Summary. 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.
Smartphone

En mobiltelefon med möjlighet att använda applikationer.
Smart-tv

Tv-apparat med bredbandsuppkoppling.
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.
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.
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Webbradio

Radio som distribueras över internet.
Webb-tv

Tv som distribueras över internet.
Åkomstkontroll

Se Conditional Access.
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Skillnaderna mellan de olika åldersgruppernas mediekonsumtion blir
allt tydligare. Av de traditionella medierna är det radio och dagstidningar som haft svårast att fånga den unga publiken. Konkurrensen
om publikens tid hårdnar. Konsumenterna har inte börjat använda
mer tid åt medier men den tid som används spenderas i allt högre
utsträckning på internet. Det innebär att även de traditionella medierna
konsumeras i allt högre utsträckning på nätet. Vanligaste sättet att
konsumera rörlig bild är fortfarande att titta på tv i en vanlig tv-apparat.
Att medierna konsumeras via internet förändrar villkoren för alla
aktörer på mediemarknaden. På en marknad där utbudet är nästintill
obegränsat blir innehållet den viktigaste konkurrensfaktorn. Vill du
veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut? I Medieutveckling 2014 får du en beskrivning av marknaden med fokus på
mediekonsumtion, reglering och branschstruktur.

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

